Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit të Mjedisit Jetësor (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë”) nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 dhe
51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), kryetari i
Komunës së Petrovecit, miratoi:
VENDIM PËR TË MOS KRAHASUAR VLERËSIMIN STRATEGJIK PËR
DOKUMENTACIONIN E PLANIFIKIMIT URBANO-LOKAL PËR INDUSTRINË E
LEHTË
KOMUNA E PETROVECIT
1. Për Dokumentin e Planifikuar DPLU për njësitë e mëdha tregtare (B2) në pjesë
të PK 1151 dhe 1387 KK Qojlija, Komuna e Petrovecit, i cili miratohet në pajtim
me Ligjin e Planifikimit Hapësinor dhe Urbanistik (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” nr. 199/14, 42/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18
dhe 32/20), nuk është e nevojshme të zbatohet një vlerësim strategjik mbi
ndikimin në Mjedisin Jetësor në pajtim me nenin 65 të Ligjit të Mjedisit Jetësor.
2. Vendimi, së bashku me formularët e përcaktimit të nevojës prej krahasimit ose
moskrahasimit së vlerësimit strategjik, publikohet në ueb faqen e Komunës së
Petrovecit.
3. Në pajtim me kushtet për të përcaktuar nëse një dokument planifikimi ka ndikim
në mjedisin jetësor, përmendur në nenin 65 paragrafi (4) të Ligjit të Mjedisit
Jetësor dhe në bazë të të dhënave nga Shtojca 2 të rregullores në formular,
përmbajtën dhe formën e vendimit për krahasim ose moskrahasim të vlerësimit
strategjik dhe formularëve për nevojën e krahasimit dhe moskrahasimit të
vlerësimit strategjik miratimi i dokumentit të planifikimit DPLU për njësitë e
mëdha tregtare (B2) në pjesë të PK 1151 dhe 1387 KK Qojlija, Komuna e
Petrovecit, nuk do të ketë ndikim në mjedisin jetësor për arsyet e mëposhtme:
- Përcaktohet përdorimi i një zone të vogël me rëndësi lokale nga 5026 m2 (0,50
ha),
- Qëllimi dhe fusha e përdorimit nuk kanë ndonjë ndikim të rëndësishëm në
mjedisin jetësor dhe në shëndetin e njeriut.
4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankohesë në Ministrinë e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor brenda 15 ditëve nga data e postimit në ueb faqen.

Komuna e Petrovecit
Kryetari
Borçe Mitevski, ek. i dipl.

