REGJISTRIMI I PYJEVE TEK PËRDORUESIT
TRADICIONALË
Tashmë përvoja tregon se transferimi i përgjegjësive për mbarështrimin e pyjeve dhe kullotave nga NJQV-të, dhe më tej tek
përdoruesit tradicionalë, mbështetur në të drejtën dhe traditën zakonore të hershme, është mjaft dobiprurës dhe i
suksesshëm, prej të cilit përfitojnë familjet bujqësore, të cilat përbëjnë gjysmën e popullsisë së vendit, si dhe shoqëria në
tërësi.
Pas transferimit të pyjeve dhe kullotave pranë Njësive të Qeverisjes Vendore, proçesi vazhdon me kalimin e tyre në
përdorim të përdoruesve tradicionalë.

Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale me mbështetje të Koalicionit Ndërkombëtar të Tokës
(ILC) dhe Fondacionit Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit (CNVP) ka asistuar Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve dhe
Kullotave Komunale në kalimin e pyjeve dhe kullotave tek përdoruesit tradicionalë. Për këtë proçes janë ndërmarrë një
sërë hapash të shoqëruara me punime në terren dhe zyrë.

Puna në terren
 Fillimisht në bashkëpunim me pylltarin komunal dhe përfaqësuesin e SHPPKK, u bë identifikimi i përdoruesve të
cilët kishin shprehur interes për marrjen në përdorim të sipërfaqes pyjore dhe/ose kullosore;
 U grumbulluan të dhëna rreth ekonomisë pyjore në të cilën ndodhet n/ngastra në përdorim. Si bazë të dhënash
shërbyen plani i menaxhimit, harta e ekonomisë pyjore, ortofoto;
 U krijua një grup pune për përcaktimin e kufijve në terren. Grupi përbëhej nga pylltari komunal, përfaqësuesi i
SHPKK, kryetari i fshatit, përdoruesi tradicional, fqinjët kufitarë, si edhe eksperti i matjeve në terren;
 Puna vazhdoi me kryerjen e matjeve në terren. Me anën e GPS (Sistemi i Pozicionimit Global) u regjistruan koordinatat e pikave te poligonit, ku numri i pikave u mor në varësi të formës së terrenit;

Puna në zyrë
 Të gjitha koordinatat e marra në terren u hodhën në formularin e matjeve të terrenit, si edhe
u bë konvertimi i tyre në koordinata metrike;
 Në po të njëjtën mënyrë, u plotësua edhe formulari i bashkëpërdoruesve, ku u shënuan
koordinatat e poligonit nën emrin e burrit dhe gruas;
 Me anë të programit AutoCAD u hodhën pikat e poligonit. Më pas u konturua poligoni dhe u
përcaktua sipërfaqja pyjore (ha). Gjithashtu, u konturua skica, harta dhe fotoimazhi i
n/ngastrës në përdorim;
 U hartua mini-plani i menaxhimit duke iu përshtatur kërkesave të fermerit bazuar në planin
egzistues të menaxhimit dhe aktiviteteve.
Shënim: Për kryerjen e këtij proçesi mund të përdoren programet GIS, AutoCAD ose MapSource. Në
rastin tonë është punuar me programin AutoCAD. Kjo për arsye të cilësisë së dizajnit të linjave dhe
disponueshmërisë së programit.
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Proçesi i regjistrimit vazhdon më tej me përgatitjen e setit të dokumentave, të cilët do t’i
paraqiten këshillit të komunës për shqyrtim dhe miratim.

Seti i dokumentave:


Kërkesa e fermerit për marrjen në përdorim të sipërfaqes pyjore;



Deklarata, në të cilën fermeri shpreh se është përdorues tradicional i sipërfaqes pyjore dhe
se kufijtë janë të përcaktuar qartë dhe nuk ka probleme me fqinjët kufitarë;



Kontrata, në të cilën përcaktohet objekti i kontratës (dhënia në përdorim e sipërfaqes pyjore), të drejtat dhe detyrimet e palëve, zgjidhja e mosmarrëveshjeve, si edhe afati i
vlefshmërisë së kontratës. Kontratës i bashkëlidhen:



Harta e n/ngastrës së dhënë në përdorim;



Formulari i matjeve të terrenit, ku jepen koordinatat
gjeografike të poligonit, të matura në terren dhe
fqinjët kufitarë;




Formulari i bashkëpërdoruesve, i cili përmban po
ashtu koordinatat e poligonit, kufitarët dhe emrat e dy
bashkëshortëve si bashkëpërdorues;
Fotoimazhi i poligonit;



Skica e poligonit;



Përshkrimi parcelar/mini-plani i menaxhimit.

Pasi seti i dokumenteve është plotësuar, i kalon për shqyrtim dhe miratim Këshillit të Komunës.
Me marrjen e vendimit lidhet kontrata midis komunës dhe fermerit. Vendimi konfirmohet nga
Këshilli i Qarkut për vlefshmërinë ligjore të tij dhe hyn në fuqi menjëherë.

