KARTELË INFORMATIVE
AL022043
1. Emri i shërbimit

Kontratë Peshkimi në Ujëra të brendshme

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Për të disiplinuar aktivitetin e peshkimit/ akuakulturës në zbatim të akteve ligjore e nënligjore të fushës përkatëse që ofrohet ky
shërbim, kjo me qëllim për të garantuar respektimin e rregullave të politikave menaxhuese në peshkim/ akuakulturë

Ky shërbim i mundëson subjektit që zhvillon aktivitet peshkimi/ akuakulturë, që këtë aktivitet t'a zhvillojë konform kushteve e
3. Çfarë ofron ky shërbim? kritereve të përcaktuara në kontratën/ lejen e peshkimit/ akuakulturës, kjo për të siguruar një prodhim peshkor cilësor e
konkurues në treg
4. A jam përfitues?

Subjekti fizik/ juridik i peshkimit/ akuakulturës
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Dokumenti lëshohet nga:

1

Plani i biznesit tip

Aplikanti

2

Vërtetim për sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore
për tatimpaguesit Formulari ESig 02a

Instituti i Sigurimeve Shoqërore Jo

3

4
5

6. Ku mund të aplikoj?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Vërtetim për sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore
për invalidët Formulari E-Sig
03a
Vërtetim për shlyerjen e
tatimeve e taksave
Vërtetim i gjendjes gjyqësore

Zyrat pritëse

Qyteti

Online në portalin e- Albania;
Ministria e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural

Kudo në vend;
Tiranë

Niveli 1
7. A është ky shërbim
online?

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?
Po

Lloji

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i formularit
të aplikimit

Tarifa shtesë

Instituti i Sigurimeve Shoqërore Jo
Drejtoria e Rajonale e
Tatimeve
Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve (Ministria e
Drejtësisë)
Adresa

Jo
Jo

Orari
Online: 24 orë;
Online në portalin e- Albania.al;
E Hënë- E Enjte, ora 08:00Bulevardi "Dëshmorët e
16:30;
Kombit", Nr. 2
E Premte, ora 08:00- 14:00
Niveli 3
Niveli 4
Ofrohet informacion dhe
Shërbimi ofrohet tërësisht
mundësi për dorëzimin e
online
aplikimit online

Tarifa Online
Nuk ka

Mënyra e pagesës

50 ditë
Kontratë për zhvillim aktiviteti peshkimi/ akuakulture.

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Kontrata për zhvillim aktiviteti peshkimi është 10 vjet;
Kontrata për zhvillim akuakulture intensive tokësore ose ujore detare është në vartësi të vlerës së investimit që ka pasqyruar
subjekti fitues në plan-biznesin e paraqitur në konkurrimin publik dhe konkretisht:
1- Për investime me vlerë deri në 5 milionë euro, kohëzgjatja e kontratës deri në 10 vjet.
2- Për investime me vlerë deri në 10 milionë euro, kohëzgjatja e kontratës deri në 15 vjet.
3- Për investime me vlerë deri mbi 10 milionë euro, kohëzgjatja e kontratës deri në 20 vjet.

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
MBZHR web: www.bujqesia.gov.al
Call Center: 11800

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Në sportele

Me postë

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari

Call Center: E Hënë- E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ligji nr. 64/2012 "Për Peshkimin", i ndryshuar;
Ligji nr. 103/2016 "Për Akuakulturën", i ndryshuar;
Rregullore nr. 1, datë 07.03.2014 "Për zbatimin e ligjit nr. 64/2012 "Për Peshkimin", e ndryshuar;
VKM nr. 712, datë 31.07.2013 "Për përcaktimin e procedurave të konkurrimit publik për të drejtën e peshkimit në ujërat e
16. Cila është baza ligjore e brendshme të Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar;
Udhëzimi i Ministrit nr.4, datë 14.5.2019 “Për kriteret dhe nivelin e vlerësimit, si dhe detajimi i pikësimit për të gjitha kategoritë
këtij shërbimi?
ujore në ujërat e brendshme, format e tjera të peshkimit në det pa përdorimin e mjeteve lundruese, dhe zhvillimin e
akuakulturës në sipërfaqe publike tokësore dhe ujore, për proceduren e konkurrimit publik”;
Urdhër i Ministrit nr. 250, datë 7.06.2018 "Për krijimin dhe funksionimin e komisionit të vlerësimit të kërkesave për ushtrimin e
aktivitetit të peshkimit në ujëra të brendshme të Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.

