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Njoftim për dëgjesë publike
Në mbështetje të Ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” , neni 18, si dhe në Ligjin
Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”për garantimin e pjesëmarrjes publike në
procesin e vendimmarrjes, dhe në VKM nr.247, datë 30.04.2014 “ Për përcaktimin e rregullave
të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen
mjedisore”.
NJOFTOJMË:
Këshilli i Bashkisë Klos organizon dëgjesë publike për projekt- aktin “Për dhënie mendimi për
fillim procedurash për heqje nga fondi pyjor i sipërfaqeve të nga subjekti “Mazllëm Çelikuperson fizik, sipërfaqja e kërkuar është 1 ha, në ngastrat nr.25b dhe 26c. Ekonomia PyjoreKurdari – Palni Bardhe. Zona Kadastrale 3460. Përdorimi i Sipërfaqes: Veprimtrai turistike
kampingje”,
me komunitetin dhe palët e tjera të interesuara në fshatin Skënderaj, pranë ambjenteve të
Kopshtit të fëmijëvë Skënderaj, të Njësisë Administrative Suç, ditën e martë, datë: 05. 07. 2022,
ora: 12:00.
Titulli : “Për dhënie mendimi për fillim procedurash për heqje nga fondi pyjor i sipërfaqeve të
kërkuara nga subjektet private”.
Propozuesi: Konsultimi publik u propozua nga Këshilli Bashkiak Klos.
Sqarime: Bazuar në kërkesën e ardhur nga subjekti “Mazllëm Çeliku- person fizik, sipërfaqja e
kërkuar është 1 ha, në ngastrat nr.25b dhe 26c. Ekonomia Pyjore- Kurdari – Palni Bardhe. Zona
Kadastrale 3460. Përdorimi i Sipërfaqes :Veprimtrai turistike kampingje”, realizohet dëgjesa
publike për marrjen e mendimeve të komunitetit të zonës.
Kalendari i konsultimit: Mbledhja e mendimeve dhe rekomandimeve të komunitetit do të bëhet
përmes komenteve në email të sekretarit të këshillit etmond.demiri@bashkiaklos.gov.al
si dhe në adresën postare për 20 ditë rresht dhe gjatë konsultimit.
Pjesëmarrës:
-

Nga ana e Bashkisë: Këshilli i Bashkisë, këshilltarë, përfaqësues të bashkisë.
Nga komuniteti: Banorët, anëtarët e shoqërisë civile, anëtarë të biznesit, medias dhe
akademisë, Kryetarët e Fshatrave dhe Ndërlidhësit Komunitarë.

Forma e konsultimit: Takim publik.
Data e publikimit: 20 . 06. 2022
Adr: Rr. “Jaho Hoxha” ndër nr.2, hyrja nr.2, Klos/Mat; web : bashkiaklos.gov.al; bashkia.klos@yahoo.com

