LIGJI
Nr.10119, datë 23.04.2009
“PËR PLANIFIKIMIN E
TERRITORIT”

...dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
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Përmbledhje
LIGJ Nr.10119, datë 23.04.2009 për “Planifikimin e Territorit”
Ligji nr. 96/2013 datë 4.3.2013 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit,
nr. 1, datë 06.02.2013 të Këshillit të Ministrave “Për pajisjen me leje përdorimi të
strukturave të ndërtuara me shkelje të kushteve të lejes së ndërtimit përpara
fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e
territorit”, të ndryshuar””
VKM Nr.1190, datë 13.11.2009 për “Mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të
agjencisë kombëtare të planifikimit të territorit.”
VKM Nr.459, datë 16.6.2010 për “Miratimin e standardeve të përbashkëta
gjeodezike dhe gis.”
VKM Nr.460, datë 16.6.2010 për “Organizimin dhe funksionimin e regjistrit të
planifikimit të territorit.”
VKM Nr.480, datë 22.06.2011 për “Miratimin e rregullores model të planifikimit.”
VKM Nr.481, datë 22.06.2011 për “Miratimin e rregullores uniforme të
instrumenteve të planifikimit.”
VKM Nr.502, datë 13.07.2011 për “Miratimin e rregullores të kontrollit të
zhvillimit të territorit”
VKB Nr.18, datë 10.11.2011 për “Miratimin e nismës për hartimin e planit të
përgjithshëm vendor të Bashkisë së Tiranës”
VKB Nr.57, datë 24.12.2012 për “Miratimin e Planit të Përgjithshëm të Bashkisë së
Tiranës dhe instrumentave vendor të planifikimit, pjesë përbërëse e tij”
VKB Nr.18, datë 28.02.2013 për “Miratimin e listës së strukturave që pajisen me
leje përdorimi sipas aktit normativ dt. 06.02.2013 për “Pajisjen me leje përdorimi
të strukturave të ndërtuara me shkelje të kushteve të lejes së ndërtimit përpara
fillimit me efekte të plota të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009, “Për planifikimin e
territorit”, të ndryshuar”
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LIGJ
Nr. 10 119, datë 23.4.2009
PËR PLANIFIKIMIN E TERRITORIT
I azhurnuar me:
 Ligjin nr. 10 258, datë 25.03.2010
 Aktin normativ Nr.4, datë 25.8.2010 (miratuar me ligjin nr.10 315, datë
16.9.2010)
 Ligjin nr.10 360, datë 16.12.2010
 Ligjin Nr. 22/2013
 Ligj nr. 110/2013, datë 01.04.2013
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit
të Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi
Ky ligj ka për qëllim:
a) të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet përdorimit racional të
tokës dhe të burimeve natyrore;
b) të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillim të territorit në nivel
kombëtar e vendor, në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave
ekonomike e njerëzore dhe interesave publikë e privatë, duke bashkërenduar:
i) mbrojtjen e burimeve natyrore, si: toka, në veçanti toka bujqësore, ajri, uji, pyjet,
flora, fauna, peizazhet;
ii) krijimin e garantimin e territoreve të ndërtueshme, të organizuara në mënyrë të
harmonizuar e funksionale, duke i dhënë përparësi mundësisë së banimit për të
gjitha shtresat ekonomike e sociale, krijimit të infrastrukturës fizike të përshtatshme
për nxitjen e investimit në ushtrimin e veprimtarive ekonomike, sociale e kulturore,
lehtësimit të përdorimit të sigurt të shërbimeve e komoditeteve publike, të
transportit, komunikimit dhe infrastrukturës, përfshirë territoret e përshtatura;
iii) nxitjen e jetës ekonomike, shoqërore e kulturore në nivel kombëtar e vendor;
iv) garantimin e burimeve të furnizimit të mjaftueshëm dhe veçanërisht atij jetësor;
v) garantimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe të shëndetit publik, rendit publik
dhe sigurisë kombëtare;
vi) nxitjen e zhvillimit të balancuar rajonal për të siguruar shpërndarje të
qëndrueshme të popullsisë në vend në bazë të burimeve;
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c) të nxisë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së
trashëgimisë natyrore e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike
dhe të peizazhit;
ç) të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me
instrumentet planifikuese dhe ligjet mjedisore;
d) të krijojë kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për banim,
veprimtari ekonomike e sociale për të gjitha kategoritë sociale, kohezion ekonomik e
social dhe gëzim të të drejtave të pronësisë;
dh) të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të hartojnë e të
përditësojnë rregullisht instrumente të planifikimit, sipas kërkesave të tregut dhe
nevojave sociale;
e) të sigurojë që autoritetet e planifikimit të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre
planifikuese, për të nxitur planifikimin e harmonizuar e të integruar të territorit;
ë) të garantojë, sipas legjislacionit për ndërtimin, zbatimin e rregullave të sigurisë së
ndërtimeve dhe të punimeve të ndërtimit për jetën dhe shëndetin e njerëzve.
Neni 2
Objekti
Ky ligj ka për objekt përcaktimin e parimeve bazë, përgjegjësive, rregullave dhe
procedurave për planifikimin e territorit.
Neni 3
Përkufizime
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1. "Planifikimi i territorit" është një veprimtari ndërdisiplinore për planifikimin e
përdorimit të tokës, përcaktimin e kushteve për zhvillimin e territorit dhe të
strukturave natyrore e të ndërtueshme në të.
2. "Instrumente të planifikimit" janë politikat, planet dhe rregulloret, që zbatohen
në mënyrë të përgjithshme ndaj një territori, pjese të tij apo ndaj një tipi zhvillimi.
Instrumentet e planifikimit janë qendrore dhe vendore. Instrumentet e planifikimit
vendor ndahen në:
a) instrumente të përgjithshme vendore;
b) instrumente të detajuara vendore.
3. "Instrument i detyrueshëm" është instrumenti i planifikimit ose ato pjesë të tij,
që përcaktojnë rregulla të detyrueshme për t'u zbatuar ose respektuar nga personat
publikë apo privatë.
4. "Instrument orientues" është instrumenti i planifikimit ose ato pjesë të tij, që nuk
kanë natyrë detyruese.
5. "Politikat territoriale", në vijim politikat, është akti më i lartë i planifikimit të
territorit, me anë të të cilit realizohen programet dhe veprimtaritë në këtë fushë, për
të arritur objektiva e qëllime të identifikuara.
6. "Plani territorial", në vijim plani, është një instrument zyrtar i miratuar
planifikimi, që përmban tekst shpjegues, grafikë dhe harta, të cilat përbëjnë një
tërësi të vetme e të pandashme, të zbatueshme për të gjitha veprimet e zgjidhjet e
planifikimit.
7. "Rregullore" është instrumenti, që përmban rregullat e zbatueshme për përdorimin
dhe zhvillimin ekzistues e të ardhshëm të tokës. Rregullorja përcakton normat e
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standardet për zhvillimin dhe procedurat, që garantojnë se propozimet për
zhvillim të sektorit publik e privat përmbushin qëllimet dhe objektivat e planeve
territoriale.
8. "Rregullore uniforme" janë rregullore të miratuara nga Këshilli i Ministrave, që
përcaktojnë rregulla të unifikuara për formën dhe strukturën e instrumenteve
kombëtare ose vendore të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit.
9. "Rregullore të kontrollit të zhvillimit" janë rregullore të miratuara nga autoritetet
e planifikimit, për të disiplinuar kontrollin e zhvillimit, në bazë të instrumenteve të
planifikimit në fuqi. Ato miratohen në bazë të rregulloreve uniforme dhe zbatohen
në nivel kombëtar dhe vendor.
10. "Rregullore model të planifikimit" janë rregullore planifikimi të miratuara nga
Këshilli i Ministrave, që synojnë të nxisin planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm
të territorit. Këto zbatohen nga autoritetet vendore të planifikimit, në mungesë dhe
deri në miratimin prej tyre të instrumenteve vendore të planifikimit dhe të kontrollit
të zhvillimit për territorin e tyre administrativ.
11. "Planifikimi kombëtar" është planifikimi, që shtrihet në të gjithë ose në një pjesë
të territorit kombëtar.
12. "Planifikimi vendor" është planifikimi, që shtrihet në të gjithë ose në një pjesë të
territorit vendor dhe përfshin territore nën juridiksionin e bashkisë, komunës dhe
qarkut.
