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VENDIM
Nr. 2083, datë 30.3.2016
I KOMISIONIT TË ANKIMIT
Në bazë të pikës 2, të nenit 51, të ligjit nr.
10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në
Republikën e Shqipërisë”, të vendimit nr. 103, datë
4.2.2015, “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e
të funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të
Mjedisit dhe Pyjeve”, të Këshillit të Ministrave dhe
ankimit për vendimin përfundimtar me nr. 8, datë
28.12.2015, të ISHMP-së, Dega Rajonale Tiranë,
ndaj personit fizik “Agim Hoxha”, protokolluar me
nr. 33, datë 5.1.2016.
Pasi shqyrtoi ankesën e këtij subjekti dhe masën
administrative të marrë, rezultoi se është marrë në
përputhje me ligjin procedural dhe atë material dhe
përbën një akt administrativ të vlefshëm dhe si i
tillë duhet të lihet në fuqi, në zbatim të nenit 146,
pika “a”, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999, “Kodi i
Procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar, Komisioni i Ankimit
VENDOSI:
Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar me nr.
8, datë 28.12.2015, të ISHMP-së, Dega Rajonale
Tiranë dhe rrëzimin e ankimit të personit fizik
“Agim Hoxha”, ndaj këtij vendimi përfundimtar.
Për sa më sipër urdhëroj lënien në fuqi të
dënimit me gjobë në vlerën 300.000 lekë, dhënë me
vendimin përfundimtar me nr. 8, datë 28.12.2015,
të ISHMP-së, Dega Rajonale Tiranë.
KRYEINSPEKTORI
Ergys Agasi
Ky akt hyn në fuqi menjëherë.
Kundër vendimit përfundimtar mund të bëhet
ankim në gjykatë sipas ligjit.
VENDIM
Nr. 2745, datë 29.4.2016
I KOMISIONIT TË ANKIMIT
Në bazë të pikës 2, të nenit 51, të ligjit nr.
10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në
Republikën e Shqipërisë”, të vendimit nr. 103, datë
4.2.2015, “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e
të funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të
Mjedisit dhe Pyjeve”, të Këshillit të Ministrave dhe
ankimit për vendimin përfundimtar me nr. 7, datë

27.2.2016, të ISHMP-së, Dega Rajonale Tiranë,
ndaj personit fizik “Marie Totraku”, protokolluar
me nr. 1468, datë 9.3.2016.
Pasi shqyrtoi ankesën e këtij subjekti dhe masën
administrative të marrë, rezultoi se është marrë në
përputhje me ligjin procedural dhe atë material dhe
përbën një akt administrativ të vlefshëm dhe si i
tillë duhet të lihet në fuqi, në zbatim të nenit 146,
pika “a”, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999, “Kodi i
Procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar, Komisioni i Ankimit
VENDOSI:
Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar me nr.
7, datë 27.2.2016, të ISHMP-së, Dega Rajonale
Tiranë dhe rrëzimin e ankimit të personit fizik
“Marie Totraku”, ndaj këtij vendimi përfundimtar.
Për sa më sipër urdhëroj lënien në fuqi të
dënimit me gjobë në vlerën 50.000 lekë, dhënë me
vendimin përfundimtar me nr.7, datë 27.2.2016, të
ISHMP-së, Dega Rajonale Tiranë.
KRYEINSPEKTORI
Ergys Agasi
Ky akt hyn në fuqi menjëherë.
Kundër vendimit përfundimtar mund të bëhet
ankim në gjykatë sipas ligjit.
VENDIM
Nr. 2718, datë 29.4.2016
I KOMISIONIT TË ANKIMIT
Në bazë të pikës 2, të nenit 51, të ligjit nr.
10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në
Republikën e Shqipërisë”, të vendimit nr. 103, datë
4.2.2015, “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e
të funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të
Mjedisit dhe Pyjeve”, të Këshillit të Ministrave dhe
ankimit për vendimin përfundimtar nr. 15, datë
28.2.2016, të ISHMP-së, Dega Rajonale Tiranë,
ndaj subjektit “Evo Investiment Group”,
protokolluar me nr. 1359, datë 3.3.2016.
