Me poshte do te gjeni disa nga sherbimet qe ofron drejtoria e bujqesise.

Paisje me vërtetim që je trajtuar me tokë bujqësore simbas ligjit 7501 datë 19.07.1991
* Lista e dokumentave :
_______-Kopje e kartës së identitetit .
_______ Çertifikatë e vitit 01.10.1992 .
*Afati : 1 ditë pune.
*Vendi : Pranë Njësisë përtakëse të Bashkisë Maliq.

Paisje me vërtetim që nuk janë trajtuar me tokë bujqësore .
* Lista e dokumentave :
________-Kopje e kartës së identitetit .
_______ Çertifikatë e vitit 01.08.1991 .
*Afati : 1 ditë pune.
*Vendi : Pranë Njësisë përtakëse të Bashkisë Maliq.

Dokumentacioni për paisjen me aktin e marrjes në pronësi (A.M.T.P) simbas vendimit 337-338 datë 22.04.2015
- 20.04.2015
* Lista e dokumentave :
________- Kërkesë për paisjen me A.M.T.P për tokën që kanë
marrë në përdoeim nga komisioni i ndarrjes së tokës .
*Vendi - _______Pranë Njësisë përtakëse të Bashkisë Maliq.
_______-Planvendosje e secilës ngastër që kan në përdorim , të
pregatitur nga një topograf i liçensuar dhe të jene të noterizuara.
________-Kopje e kartës së identitetit .
________- Çertifikatë familjare e lëshuar nga zyra e gjendjes
civile e Njësisë së Qeverisjes Vendore,ku të pasqyrohet numri i
anëtarëve të familjes përfituese ose individi, në favor të secilit do
të lëshohët (A.M.T.P-ja sipas gjendjes 1 Gusht 1991, me
ndryshimet deri 1 Tetor 1992 per ish-Ndermarjet Bujqësore
ndërsa per ish-Kooperativat sipas gjendjes 01.08.1991.
_______-Dokumentacion që vërteton se janë përfitus,si rezultat i
lëvizjes nga qendrat e tyre të banimit,me vendime të veçanta të
Këshillit të Ministrave.
_______-A.M.T.P në përdorim, nëse e disponojnë.
_______- Vërtetim që nuk ke të depozituar A.M.T.P pranë zyrës
Vendre të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.
*Afati i procedurës : Pasi plotësojmë dosjen e kërkuesit me
dokumentacionin e sipërshkruar e pregatitim atë për tua dërguar
Institucioneve të përcaktuara simbas këtij vendimi. Konfirmimi
nga ana e institucioneve shtrihet në në hapësirë kohore 45 ditë
pune.
*Vendi : Pranë Njësisë përtakëse të Bashkisë Maliq.

Dokumentacioni dhe kriteret që duhen plotësuar për marrjen e tokave me qera për ish-Kooperativat
Bujqësore
* Lista e dokumentave :
________- Kërkesë me shkrim drejtuar zyrës së Drejtorisë së
Bujqësisë ku të përfshihen të dhënat e kërkuesit,sipërfaqja dhe
vendndodhja e tokës bujqësore,e cila kërkohet të meret me
qera,e identifikuar me numra kadastralë përkatës të reflektuar në
dokumantacionin e D.A.M.T-sësë qarkut ose me nr e pasurisë së
reflektuar në ZRPP.
_______-Afati i qirasë.
_______-Veprimtaria bujqësore që do të zhvillohet mbi tokën e
marrë me qira,duke përcaktuar kulturat bujqësore ose speciet e
bimëvë me të cilat lidhet kjo veprimtari.
________-Aspektet kryesore të teknologjisë që do të aplikohen
në kultivimin e bimëve dhe përpunimin e produkteve.
_______- Investimet kryesore mbi infrastukturën
(kullimin,ujitjesn,sistemimin)të shprehura në tregues fizik dhe
monetar,si dhe investime të lidhura me mbjelljen e kultivimin e
bimëve,si dhe përpunimin e produkteve.
_______-Planvendosjen për sipërfaqen që kërkon të marësh me
qera.
_______-Plan biznesi të hartuar nga një specialist.
*Vendi : Pranë Njësisë përtakëse të Bashkisë Maliq.
Shenim : Tokat bujqësore të pandara jepen me qira për afatet
kohore ,si me poshtë vijon :
1.bime të arrave,eterovajore dhe bimë dekorative - deri në 10vjet.
2. Vreshta,pemtore,sera dhe fidanishte -deri në 35 vjet(sipërfaqja
jo më e vogël se 0.5 ha)
3. Ullishte,kultura arrore - deri në 99 vjet (sipërfaqja jo më e vogël
se 1 ha).