13. "Planifikimi ndërvendor" është planifikimi në nivel vendor, që ka shtrirje ose
efekte në të gjithë ose në një pjesë të territorit të dy apo më shumë njësive të
qeverisjes vendore.
14. "Planifikimi i integruar" është planifikimi, gjatë të cilit harmonizohen në një
instrument planifikimi interesat e përbashkët të autoriteteve kombëtare dhe vendore
të planifikimit.
15. "AKPT"-ja është Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, e krijuar sipas
nenit 9 të këtij ligji.
16. "Territor", sipas rastit dhe juridiksionit të autoriteteve përgjegjëse për
planifikimin e tij:
a) kombëtar është hapësira gjeografike tokësore, nëntokësore, ujore e ajrore, përfshirë
shtrirjen ndërkombëtare të përcaktuar të zonës bregdetare, që përkon me kufirin
shtetëror të Republikës së Shqipërisë;
b) vendor është hapësira gjeografike tokësore, nëntokësore, ujore e ajrore, që
përputhet me ndarjet administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore, sipas
legjislacionit në fuqi.
17. "Territor i përshtatur" është territori, që ofron përdorim të sigurt, të barabartë e të
pavarur nga të gjithë personat, përfshirë personat me aftësi të kufizuara ose grupe të
veçanta, për të cilët janë të nevojshme zgjidhje teknike apo pajisje të veçanta.
18. "Autoritetet e planifikimit" janë organet e institucioneve publike, në nivel
kombëtar e vendor, që kanë përgjegjësi të caktuara në planifikimin e territorit, sipas
legjislacionit në fuqi dhe i ushtrojnë ato sipas këtij ligji.
19. "Autoritetet e inspektimit" janë organet e përcaktuara në ligjin nr.9780, datë
16.7.2007 "Për inspektimin e ndërtimit".
20. "Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit" është institucion publik, që bën pjesë në
rrjetin arkivor të Republikës së Shqipërisë, sipas ligjit nr.9154, datë 6.11.2003 "Për
arkivat".
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21. "Çështje të rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit" janë ato çështje që,
sipas ligjit, njësohen ose lidhen me interesa publikë kombëtarë, që ndikojnë ose
ndikohen nga zhvillimi/ruajtja e territorit.
21/1. "Zona kombëtare" janë zona, të cilat njësohen ose lidhen me interesa publikë
kombëtarë, që ndikojnë ose ndikohen nga zhvillimi dhe ruajtja e territorit.
22. "Subjekti i kompetencave të përbashkëta" është një komitet, bord, ent,
institucion ose ndërmarrje, i krijuar nga dy ose më shumë autoritete vendore
dhe/ose kombëtare të planifikimit, për të kryer ose përmbushur detyra apo
përgjegjësi të përbashkëta, sipas dispozitave të këtij ligji.
23. "Punim" është çdo veprim ose proces ndërtimi, gërmimi, prishjeje, zgjerimi,
riparimi, rinovimi dhe prerje drurësh.
24. "Strukturë" është çdo objekt i ndërtuar ose i instaluar në territor, që ka vendosje të
palëvizshme ose të përkohshme dhe, sipas rastit, përfshin tokën në, mbi dhe nën të
cilën ndodhet struktura.
25. "Zhvillimi" është kryerja e çdo punimi në territor për ndryshimin e përdorimit të
tokës e të strukturave në të, nënndarjen apo bashkimin e parcelave, ndërtimin e
strukturave të reja, si dhe ndryshimin e strukturave ekzistuese.
26. "Përdorimi i tokës apo strukturave në të" është zhvillimi i lejuar, sipas një
instrumenti në fuqi të planifikimit, që është kryer ose që propozohet të kryhet nga një
zhvillues.
27. "Ndryshimi i përdorimit të tokës" është përdorimi aktual, që zëvendëson një
përdorim të mëparshëm të tokës, fillimi i përdorimit ose rifillimi i tij pas një periudhe
të mungesës së përdorimit ose përdorimi i njëjtë apo i ndryshëm, që i shtohet një
përdorimi të mëparshëm të tokës, i cili vazhdon pavarësisht nga fillimi i përdorimit
të ri të saj.
28. "Përdorimi i papërputhshëm" është përdorimi ekzistues ose i propozuar i tokës
apo i strukturës në të, që nuk përputhet me kërkesat e një rregulloreje të përdorimit
të tokës ose të ndryshimit të saj në çastin e hyrjes së saj në fuqi dhe i papërputhshëm
me kushtet e kërkuara të sigurisë së mjedisit për përdorimet e autorizuara të tokës në
afërsi të saj.
29. "E drejta për zhvillim" janë përdorimet dhe/ose intensiteti i ndërtimit të lejuar,
për një parcelë, sipas instrumenteve të planifikimit.
30. "Infrastruktura publike" është tërësia e rrjeteve, instalimeve dhe e strukturave
ekzistuese ose të parashikuara në territor, që synojnë realizimin e shërbimeve publike
në fushat e transportit, të energjisë, administrimit të ujit, telekomunikacioneve,
arsimit, shëndetësisë, administrimit të mbetjeve dhe mbrojtjes së mjedisit,
administrimit të burimeve natyrore e kulturore, mbrojtjes kombëtare, civile e kundër
zjarrit dhe në administrimin e rrjeteve, instalimeve e strukturave të tjera të
përdorimit publik.
Infrastruktura publike ka karakter kombëtar ose vendor dhe realizohet me investime
publike ose private.
31. "Kontrolli i zhvillimit" është procesi i shqyrtimit, në bazë të të cilit autoriteti
përgjegjës i planifikimit vlerëson e vendos nëse një kërkesë për zhvillim ose kryerja e
një zhvillimi përputhet me përcaktimet e detyrueshme të instrumenteve të
planifikimit, rregulloreve të ndërtimit, kushteve të tjera specifike, të vendosura për
realizimin e zhvillimit, apo ato të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.
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32. "Kërkesa për zhvillim" është kërkesa e paraqitur pranë autoritetit përgjegjës të
planifikimit, për lejimin e kryerjes së zhvillimit.
33. "Deklarimi paraprak i punimeve" është njoftimi i depozituar pranë autoritetit
përgjegjës të planifikimit për punime, që përjashtohen nga pajisja me leje, sipas
përcaktimeve të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.
34. "Leja e zhvillimit" është akti i miratimit të së drejtës për zhvillim, sipas një
kërkese.
35. "Leja e ndërtimit" është akti i lejimit të punimeve për zhvillimin e tokës ose të
strukturës në të.
36. "Miratimi i heshtur" është ekzekutimi i një akti ose ushtrimi i një të drejte, në rast
se vendimi ose qëndrimi përkatës nuk jepet nga autoriteti përgjegjës ose përkatës i
planifikimit, brenda afatit të parashikuar nga dispozitat përkatëse të këtij ligji, për aq
sa nuk përcaktohet ndryshe në të.
37. "Leja e përdorimit" është akti i lejimit të përdorimit dhe/ose zënies së tokës apo
strukturës së zhvilluar, për të cilin është kryer punimi.
38. "Zhvillimi i paautorizuar" është kryerja e çdo punimi të paautorizuar, sipas këtij
ligji dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.
39. "Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit" janë instrumentet, që
miratohen e zbatohen nga autoritetet e planifikimit, për të garantuar një interes
publik.
Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit janë:
a) "Pezullimi i zhvillimit" është, sipas rastit, ndalimi i përkohshëm i zhvillimit ose
shtyrja e shqyrtimit të kërkesave për leje zhvillimi, në të gjithë territorin ose në një
pjesë të tij për një, disa ose çdo tip zhvillimi, në mënyrë që të ruhet territori në fjalë
gjatë periudhës së hartimit të një instrumenti të planifikimit;
b) "Servituti publik" është barra ose e drejta, që i ngarkohet një pasurie të
paluajtshme për përdorimin publik dhe dobinë e një interesi publik të veçantë. Ai
nuk përjashton përdorimin e pasurisë së paluajtshme ose të një pjese të saj, që nuk
cenon realizimin e servitutit publik;
c) "Rezervimi publik" është akti i autoritetit të planifikimit, që përcakton një numër
të kufizuar pasurish të paluajtshme në pronësi private ose pjesë të tyre për një qëllim
ose interes të veçantë publik, që kufizon ose përjashton zhvillimin e tokës dhe të
strukturave në të;
ç) "E drejta e transferimit" është e drejta e kalimit të së drejtës së pronësisë së një
pasurie të paluajtshme nga një njësi e qeverisjes vendore në favor të shtetit, për
kryerjen e investimeve publike ose private në interes të infrastrukturës publike
kombëtare;
d) "E drejta e preferimit" është e drejta, në dobi të një autoriteti të planifikimit, në
kuptim të këtij ligji, për t'u preferuar në radhë para çdo personi privat në blerjen,
sipas vlerës së tregut, të një pasurie të paluajtshme, në pronësi private, që është
objekt shitjeje dhe ndodhet në një zonë preferimi, vendimtare për realizimin ose
mbrojtjen e një interesi të veçantë publik;
dh) "E drejta e lënies" është e drejta e një pronari privat të një pasurie të paluajtshme,
që i nënshtrohet një rezervimi publik të pasurisë së paluajtshme, për të njoftuar
zyrtarisht autoritetin përgjegjës të planifikimit, në territorin administrativ të të cilit
ndodhet pasuria në pronësi të tij, për ta blerë këtë pasuri.
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40. "Zona" është një pjesë e territorit, me karakteristika ose përdorime të veçanta apo
të njëjta, ekzistuese ose të planifikuara të tokës e të strukturave në të, sipas
rregulloreve të përdorimit të tokës.
41. "Parcela" është pasuria e paluajtshme e regjistruar në regjistrin e pasurive të
paluajtshme.
42. "Nënndarja" është ndarja e një parcele në dy ose më shumë parcela, për qëllime
zhvillimi, në përputhje me mënyrën e përcaktuar në instrumentet e planifikimit.
43. "Bashkim" është bashkimi i dy apo më shumë parcelave në një të vetme.
44. "Regjistri i planifikimit të territorit", në vijim regjistri, është një inventar publik, i
dokumentuar në mënyrë elektronike dhe në letër, në të cilin regjistrohen dhe
administrohen, në mënyrë të pavarur nga autoritetet kombëtare dhe vendore, të
dhënat për tokën, projektaktet dhe aktet e planifikimit, kërkesat për zhvillim dhe lejet
e zhvillimit, të ndërtimit apo të përdorimit, së bashku me të drejtat apo kufizimet
ligjore, që rrjedhin prej tyre, si dhe studime apo materiale të tjera me interes për
publikun, sipas përcaktimeve të kreut V t ë këtij ligji.
45. "Sistem i informacionit gjeografik", në vijim GIS, është një sistem i
kompjuterizuar i regjistrimit të informacionit, i bazuar në koordinatat gjeografike të
përftuara në një hartë dixhitale, për mbledhjen, përditësimin, ndryshimin, ruajtjen,
përpunimin, depozitimin, kërkimin dhe rigjetjen e këtij informacioni për objekte
gjeografike, karakteristikat e tyre dhe të dhëna të tjera për tokën, me qëllim dhënien e
zgjidhjeve ndërvepruese ose vendimmarrëse ndihmuese për detyrat e projektimit,
modelimit, analizës, kërkimit, menaxhimit dhe objektivave të tjerë në një hapësirë
gjeografike.
46. "Bazë të dhënash GIS" është mbledhja dhe regjistrimi i të dhënave me koordinata
gjeografike, të mbledhura e të organizuara rregullisht, në mënyrë të organizuar,
sistemuar e metodike, në shtresa individuale të hartave të përgatitura me mjete
dixhitale, sipas parimeve të GIS-it.
47. "Palë e interesuar" është një person fizik ose juridik, privat dhe çdo autoritet
publik apo organ i tij, që ka një interes ose që mund të preket nga zhvillimi në territor
apo nga një instrument i caktuar i planifikimit ose i kontrollit të zhvillimit.
48. "Dëgjimi publik" është takimi i hapur, i organizuar në vende të përshtatshme
nga autoriteti i planifikimit, në bazë të njoftimit publik e efektiv të palëve të
interesuara dhe/ose publikut, në përgjithësi ose që mund të preket, për të mbledhur
vërejtjet e propozimet për projektin e instrumentit të planifikimit ose të kontrollit të
zhvillimit para marrjes së vendimit.
49. "Njoftimi publik" është njoftimi paraprak, i kryer në kohë të mjaftueshme dhe
me çdo mjet efektiv, i palëve të interesuara dhe/ose publikut, në përgjithësi, për
kohën, vendin dhe qëllimin e dëgjimit publik, sipas këtij ligji.
50. "Vërejtje" është paraqitja e një mendimi kundërshtues për zgjidhjet e planifikimit
ose një pretendim për mosrespektim të dispozitave ligjore apo nënligjore në procesin
e planifikimit.
51. "Drejtimi i zhvillimit" është orientimi, nëpërmjet administrimit, mbikëqyrjes,
analizimit e planifikimit, i zhvillimit në territor ose në pjesë të caktuara të tij, në bazë
të premisave natyrore, ekonomike e njerëzore, sipas përcaktimeve të këtij ligji.
Drejtimi i zhvillimit është përgjegjësi e të gjitha niveleve të qeverisjes
komunale/bashkiake, të qarkut dhe kombëtare.
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Neni 4
Parimet e planifikimit të territorit
Planifikimi i territorit bazohet në këto parime:
a) zhvillimin e qëndrueshëm, ekonomik e social, i cili, në bazë të një metodologjie, që
përfshin studime dhe parashikime sociale, kulturore e ekonomike, përcakton
vizionin për zhvillimin e ardhshëm të territorit, duke marrë parasysh alternativat e
zhvillimit strategjik, garanton brezat e sotëm e ato të ardhshëm për cilësi të lartë të
mjedisit, zhvillim ekonomik të balancuar dhe të harmonizuar, kohezion ekonomik e
social, përdorim racional të burimeve natyrore, njerëzore e materiale, zhvillimin dhe
ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore;
b) bashkërendimin horizontal dhe vertikal ndërmjet autoriteteve kombëtare e
vendore të planifikimit dhe palëve të interesuara, i cili garanton që instrumentet e
planifikimit të miratohen, në përputhje me instrumentet e planifikimit të miratuara
nga autoritetet e tjera dhe që ato të harmonizojnë interesat publikë e privatë,
kombëtarë e vendorë;
c) shumëllojshmërinë, që garanton hartimin e instrumenteve të planifikimit, në bazë
të shumëllojshmërisë së nevojave e burimeve njerëzore, materiale, të veprimtarisë
ekonomike, trashëgimisë natyrore e kulturore;
ç) planifikimin e detyrueshëm për të gjitha autoritetet e planifikimit, sipas këtij ligji, i
cili garanton zhvillimin e territorit dhe të shpërndarjes së burimeve financiare
publike dhe realizimin e nismës private, vetëm në bazë të instrumenteve të
planifikimit, sipas niveleve të autoriteteve dhe kompetencave, të dhëna në bazë të
ligjit dhe detyron, përveç përjashtimeve të përcaktuara në këtë ligj, që çdo punim,
pavarësisht llojit e destinacionit të tij, të kryhet në zbatim e në përputhje me
instrumentet e planifikimit në nivel kombëtar, ndërvendor dhe vendor;
d) vazhdimësinë, që garanton se ndryshimi i instrumenteve të planifikimit të bëhet,
duke ruajtur ato pjesë të instrumentit planifikues, të cilave nuk u ka ndryshuar
thelbi;
dh) transparencën, që garanton se instrumenti i planifikimit është hartuar e miratuar
përmes informimit aktiv, të saktë e këshillimit në kohë, nëpërmjet transparencës,
aksesit në informacion dhe pjesëmarrjes së gjerë të palëve të interesuara e të publikut,
për të mbrojtur interesat e tyre në procesin e planifikimit;
e) shërbimin me një ndalesë dhe pranimin në heshtje;
ë) specifikën, që mbështetet, gjatë planifikimit të zhvillimit të territoreve konkrete, në
karakteristikat specifike të tyre, natyrore apo të krijuara nga njeriu, të tilla si
vendndodhja gjeografike, kushtet gjeologjike, kërkesat mjedisore për t'u respektuar,
niveli aktual e i pritshëm i zhvillimit, lëvizjet e rritja demografike, trash ëgimia
natyrore, kulturore e arkitekturore, të drejtat e zhvillimit dhe të pronësisë;
f) delegimin e nëndelegimin e kompetencave dhe kontraktimin e shërbimeve;
g) efektivitetin, qëndrueshmërinë, efiçencën, profesionalizmin dhe përgjegjshmërinë
në procesin e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit të territorit;
gj) subsidiaritetin;
h) harmonizimin me normat e standardet evropiane në fushën e planifikimit dhe të
zhvillimit të territorit e të kritereve mjedisore;
i) përdorimin e territorit, që garanton përfitimin e shërbimeve të domosdoshme, të
emergjencës e të zakonshme, nga të gjithë shtetasit dhe mundëson e lehtëson
përdorimin për personat me aftësi të kufizuar;
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j) çdo parim tjetër i përcaktuar në Kodin e Procedurave Administrative dhe në
legjislacionin në fuqi, që lidhet me planifikimin e territorit.
