VENDIM
Nr. 440, datë 3.6.2020
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 410, DATË
27.6.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E
RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE TË NDRYSHIMIT TË KATEGORIVE
TË RESURSEVE TË TOKËS”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 11/1, të ligjit nr. 8752, datë
26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e
tokës”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Këshilli i
Ministrave
VENDOSI:
Në vendimin nr. 410, datë 27.6.2012, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe
shtesa:
1. Kudo në përmbajtje të vendimit:
a) emërtimi: “Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit” zëvendësohet
me fjalët: “... ministria përgjegjëse për bujqësinë …”;
b) emërtimi: “Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave” zëvendësohet me
fjalët: “... ministria përgjegjëse për mjedisin ...”;
c) fjala: “... komunë ...” hiqet;
ç) fjalët: “... specialisti i Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë ...” zëvendësohen me “... specialisti i
Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor ...”.
2. Kreu IV ndryshohet, si më poshtë vijon:
“IV. NDRYSHIM I TOKËS SË PAFRYTSHME DHE TOKË URBANE, TRUALL, NË
KATEGORINË E RESURSIT TOKË BUJQËSORE
1. Subjekti i interesuar për ndryshim të kategorisë së resursit, nga tokë e pafrytshme ose tokë
urbane, truall, në kategorinë e resursit “tokë bujqësore”, paraqet kërkesë në Qendrën e
Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë. Kërkesa përmban:
a) dokumentin e pronësisë, kartelën e pasurisë së paluajtshme, shoqëruar me hartën
kadastrale ose planin e rilevimit, të përgatitur sipas standardit të miratuar nga një ekspert
topograf i licencuar, ku të përcaktohen qartë kufijtë e pronës. Kur subjekti është institucion
shtetëror dhe e ka tokën në administrim, paraqet aktin mbi të cilin e ka marrë në përgjegjësi
administrimi ose në përdorim;
b) vërtetimin për gjendjen e resursit, lëshuar nga Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së
Tokës, e qarkut.
2. Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë merr mostra në terren për
profilin dhe numrin e tyre për çdo parcelë, sipas rregullave të miratuara nga ministri me
udhëzim. Pagesa për kryerjen e analizave dhe shpenzimet për marrjen e mostrave, sipas tarifave
të miratuara, kryhet nga subjekti i interesuar.
3. Qendra e Transferimit të Tokës Bujqësore Fushë-Krujë përgatit rezultatin e analizave dhe
raportin teknik dhe, në përputhje me konkluzionet, propozon kalimin e sipërfaqes së tokës në
tokë bujqësore ose refuzimin e kërkesës. Raporti i analizave, raporti teknik dhe dokumentacioni
i paraqitur nga subjekti, përcillet në ministrinë përgjegjëse për bujqësinë, shoqëruar me
propozimin për pranimin ose refuzimin e kërkesës.
4. Dokumentacioni shqyrtohet nga struktura/sektori i administrimit të tokave në ministrinë
përgjegjëse për bujqësinë, i cili përgatit raport përmbledhës për ministrin, bashkë me
projekturdhrin përkatës.

5. Ministri përgjegjës për bujqësinë, në bazë të procedurës së kryer nga Qendra e
Transferimit të Tokës Bujqësore Fushë-Krujë dhe raportit të strukturës/sektorit të
administrimit të tokave në ministri, miraton me urdhër ndryshimin në resursin tokë bujqësore.
6. Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, ku ndodhet toka, bën ndryshimin në
bazë të përcaktimeve të urdhrit të ministrit.
7. Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës bën ndryshimin e llojit të pasurisë
sipas procedurës më sipër, me kërkesën e subjektit të interesuar dhe pas kryerjes së pagesës së
tarifave nga ky i fundit ose personi i autorizuar prej tij.”.
3. Pika 1, e kreut VI, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. Subjektet e interesuara për ndryshim të kategorisë së resursit të tokës bujqësore, nga V
deri në X të bonitetit, për kalimin e tyre në tokë urbane, truall, në tokë për veprimtari minerare e
gjeologjike, për gurore dhe karriera, në bashkitë ku nuk janë miratuar planet e përgjithshme
vendore, paraqesin kërkesë në ministrinë përkatëse që mbulon këtë veprimtari. Kërkesa
paraqitet sipas dispozitave të legjislacionit për planifikimin e territorit dhe përmban edhe
vërtetimin për kategorinë e tokës sipas bonitetit, për sipërfaqen objekt kërkese, të lëshuar nga
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, e qarkut.”.
4. Pika 1, e kreut VII, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. Subjektet e interesuara për të ushtruar veprimtari në tokat bujqësore të kategorive nga I
deri në IV të bonitetit, vetëm për rastet e domosdoshme, të përcaktuara në pikën 1, të nenit
11/1, të ligjit nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për
administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar, në bashkitë ku nuk janë miratuar planet e
përgjithshme vendore, paraqesin kërkesë në ministrinë që mbulon veprimtarinë përkatëse, sipas
dispozitave që rregullojnë veprimtaritë për planifikimin e territorit. Kërkesa duhet të përmbajë
edhe vërtetimin për kategorinë e tokës sipas bonitetit, të lëshuar nga Drejtoria e Administrimit
dhe Mbrojtjes së Tokës, e qarkut.”.
5. Pas kreut VII, shtohet kreu VII/1, me këtë përmbajtje:
“VII/1. KALIMI I TOKAVE TË RESURSEVE TË NDRYSHME NË KATEGORINË E
RESURSIT TOKË URBANE, TRUALL, SIPAS PLANEVE TË DETAJUARA DHE
PLANEVE TË PËRGJITHSHME VENDORE
Në rastet kur planet e detajuara për zona të rëndësisë kombëtare, planet e përgjithshme
vendore dhe planet e detajuara vendore janë miratuar dhe botuar në regjistrin e planifikimit të
territorit, subjektet e interesuara për ndryshimin e kategorive të resurseve paraqesin për
regjistrim në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, të qarkut, lejen e zhvillimit ose
lejen e ndërtimit. Në këto raste, resursi i tokës ndryshohet sipas lejes së zhvillimit ose lejes së
ndërtimit, konform planit të përgjithshëm vendor dhe planit të detajuar vendor. Leja e zhvillimit
paraqitet për çdo parcelë.”.
6. Pika 1, e kreut VIII, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. Për kalimet dhe ndryshimet e kategorive të resurseve, të miratuara sipas rastit me akte
ligjore apo nënligjore, me planet e detajuara për zona të rëndësisë kombëtare, planet e
përgjithshme vendore dhe planet e detajuara vendore dhe mbështetur në to, Drejtoria e
Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, e qarkut, ZMMT-ja në bashki, si dhe Drejtoria Rajonale
Pyjore bëjnë përditësimin në dokumentacionin kadastral përkatës.”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR
Edi Rama