Pasi shqyrtoi ankesën e këtij subjekti dhe masën
administrative të marrë, rezultoi se është marrë në
përputhje me ligjin procedural dhe atë material dhe
përbën një akt administrativ të vlefshëm dhe si i
tillë duhet të lihet në fuqi, në zbatim të nenit 146,
pika “a”, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999, “Kodi i
Procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar, Komisioni i Ankimit
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VENDOSI:
Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar me
nr.15, datë 28.2.2016, të ISHMP-së, Dega Rajonale
Tiranë dhe rrëzimin e ankimit të subjektit “Evo
Investiment Group”, ndaj këtij vendimi
përfundimtar.
Për sa më sipër urdhëroj lënien në fuqi të
dënimit me gjobë në vlerën 35.000 lekë, dhënë me
vendimin përfundimtar me nr.15, datë 28.2.2016, të
ISHMP-së, Dega Rajonale Tiranë.
KRYEINSPEKTORI
Ergys Agasi
Ky akt hyn në fuqi menjëherë.
Kundër vendimit përfundimtar mund të bëhet
ankim në gjykatë sipas ligjit.
VENDIM
Nr. 2752, datë 29.4.2016
I KOMISIONIT TË ANKIMIT
Në bazë të pikës 2, të nenit 51, të ligjit nr. 10433,
datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e
Shqipërisë”, të vendimit nr. 103, datë 4.2.2015, “Për
krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit
të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, të
Këshillit të Ministrave dhe ankimit për vendimin
përfundimtar me nr. 5, datë 4.3.2016, të ISHMP-së
Dega Rajonale Tiranë, ndaj subjektit “Alb Cazle”,
protokolluar me nr. 1478, datë 9.3.2016.
Pasi shqyrtoi ankesën e këtij subjekti dhe masën
administrative të marrë, rezultoi se është marrë në
përputhje me ligjin procedural dhe atë material dhe
përbën një akt administrativ të vlefshëm dhe si i
tillë duhet të lihet në fuqi, në zbatim të nenit 146,
pika “a”, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar, Komisioni i Ankimit
VENDOSI:
Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar me nr.
5, datë 4.3.2016, të ISHMP-së, Dega Rajonale
Tiranë dhe rrëzimin e ankimit të subjektit “Alb
Cazle”, ndaj këtij vendimi përfundimtar.
Për sa më sipër urdhëroj lënien në fuqi të
dënimit me gjobë në vlerën 10.000 lekë, dhënë me
vendimin përfundimtar me nr.5, datë 4.3.2016, të
ISHMP-së, Dega Rajonale Tiranë.
KRYEINSPEKTORI
Ergys Agasi
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Ky akt hyn në fuqi menjëherë.
Kundër vendimit përfundimtar mund të bëhet
ankim në gjykatë sipas ligjit.
VENDIM
Nr. 4275, datë 23.6.2016
I KOMISIONIT TË ANKIMIT
Në bazë të pikës 2, të nenit 51, të ligjit nr.
10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në
Republikën e Shqipërisë”, të vendimit nr. 103, datë
4.2.2015, “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e
të funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të
Mjedisit dhe Pyjeve”, të Këshillit të Ministrave dhe
ankimit për vendimin përfundimtar me nr. 11, datë
17.5.2016, të ISHMP-së, Dega Rajonale Tiranë,
ndaj personit fizik “Eljan Hyka”, protokolluar me
nr. 3421, datë 25.5.2016.
Pasi shqyrtoi ankesën e këtij subjekti dhe masën
administrative të marrë, rezultoi se është marrë në
përputhje me ligjin procedural dhe atë material dhe
përbën një akt administrativ të vlefshëm dhe si i
tillë duhet të lihet në fuqi, në zbatim të nenit 146,
pika “a”, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999, “Kodi i
Procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar, Komisioni i Ankimit
VENDOSI:
Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar me
nr.11, datë 17.5.2016, të ISHMP-së, Dega Rajonale
Tiranë dhe rrëzimin e ankimit të personit fizik
“Eljan Hyka”, ndaj këtij vendimi përfundimtar.
Për sa më sipër urdhëroj lënien në fuqi të
dënimit me gjobë në vlerën 300.000 lekë, dhënë me
vendimin përfundimtar me nr.11, datë 17.5.2016, të
ISHMP-së, Dega Rajonale Tiranë.
KRYEINSPEKTORI
Ergys Agasi
Ky akt hyn në fuqi menjëherë.
Kundër vendimit përfundimtar mund të bëhet
ankim në gjykatë sipas ligjit.
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