KREU II
AUTORITETET E PLANIFIKIMIT
SEKSIONI I
AUTORITETET KOMBËTARE TË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT DHE
PËRGJEGJËSITË E TYRE
Neni 5
Autoritetet kombëtare të planifikimit të territorit
1. Autoritetet kombëtare të planifikimit të territorit janë:
a) Këshilli i Ministrave;
b) Këshilli Kombëtar i Territorit;
c) Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit;
ç) çdo ministri, çdo organ tjetër publik qendror, që ka detyra dhe përgjegjësi në
planifikimin e territorit, sipas legjislacionit në fuqi, si dhe çdo organ tjetër, që është në
varësi të tyre apo të Këshillit të Ministrave, kur i janë deleguar apo nëndeleguar
detyra e përgjegjësi të caktuara për planifikimin e territorit dhe kontrollin mjedisor.
2. Autoritetet kombëtare të planifikimit të territorit ushtrojnë funksionet,
kompetencat dhe përgjegjësitë përkatëse, që burojnë nga dhe/ose bazohen në
legjislacionin në fuqi për çështje të rëndësisë kombëtare të planifikimit të territorit.
Neni 6
Çështjet e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit
Çështjet e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit përfshijnë:
a) karakteristika të veçanta kulturore, historike, ekonomike, sociale ose mjedisore të
një apo disa strukturave, instalimeve, rrjeteve ose zonave, që synojnë drejtpërdrejt
realizimin e interesave kombëtarë në pjesë të territorit, si: zonat, që kanë përparësi
zhvillimin e turizmit, zonat/ndërtimet me vlera të trashëgimisë natyrore e kulturore,
monumentet kulturore, qendrat historike, zonat e parqet arkeologjike, pyjet e zonat e
mbrojtura natyrore, monumentet natyrore, përfshirë karakteristika unike gjeografike,
zonat me rrezik natyror, ekosistemet e rrezikuara dhe biodiversiteti, burimet
minerare, natyrore dhe rrjetet, komplekset e parqet industriale, rrugët kombëtare,
linjat hekurudhore dhe infrastruktura ndihmëse, instalimet e infrastrukturës
kombëtare, sektori i energjisë e telekomunikacionit, aeroportet, portet e rrugët detare,
zhvillimet në zonat ushtarake, zonat bregdetare, tokësore e detare, liqenore, lagunat,
lumenjtë, digat e dambat, tokat bujqësore, zhvillime, struktura apo rrjete arsimore,
shëndetësore, sociale, kulturore e artistike, sportive dhe çdo strukturë, rrjet apo zonë,
të cilët, për shkak të veçorive të tyre, janë të rëndësishëm për kryerjen e veprimtarisë
së institucioneve qendrore të shtetit, siç përcaktohet me ligj;
b) kërkesat minimale për mbrojtjen e shëndetit, të sigurisë së jetës dhe asaj publike
dhe të përshtatshmërisë për lëvizje për personat me aftësi të kufizuar dhe kategori të
tjera, që e kanë të nevojshme këtë gjë.
Neni 7
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Këshilli i Ministrave
Krahas kompetencave të tjera të përcaktuara në këtë ligj, Këshilli i Ministrave:
a) miraton rregullore ndërtimi, për të garantuar sigurinë e cilësinë e jetës dhe të
shëndetit publik;
b) merr masa për zbatimin e instrumenteve kombëtare të planifikimit të territorit nga
autoritetet përgjegjëse të planifikimit;
c) nxit politikat e planifikimit e të zhvillimit në territor dhe mbështet hartimin e
planeve territoriale kombëtare e vendore nga autoritetet përkatëse të planifikimit dhe
siguron që ato të përmbushin standardet teknike e procedurale, të përcaktuara në
këtë ligj;
ç) mbështet e zhvillon burimet e nevojshme njerëzore e profesionale për planifikimin
e territorit, kontrollin e zhvillimit dhe administrimin e regjistrit.
Neni 8
Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT)
1. Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT) është organi vendimmarrës përgjegjës për
miratimin e instrumenteve kombëtare të planifikimit të territorit, sipas përcaktimeve
të këtij ligji. KKT-ja funksionon pranë Këshillit të Ministrave. Kryeministri është
Kryetar i KKT-së.
2. KKT-ja ka këto kompetenca:
a) vendos miratimin, miratimin me ndryshime, shtyrjen për shqyrtim të mëvonshëm
ose mosmiratimin e instrumenteve kombëtare të planifikimit të territorit, sipas
përcaktimeve të kreut IV seksioni I të këtij ligji;
b) vendos miratimin e përcaktimit të rëndësisë kombëtare të një çështjeje në
planifikimin e territorit, sipas përcaktimeve të neneve 5 pika 2, 6 e 32 të këtij ligji;
c) shqyrton e miraton përputhshmërinë e instrumentit të përgjithshëm vendor me
instrumentet e planifikimit në fuqi, sipas përcaktimeve të nenit 45 të këtij ligji;
ç) nxit hartimin e planeve territoriale kombëtare e vendore nga autoritetet përkatëse
të planifikimit dhe siguron që ato të përmbushin standardet teknike e procedurale, të
përcaktuara në këtë ligj;
d) miraton kërkesat për zhvillim dhe lejet e ndërtimit në:
i) zona kombëtare;
ii) prona shtetërore të patransferuara te njësitë e qeverisjes vendore;
iii) oborre që përdoren për shërbime të ofruara nga shteti për arsimin dhe
shëndetësinë.
3. Përbërja, numri i anëtarëve dhe masa e shpërblimit të tyre miratohen me vendim të
Këshillit të Ministrave.
4. Mbledhjet e KKT-së janë të hapura, përveçse kur përcaktohet ndryshe me ligj.
Neni 8/1
1. Këshilli Kombëtar i Territorit është autoriteti përgjegjës, që ka kompetencë
ekskluzive shqyrtimin përfundimtar të planeve zhvillimore dhe rregulluese të
bashkive të kategorisë së parë, në territorin e vendit dhe miratimin e tyre.
2. Këshilli Kombëtar i Territorit e ushtron këtë përgjegjësi edhe në territore
administrative të tjera, vetëm ku parashikohet zhvillimi i porteve të hapura
ndërkombëtare, i centraleve energjetike, digave dhe dambave të larta, si dhe
ndërtimeve të tjera me interesa strategjikë për vendin.
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3. Në kuptim të këtij neni, bashki të kategorisë së parë janë: Tirana, Shkodra, Durrësi,
Elbasani, Fieri, Vlora, Saranda, Gjirokastra, Berati, Pogradeci, Korça, Lezha, Lushnja,
Kukësi, Peshkopia, Laçi, Kamza dhe Kavaja.
Neni 9
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT)
1. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) është institucion qendror
buxhetor publik, në varësi të Këshillit të Ministrave, që ka personalitet juridik dhe
ushtron detyrat e përgjegjësitë e saj, në përputhje me këtë ligj dhe legjislacionin në
fuqi.
2. Rregullat për organizimin dhe funksionimin e AKPT-së, numrin e punonjësve,
nivelet e pagave e të shpërblimit dhe marrëdhëniet e tyre të punës miratohen nga
Këshilli i Ministrave, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Struktura dhe organika e AKPT-së përcaktohen me urdhër të Kryeministrit.
