BA S H K I A F U S H Ë – A R R Ë Z
Përmirësimi, Korrigjimi dhe Përditësimi i Hartave
të Tokave Bujqësore

FUSHA E APLIKIMIT PËR PRAKTIKAT MË TË MIRA
DHE DEMOSTRIMI I KOHEZIONIT SOCIAL,
EKONOMIK APO TERITORIAL

 Përmirësim, përditësim, korrigjim, dhe rregjistrim i tokave bujqësore sipas
kufijëve të vjetër duke anashkaluar formulën e ndarjes së tokës sipas
normës për frymë, bazuar në ligjin nr. 7501 datë 19.07.1991 “Për tokën”
 Hapat që duhet të ndiqen:
Të përmirësohet , përditësohet (korrigjohet) HTR, KPP të zonave kadastrale të përfshira në sistemin
e rregjistrimit fillestar.
Të perfundojë procedura e rregjistrimit fillestar në zonat kadastrale të pa përfshira në sistemin e
rregjistrimit fillesatr.
Të kryhet rregjistrimi fillestar në periferi të disa zonave kadastrale të përfshira në sistemin e
rregjistrimit fillestar.

PËRSHKRIMI I PROBLEMATIKËS SË ADRESUAR
 Gjatë procesit të regjistrimit dhe lëshimit të AMTP-ve në territorin e Bashkisë
Fushë-Arrëz ndodhemi para faktit se disa nga nenet e ligjit nr. 7501 datë 19.07.1991
"Për tokën".
 Proçesi i rregjistrimit të tokës ka këto probleme:
Pozicioni gjeografik i pasurive i pasqyruar në hartat kadastrale, nuk përkon me pozicionin gjeografik faktik të
këtyre pasurive, sipas aktit të fitimit të pronësisë.
Të dhënat e pasqyruara në harta nuk përputhen me ato të aktit të fitimit të pronësisë apo të së drejtes reale, të
përdorur për kryerjen e rregjistrimit.
Nuk ekziston lidhja midis një kartele dhe hartës kadastrale.
Pozicioni i kufirit të hartës kadastrale, i pasqyruar në hartën kadastrale nuk përkon me pozicionin gjeografik
faktik.
Pasuritë e paluajtshme të ndodhura brenda kufirit të zonës kadastrale , nuk janë të rregjistruara.
Elementët matematikë të hartës nuk janë të saktë.
Ndryshimin e ligjit nr. 7501 datë 19.07.1991 “Për tokën”

VEPRIMTARITË KRYESORE DHE REZULTATET E
ARRITURA

 Sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i banorëve lidhur me rëndësinë që ka
proçesi i regjistrimit të tokës bujqësore.
 Fillimi i proçesit të përmirësimit dhe përditësimit të hartave për tokat bujqësore.

 Regjistrimi i akteve të vjetra dhe lëshimi i akteve të reja pas azhornimit dhe
përmirësimit sipas fotografimit ajror.

RISITË QË SJELL PROÇESI

 Kjo ndërhyrje konsiderohet si inovative për shkak të përditësimit dhe përmirësimit
të hartave, një element kyç që çon në shuarjen e konflikteve dhe regjistrimin
përfundimtar të tokës tek pronari i ligjshëm.
 Rezultatet konkrete janë:





Përfundimi i 156 praktikave të tilla ku gjithashtu kemi edhe shumë praktika të tjera në proçes
Rritjen e numrit të banorëve që kërkojnë përmirësimin, korrigjimin dhe regjistrimin
Reduktimi dhe zgjidhja e konflikteve
Aspekt pozitiv i prakitkes për kontributin e zhvillimit të zonës nga investitore të ndryshëm.

INFORMIMI E PJESËMARRJA KOMUNITARE
 Bashkia Fushë-Arrëz në bashkëpunim me Fondacionin Mary Old Loretto
ka bërë disa seminare trajnuese me banorët e zonave përreth Bashkisë dhe
në bashkëpunim me zyrën vendore të rregjistrimit të pasurive të paluajtshme
në Pukë për rëndësinë që ka proçesi i regjistrimit të pronës.

QËNDRUESHMËRIA E PRAKTIKËS

 Ky poçes vazhdon të implementohet në kohë, është i qëndrueshem dhe me
prespektivë deri në përfundim të tij
 Element thelbësor i këtij proçesi është fakti se nëse çdo gjë realizohet sipas
kritereve të përcaktuara në këtë projekt, atëherë çështja e tokave zgjidhet
përfundimisht duke bërë të mundur që toka të shkojë tek pronari

ILUSTRIME LIDHUR ME PRAKTIKËN

FALEMINDERIT

BASHKIA FUSHË-ARRËZ