4. Veprimtaria e AKPT-së drejtohet nga titullari, i cili emërohet, lirohet ose
shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 10
Përgjegjësitë e AKPT-së
APKT-ja ka këto përgjegjësi:
a) mbështet bashkërendimin horizontal ndërmjet autoriteteve kombëtare në
planifikimin e territorit, me synim harmonizimin e trajtimit të çështjeve të rëndësisë
kombëtare të fushave e sektorëve të ndryshëm, duke mbledhur autoritetet
përgjegjëse e palët e interesuara dhe duke asistuar në zgjidhjen e konflikteve
ndërmjet tyre;
b) mbështet bashkërendimin vertikal ndërmjet autoriteteve kombëtare dhe atyre
vendore të planifikimit, me synim harmonizimin e trajtimit të çështjeve të rëndësisë
kombëtare e vendore në fushën e planifikimit të territorit, duke mbledhur autoritetet
përgjegjëse e palët e interesuara dhe duke asistuar në zgjidhjen e konflikteve
ndërmjet autoriteteve kombëtare e vendore dhe palëve të interesuara;
c) përgatit e propozon, nëpërmjet Kryeministrit, aktet nënligjore në zbatim të këtij
ligji, që lidhen me planifikimin e territorit;
ç) u ofron mbështetje teknike njësive të qeverisjes vendore për hartimin e politikave
dhe të akteve për planifikimin dhe menaxhimin urban, si dhe kontrollin e zhvillimit;
d) mbështet zhvillimin e cilësive profesionale e teknike të autoriteteve kombëtare e
vendore të planifikimit, nëpërmjet trajnimit dhe ndihmës së drejtpërdrejtë;
dh) kryen studime dhe vlerësime për zhvillimet në territor dhe, mbi këtë bazë, i
sugjeron Këshillit të Ministrave përmirësimin e sistemit ligjor për planifikimin e
territorit e instrumentet e kontrollit të zhvillimit ose nevojën e ndërmarrjes së
proceseve planifikuese apo të masave të tjera të nevojshme;
e) informon publikun për proceset e planifikimit, ofron informacion dhe këshillon
autoritetet e planifikimit për procedurat dhe rregullat e një procesi planifikimi të
territorit;
ë) përgatit e boton manuale metodologjike për planifikimin e territorit, si dhe përgatit
e ofron programe trajnimi për përgatitjen e dokumenteve të planifikimit;
f) harton dhe shpërndan standardet teknike të ngritjes dhe administrimit të regjistrit,
sipas përcaktimeve të kreut V të këtij ligji;
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g) mbështet autoritetet e planifikimit për mënyrën e regjistrimit dhe të administrimit
në mënyrë të pavarur të të dhënave në regjistër dhe këshillon autoritetet e
planifikimit për shpërndarjen efektive të tyre te palët e interesuara dhe procedurat e
këshillimit;
gj) mbështet bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e planifikimit të territorit;
h) bashkëpunon me ministritë përgjegjëse për hartimin e përmirësimin e
legjislacionit, duke siguruar instrumentet e duhura institucionale dhe ligjore, për të
nxitur financimin e infrastrukturës;
i) mbështet Kryetarin e KKT-së në organizimin e mbledhjeve dhe përgatit
dokumentacionin që shqyrtohet në to;
j) ushtron përgjegjësi të tjera, të parashikuara shprehimisht në këtë ligj, në ligje të
tjera e në aktet nënligjore.
Neni 11
Ministritë dhe organet e tjera publike qendrore
Ministritë dhe organet e tjera publike qendrore, të përcaktuara sipas shkronjës "ç" të
pikës 1 të nenit 5 të këtij ligji, sipas përcaktimeve në këtë ligj dhe sipas rastit e
kompetencës:
a) hartojnë instrumentet kombëtare të planifikimit;
b) hartojnë rregullore ndërtimi, për të garantuar sigurinë e cilësinë e jetës dhe të
shëndetit publik;
c) marrin masa për zbatimin e instrumenteve kombëtare të planifikimit;
ç) mbështesin hartimin e planeve territoriale vendore nga autoritetet përkatëse dhe
sigurojnë që ato të përmbushin standardet teknike e procedurale, të përcaktuara në
këtë ligj;
d) nxisin drejtimin e zhvillimit dhe udhëheqin autoritetet vendore për procedurat
dhe metodologjitë e planifikimit të territorit;
dh) inspektojnë zhvillimet konkrete në territor dhe marrin masa parandaluese e
ndëshkuese;
e) regjistrojnë të dhënat e përgjithshme e individuale në regjistër, sipas përcaktimeve
të këtij ligji;
ë) zhvillojnë e nxisin veprimtarinë profesionale në fushën e planifikimit të territorit;
f) bashkëpunojnë me autoritetet e planifikimit të çdo niveli, sipas këtij ligji e
raportojnë rregullisht, sipas hierarkisë;
g) informojnë publikun për të gjithë procesin planifikues e zhvillimet në territor dhe
sigurojnë akses të plotë e të lehtë në të dhënat e regjistrit dhe format e burimet e tjera
tradicionale, që janë të lidhura me këtë proces;
gj) sigurojnë zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e qëndrueshme të mjedisit dhe
studimet për vlerësimin strategjik mjedisor, kur ndërmarrin veprimtari të
planifikimit kombëtar;
h) sigurojnë e zhvillojnë burimet e nevojshme njerëzore e profesionale për
planifikimin e territorit, kontrollin e zhvillimit, menaxhimin e tokës e të mjedisit dhe
administrimin e regjistrit.
SEKSIONI II
AUTORITETET VENDORE TË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT DHE
PËRGJEGJËSITË E TYRE
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Neni 12
Autoritetet vendore të planifikimit
1. Autoritetet vendore të planifikimit janë:
a) bashkia/komuna;
b) qarku;
c) organet, që janë në varësi të bashkisë/komunës/qarkut, kur këtyre u janë deleguar
apo nëndeleguar detyra e përgjegjësi të caktuara për planifikimin e territorit.
2. Çdo bashki, komunë e qark cakton organe përgjegjëse për ushtrimin e
veprimtarive të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit të territorit, sipas
legjislacionit në fuqi dhe dispozitave të këtij ligji.
3. Autoritetet vendore të planifikimit ushtrojnë përgjegjësitë e tyre në të gjithë
territorin e tyre administrativ.
Neni 13
Funksionet, kompetencat e përgjegjësitë e bashkisë/komunës në planifikimin
vendor
1. Bashkitë dhe komunat ushtrojnë funksionet, kompetencat dhe përgjegjësitë
përkatëse, që burojnë nga ligji nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe
funksionimin e qeverisjes vendore", të ndryshuar dhe zbatojnë instrumentet
kombëtare të planifikimit, si funksion i deleguar, në përputhje me përcaktimet e këtij
ligji.
2. Bashkia dhe komuna, sipas shtrirjes së domosdoshme për zhvillimin e efektshëm,
të frytshëm dhe të drejtë të territorit nën juridiksionin e tyre:
a) udhëheqin e orientojnë, në territorin e tyre administrativ, zhvillimin dhe mbrojtjen
e territorit, nëpërmjet hartimit dhe miratimit të instrumenteve vendore të planifikimit
dhe integrimit/përputhshmërisë së tyre me instrumentet kombëtare të planifikimit;
b) përcaktojnë standarde e kushte të hollësishme në rregulloret vendore të kontrollit
të zhvillimit;
c) ushtrojnë kontrollin e zhvillimit për zbatimin e instrumenteve kombëtare e
vendore të planifikimit në territorin e tyre administrativ dhe marrin masat e
nevojshme, sipas ligjit, për të shmangur shkeljet mjedisore, të shëndetit e sigurisë
publike e abuzimet në territor;
ç) administrojnë dhe marrin masa për një politikë aktive të menaxhimit të tokës dhe
të zhvillimit në të, sipas përcaktimeve të këtij ligji;
d) regjistrojnë të dhënat e përgjithshme e individuale, sipas mjeteve tradicionale të
informimit dhe në regjistrin e planifikimit të territorit, sipas përcaktimeve të këtij ligji
për territorin e tyre administrativ;
dh) zhvillojnë e nxisin veprimtarinë profesionale në fushën e planifikimit të territorit;
e) drejtojnë e nxisin programe të ndërgjegjësimit e edukimit publik për përgjegjësinë
e qytetarëve në mbajtjen pastër të mjedisit;
ë) bashkëpunojnë me autoritetet e planifikimit të çdo niveli, sipas këtij ligji e
raportojnë rregullisht për gjendjen e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit të
territorit, nëpërmjet regjistrit dhe metodave tradicionale të informimit publik;
f) informojnë publikun për të gjithë procesin planifikues e zhvillimet në territor dhe
sigurojnë akses të plotë e të lehtë në të dhënat e lidhura me këtë proces;
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g) sigurojnë e zhvillojnë burimet e nevojshme njerëzore e profesionale për
planifikimin e territorit, kontrollin e zhvillimit, përmirësimin e mjedisit dhe
administrimin e regjistrit.
Neni 14
Funksionet, kompetencat e përgjegjësitë e qarqeve në planifikimin vendor
1. Qarku ushtron funksionet, kompetencat dhe përgjegjësitë përkatëse, që burojnë
nga ligji nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes
vendore", të ndryshuar, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji.
2. Qarku harton dhe miraton instrumente të planifikimit dhe të kontrollit të
zhvillimit në nivel qarku, për ndërtimin dhe zbatimin e politikave rajonale.
3. Qarku ushtron përgjegjësitë e planifikimit të qëndrueshëm, në përputhje me këtë
ligj dhe me legjislacionin në fuqi, në mënyrën dhe shtrirjen që i është deleguar apo
kontraktuar nga autoritetet kombëtare të planifikimit ose nga një apo disa njësi të
qeverisjes vendore, pjesë përbërëse e territorit të tij administrativ.
4. Qarku, në ushtrimin e përgjegjësive, sipas këtij neni, zbaton, sipas rastit, detyrimet
e përcaktuara në pikën 2 të nenit 13 të këtij ligji.
5. Aktet e planifikimit të qarkut r espektojnë instrumentet kombëtare, të detyrueshme
dhe nuk mund të cenojnë autonominë e bashkive e të komunave.
6. Veprimtaritë e planifikimit të qarkut synojnë të sigurojnë qëndrueshmëri dhe
përputhshmëri të veprimeve ndërmjet komunave e bashkive, që ndodhen në
territorin e qarkut dhe ndërmjet qarqeve, në rastet e efekteve ndërvendore.
SEKSIONI III
BASHKËPUNIMI, BASHKËRENDIMI DHE NDËRMJETËSIMI NDËRMJET
AUTORITETEVE TË PLANIFIKIMIT
Neni 15
Delegimi e nëndelegimi i përgjegjësive dhe kontraktimi
1. Autoritetet kombëtare dhe vendore të planifikimit mund t'u delegojnë ose
nëndelegojnë organeve në varësi përgjegjësi të caktuara për planifikimin e territorit.
2. Autoritetet kombëtare mund t'u delegojnë, me marrëveshje, autoriteteve vendore
të planifikimit përgjegjësi të caktuara për planifikimin e territorit.
3. Autoritetet kombëtare dhe vendore mund të kontraktojnë kryerjen e shërbimeve të
ndryshme për planifikimin e kontrollin e territorit.
Neni 16
Subjekti i kompetencave të përbashkëta
1. Autoritetet kombëtare dhe/ose vendore të planifikimit të territorit mund të
krijojnë, sipas nevojës, subjekte të kompetencave të përbashkëta, të përkohshme apo
të përhershme, me detyra dhe/ose përgjegjësi të paracaktuara, në mbështetje të
objektivave të planifikimit të territorit.
2. Subjekti i kompetencave të përbashkëta krijohet në bazë të së drejtës së delegimit
ose nëndelegimit të kompetencave dhe sipas një marrëveshjeje specifike, të lidhur
ndërmjet autoriteteve deleguese.
3. Marrëveshja për krijimin e subjektit të kompetencave të përbashkëta përcakton, të
paktën:
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

15

a) qëllimin dhe objektin e krijimit;
b) juridiksionin, kompetencat specifike të deleguara dhe aktet që mund të nxjerrë ose
të zbatojë;
c) përbërjen e organeve me të drejta vendimmarrëse dhe rregullat e vendimmarrjes;
ç) kohëzgjatjen;
d) burimet dhe mbështetjen, që do të jepen për subjektin nga secila palë në
marrëveshje;
dh) mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet autoriteteve deleguese.
Neni 17
Bashkërendimi
1. Në ushtrimin e funksioneve, të kompetencave e përgjegjësive të tyre, sipas këtij
ligji e ligjeve të tjera në fuqi, autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të
territorit:
a) bashkërendojnë hartimin, miratimin, përditësimin dhe zbatimin e instrumenteve të
planifikimit të territorit;
b) marrin parasysh, gjatë hartimit e miratimit të instrumenteve të planifikimit në
territorin e tyre administrativ, instrumentet e miratuara ose në proces miratimi të
autoriteteve të tjera të planifikimit, kur ekzistojnë lidhje apo mbivendosje ndërmjet
tyre;
c) kujdesen që t'u lënë autoriteteve, që varen prej tyre, lirinë e domosdoshme të
vlerësimit, për përmbushjen e përgjegjësive të tyre në këtë fushë.
2. Çështjet kombëtare dhe ato vendore në procesin e planifikimit të territorit
trajtohen, rregullohen dhe zgjidhen në përputhje dhe bashkërendim ndërmjet tyre,
nëpërmjet këshillimit e ndërmjetësimit, duke mundësuar zgjidhjen më të
përshtatshme e të mundshme të secilës çështje.
Neni 18
Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve në fushën e planifikimit dhe të kontrollit të
zhvillimit të territorit
1. Autoritetet vendore të planifikimit sigurojnë mbështetje të ndërsjellë dhe
bashkëpunojnë me autoritetet kombëtare të planifikimit dhe ato vendore në kufij
administrativë, për të shmangur veprimet e masat konfliktuale dhe për të siguruar
rezultate të përputhshme me dispozitat e këtij ligji.
2. Kushtëzimi, kufizimi apo cenimi i një çështjeje të rëndësisë vendore në
planifikimin e territorit bëhet vetëm për shkak të nevojës së trajtimit më të
përshtatshëm të një çështjeje të rëndësisë kombëtare dhe vetëm në përputhje me
nevojën apo situatën diktuese.
3. Autoritetet kombëtare dhe ato vendore të planifikimit të njësive vendore, që
kufizohen me kufirin shtetëror, bashkëpunojnë me autoritetet e të njëjtit nivel të
shteteve kufitare, kur masat që merren në fushën e planifikimit të territorit mund të
kenë efekte të njëanshme ose të dyanshme brenda ose përtej kufirit.
Neni 19
Procedura e ndërmjetësimit
1. Ndërmjetësimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në zbatim të këtij ligji kryhet,
sipas rastit, ndërmjet autoriteteve vendore të nivelit komunal, bashkiak, të qarkut ose
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çdo autoriteti vendor e kombëtar të përfshirë në to. Procedura e ndërmjetësimit fillon
para çdo vendimmarrjeje që mund të përbëjë burim të mëtejshëm konflikti, kur dy
apo më shumë autoritete përgjegjëse, me gjithë bashkërendimin e veprimeve
ndërmjet tyre, kanë qëndrime kontradiktore thelbësore, që kanë efekte në
planifikimin e territorit.
2. Secili nga autoritetet përgjegjëse të planifikimit ose ai që preket drejtpërdrejt nga
vendimmarrja e një autoriteti tjetër të planifikimit ose mungesa e saj, i kërkojnë
prefektit fillimin e zbatimit të procedurës për ngritjen e komisionit të ndërmjetësimit,
sipas këtij neni, pas përpjekjeve, shqyrtimit e bashkërendimit paraprak, në grupe
pune, me ekspertë të përbashkët.
3. Ndërmjetësimi kryhet nëpë rmjet një komisioni ndërmjetësimi, të propozuar nga
secila palë e përfshirë në mosmarrëveshje, i cili përbëhet në mënyrë të barabartë, si
më poshtë:
a) në mosmarrëveshjen e nivelit komunal e bashkiak, nga përfaqësues të bashkive
dhe/ose komunave të përfshira, të këshillit të qarkut dhe të prefektit;
b) në mosmarrëveshjen e nivelit të qarkut, nga përfaqësues të qarqeve të përfshira
dhe të prefektëve;
c) në mosmarrëveshjen ndërmjet çdo autoriteti vendor dhe kombëtar të planifikimit,
nga përfaqësues të autoriteteve të përfshira, të prefektit përkatës dhe të përfaqësuesit
të AKPT-së, nëse ky institucion nuk ka qenë pjesë e mosmarrëveshjes apo nuk është
shprehur më parë për të.
4. Prefekti thërret e drejton mbledhjen e komisionit të ndërmjetësimit deri në
zgjedhjen e kryetarit. Anëtarët e komisioneve të ndërmjetësimit, sipas shkronjave "a",
"b" e "c" të pikës 3 të këtij neni, zgjedhin një kryetar e sekretar dhe funksionimi i
këtyre komisioneve bëhet sipas ligjit nr.8480, datë 27.5.1999 "Për funksionimin e
organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike". Anëtarët e
komisionit mund të asistohen në kushte të barabarta nga ekspertë të fushës, të cilët
nuk kanë të drejtë vote. Komisioni dëgjon, me kërkesë, mendimet e propozimet e
palëve të tjera të interesuara.
5. Komisioni i ndërmjetësimit, brenda 2 muajve nga krijimi i tij, formulon propozime
zgjidhjeje e rekomandime. Zgjidhjet apo rekomandimet e komisionit të
ndërmjetësimit botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.
Vendimmarrja, që lidhet me çështjet objekt mosmarrëveshjeje, pezullohet gjatë afatit
të mësipërm. Gjatë kësaj periudhe, janë të zbatueshme procedurat dhe rregullat për
miratimin e pezullimit të zhvillimit, sipas neneve 64 e 70 të këtij ligji.
6. Mosgjetja e zgjidhjes dhe vendimmarrja e njëanshme, e kryer pas procedurës së
ndërmjetësimit, përbën shkak për ankim në gjykatë, sipas afateve të përcaktuara me
ligj dhe, sipas rastit, marrjen e masave, sipas parashikimeve të ligjit, kur vërehen
shkelje të tij. Ankimi në gjykatë, për aq sa nuk përcaktohet ndryshe me ligj, nuk ka
efekt pezullimi të vendimmarrjes së mëtejshme.
KREU III
INSTRUMENTET E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
SEKSIONI I
LLOJET E INSTRUMENTEVE TË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
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Neni 20
Politikat
1. Politikat janë shprehja më e lartë e planifikimit të territorit, që pasqyrojnë përparësi
e qëllime strategjike, objektiva, mjete e rezultate të pritshme, për të orientuar,
drejtuar dhe nxitur proceset e mëtejshme të planifikimit të territorit.
2. Dokumentet e politikës përmbajnë:
a) premisat bazë dhe objektivat e planifikimit e të zhvillimit përkatës të territorit, në
përputhje me zhvillimin ekonomik, demografik, shoqëror, mjedisor, kulturor e
historik;
b) përparësitë dhe drejtimet kryesore të planifikimit të territorit, që mundësojnë
realizimin e objektivave të përcaktuar, si dhe mjetet e mënyrat e bashkëpunimit
ndërterritorial;
c) masat zbatuese, planin e veprimit dhe buxhetin e nevojshëm për zbatimin e saj.
Neni 21
Planet
1. Planet mbështeten në politikat e miratuara dhe i vënë ato në zbatim në një territor
të caktuar gjatë një periudhe të përcaktuar kohore.
2. Planet, në përputhje me territorin objekt të planifikimit, përmbajnë elementet e
mëposhtme:
a) kufijtë e territorit që përfshijnë;
b) vizionin, synimet dhe objektivat kryesorë të përdorimit të territorit;
c) bazën e të dhënave, analizën e gjendjes ekzistuese dhe parashikimet për zhvillimin
demografik, punësimin dhe komoditetet e domosdoshme për t'i mbështetur ato;
ç) studimin e vlerësimit strategjik mjedisor;
d) relacionin shpjegues, të arsyetuar e të bazuar ligjërisht dhe rregullat e
detyrueshme, të propozuara nga instrumenti i planifikimit, si dhe të drejtat apo
kufizimet ligjore, private apo publike, që rrjedhin prej tyre;
dh) programet strategjike të investimeve publike, përfshirë kërkesat financiare të
nevojshme për shpenzimet kapitale, të funksionimit e të mirëmbajtjes dhe strategjitë
e programet financiare, për të siguruar burime të nevojshme për blerjen dhe
funksionimin e komoditeteve;
e) shpërndarjen territoriale të përdorimeve ekzistuese e të ardhshme të tokës, zonave
apo strukturave, sipas problematikës së trajtuar në plan;
ë) programin e rehabilitimit të personave të zhvendosur, si pasojë e zbatimit të planit.
Neni 22
Rregulloret e planifikimit
Rregulloret e planifikimit janë:
a) rregulloret e përdorimit të tokës, që përcaktojnë kategoritë e lejuara, të
kushtëzuara apo të ndaluara të përdorimit të tokës ose të strukturave, brenda një
zone, përfshirë llojet e punimeve e të veprimtarive, që lejohen, kufizohen dhe/ose
ndalohen dhe kushtet, normat e rregullat e tjera të detyrueshme ose orientuese, që
plotësohen për përdorimin e tokës, përfshirë kategoritë e përdorimeve të
papërputhshme, si dhe të drejtat apo kufizimet ligjore, private ose publike, që
rrjedhin prej tyre;
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b) rregulloret, që specifikojnë intensitetin e zhvillimi t, përfshirë densitetin e banimit,
raportin e sipërfaqes për kat, pengesat, kufizimet e lartësisë dhe kritere të tjera, si dhe
të drejtat apo kufizimet ligjore, private apo publike, që rrjedhin prej tyre;
c) rregulloret e nënndarjes e të bashkimit të parcelave, që përcaktojnë kushtet për
bashkimin dhe nënndarjen e parcelave, mbështetjen e zhvillimit dhe të interesave në
parcela, për të siguruar shërbimet publike dhe rrugët, përmasat minimale të
parcelave dhe metodat për shpërndarjen e alokimin e kostos, në vlerë apo në natyrë,
për infrastrukturën e nevojshme, shpërndarjen e kostos së ndikimit në
infrastrukturën publike, sipas zonës dhe llojit të zhvillimeve, në përputhje me
legjislacionin e fushës;
ç) rregulloret e tjera të zbatimit të politikave të tokës për zhvillim të qëndrueshëm.
Neni 23
Klasifikimi i instrumenteve të planifikimit
Instrumentet e planifikimit ndahen, në përputhje me objektin e tyre, në:
a) të përgjithshme, që trajtojnë shumë çështje e sektorë me lidhje komplekse e të
përgjithshme ndërmjet tyre, sipas territorit e rëndësisë;
b) ndërsektoriale, që trajtojnë çështje të dy apo më shumë sektorëve të tillë, si, por jo
vetëm, transporti, furnizimi me ujë, kullimi, turizmi e çështje të tjera, me ndërthurje
tematike dhe/ose territoriale ndërmjet tyre;
c) sektoriale, që trajtojnë çështje të një sektori të caktuar ose fushe të përgjegjësisë së
autoriteteve vendore dhe kombëtare.
Neni 24
Unifikimi i strukturës dhe formës së instrumenteve të planifikimit
Këshilli i Ministrave miraton rregullore uniforme për instrumentet e planifikimit, për
realizimin e uniformitetit e të njëtrajtshmërisë së formës e të strukturës, sipas llojit,
klasifikimit e nivelit të tyre. Këto rregullore nuk përcaktojnë apo kufizojnë politika
për autoritetet e planifikimit. Bashkërendimi, këshillimi, dëgjimi publik dhe botimi
në regjistër i tyre kryhen nga AKPT-ja, sipas dispozitave të neneve 36 e 37 të këtij
ligji.
SEKSIONI II
RREGULLORET E NDËRTIMIT
Neni 25
Rregulloret e ndërtimit
Rregulloret e ndërtimit përcaktojnë normat dhe kushtet teknike bazë, të detyrueshme
të projektimit, zbatimit të punimeve, përdorimit, mirëmbajtjes, prishjes dhe heqjes së
strukturave dhe zhvillimin e infrastrukturës publike, materialet, cilësinë dhe
përdorimin e tyre, me qëllim garantimin e sigurisë dhe të cilësisë së jetës e të
shëndetit, konservimin e energjisë, mbrojtjen e mjedisit dhe zbatimin e rregullave për
përshtatjen e strukturave e të territoreve për individët me aftësi të kufizuar, sipas
përcaktimeve të këtij ligji dhe legjislacionit të fushës në fuqi.
SEKSIONI III
NIVELET E INSTRUMENTEVE TË PLANIFIKIMIT
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Neni 26
Planifikimi kombëtar
1. Instrumentet kombëtare të planifikimit përcaktojnë ose orientojnë zhvillimin e
ardhshëm, në të gjithë territorin kombëtar ose në një pjesë të tij, kushtet e zhvillimit
të strukturave, të përfshira në to dhe vendndodhjen e përbërësve kryesorë të
infrastrukturës publike kombëtare.
2. Plani i Përgjithshëm Kombëtar (PPK) zbatohet në të gjithë territorin kombëtar.
Hartimi dhe miratimi i tij mbështeten në planet kombëtare, ndërsektoriale dhe
sektoriale, në rastet kur këto janë miratuar më parë.
3. Planet kombëtare të llojeve të tjera, sipas përcaktimeve në këtë ligj, hartohen e
miratohen në përputhje me PPK-në.
4. Objektivat e planifikimit kombëtar janë:
a) përcaktimi i parimeve dhe i drejtimeve për një zhvillim të qëndrueshëm e të
balancuar të territorit;
b) krijimi i kushteve territoriale për zhvillimin rajonal;
c) drejtimi i krijimit dhe zhvillimit të infrastrukturës publike kombëtare;
ç) krijimi i kushteve për ruajtjen e ekosistemeve, biodiversiteteve, burimeve natyrore
mbi e nën tokë dhe të pasurisë natyrore e kulturore, balancimin e efekteve të
sistemeve të banimit dhe veprimtarive ekonomike dhe mbrojtjen e zhvillimin e
sipërfaqeve te gjelbra e sipërfaqeve të tjera të kultivueshme;
d) orientimi i objektivave për planifikimin ndërvendor e vendor.
Neni 27
Planifikimi vendor
1.
Instrumenti i përgjithshëm vendor është akti administrativ që hartohet për të
gjithë territorin administrativ të bashkisë ose komunës, përcakton politikat dhe
rregullat e përdorimit të tokës, si dhe strukturën e territorit e drejtimin e
infrastrukturës në këtë territor. Politika e përdorimit të tokës është tërësia e
strategjive territoriale brenda instrumentit të përgjithshëm vendor të planifikimit për
administrimin e territorit urban dhe rural, ku ka të tillë, në funksion të qeverisjes së
njësisë territoriale, me qëllim rritjen e cilësisë së jetesës. Rregullat e përdorimit të
tokës janë tërësia e parametrave zhvillimorë, si: intensiteti, shfrytëzueshmëria,
funksioni, kategoria e përdorimit të tokës, që bëjnë të mundur zbatimin e politikave
të zhvillimit të territorit.
Struktura e territorit është tërësia e njësive strukturore dhe marrëdhënia mes tyre, në
bazë të së cilës administrohet territori urban dhe rural. Drejtimet e infrastrukturës
janë tërësia e politikave dhe strategjive që bëjnë zhvillimin e infrastrukturës kryesore
të territorit.
Instrumenti i detajuar vendor është akti administrativ që hartohet në zbërthim dhe
detajim të instrumentit të përgjithshëm vendor, mbulon një zonë të përcaktuar në
instrumentin e përgjithshëm vendor, përcakton parametrat zhvillimorë dhe të
infrastrukturës në atë njësi strukturore. Instrumenti i detajuar vendor është i aftë të
qëndrojë si strukturë urbane më vete, me kufij të përcaktuar qartë, në instrumentin e
përgjithshëm vendor të bashkisë ose komunës. Parametrat zhvillimorë janë tërësia e
rregullave të përdorimit të tokës, në detajim të parametrave zhvillimorë, të
përcaktuar në instrumentin e përgjithshëm vendor për çdo parcelë ndërtimore, si
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intensiteti i ndërtimit në parcelë, shfrytëzueshmëria e parcelës, funksioni i zhvillimit,
kategoria e përdorimit të tokës për parcelë.
2. Instrumentet vendore të planifikimit të territorit hartohen dhe miratohen, në
përputhje me instrumentet kombëtare të planifikimit të territorit, si dhe me
instrumentet e planifikimit të njësisë kufizuese të qeverisjes vendore, për çështje të
rëndësisë së përbashkët.
3. Instrumentet vendore të planifikimit mund të përfshijnë territoret me përdorim
rural dhe mund të përcaktojnë politika, që udhëzojnë ose drejtojnë mbrojtjen e
zhvillimin e tyre. Këto politika janë në përputhje me ato që miratohen nga autoritetet
përgjegjëse kombëtare, për ruajtjen dhe zhvillimin e tokës bujqësore dhe të
trashëgimisë kulturore.
4. Objektivat e planifikimit vendor janë:
a) përcaktimi i parimeve dhe i drejtimeve të zhvillimit të territorit në nivel vendor;
b) balancimi i nevojave dhe interesave kombëtarë e vendorë për zhvillimet në
territor;
c) krijimi i kushteve për një zhvillim, të qëndrueshëm e të balancuar, në territor, duke
marrë parasysh, në mënyrë proporcionale, nevojat e zhvillimit ekonomik, social,
kulturor dhe karakteristikat, kapacitetet e vlerat natyrore e mjedisore në përgatitjen e
instrumenteve të planifikimit;
ç) drejtimi i zhvillimit të sistemeve të banimit e sistemeve të tjera të ndërtueshme dhe
drejtimi i territoreve/zonave urbane;
d) përcaktimi i intensitetit e shtrirjes së ndërtimit;
dh) planifikimi i masave për të garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe mbrojtjen,
zhvillimin dhe përdorimin më të mirë të burimeve natyrore, të tokës së
kultivueshme, peizazheve dhe hapësirave të gjelbra;
e) përcaktimi i rregullave të përgjithshme për përdorimin e tokës dhe të zonave ujore;
ë) përcaktimi i vendndodhjes së rrugëve, linjave hekurudhore, burimeve ujore,
aeroporteve, porteve, transmetimit të energjisë, vendeve për trajtimin e mbetjeve dhe
të infrastrukturës tjetër publike e servituteve publike;
f) identifikimi i zonave natyrore të mbrojtura;
g) mbrojtja e zonave natyrore dhe rregullat për përdorimin e tyre dhe, kur është e
domosdoshme, bërja e propozimeve për përmirësimin e tyre, përcaktimin e zonave të
reja të mbrojtura ose përfundimin e regjimit të mbrojtjes, sipas kërkesave të
legjislacionit në fuqi;
gj) përcaktimi i zonave çlodhëse e zbavitëse dhe përcaktimi i rregullave për
përdorimin e tyre;
h) krijimi i kushteve normale e të arritshme të jetesës dhe i territoreve të
përshtatshme për personat me aftësi të kufizuar.
Neni 28
Planifikimi ndërvendor
Instrumentet ndërvendore të planifikimit synojnë nxitjen e bashkërendimit ndërmjet
njësive të qeverisjes vendore dhe përcaktojnë zhvillimin e ardhshëm në të gjithë ose
në një pjesë të territorit të dy apo më shumë njësive të qeverisjes vendore për
realizimin e objektivave të caktuar vendorë, të rëndësisë ose interesit të përbashkët.
Neni 29
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Planifikimi i integruar
Instrumentet e planifikimit të integruar përcaktojnë zhvillimin e ardhshëm, për
realizimin e zhvillimit të balancuar e të integruar ndërmjet nivelit vendor dhe
kombëtar dhe krijimit të objektivave të rëndësisë dhe interesit të përbashkët të një
apo më shumë autoriteteve kombëtare dhe vendore të planifikimit. Këto instrumente
përdoren për zonat bregdetare, të trashëgimisë kulturore, natyrore, mjedisore e
peizazhit, si dhe në zona të tjera të rëndësisë ose interesit të përbashkët.
SEKSIONI IV
KOHËZGJATJA E INSTRUMENTEVE TË PLANIFIKIMIT
Neni 30
Kohëzgjatja e instrumenteve të planifikimit
1. Planet territoriale dhe/ose rregulloret e planifikimit janë objekt ndryshimi, kur
është e domosdoshme dhe në çdo rast objekt rishqyrtimi të plotë çdo 10 vjet. Sipas
rastit, ato ribëhen sipas së njëjtës procedurë të ndjekur për miratimin e tyre. Procesi
për shqyrtimin e plotë të tyre fillon 2 vjet para përfundimit të afatit të mësipërm.
Rregulloret e ndërtimit përditësohen periodikisht, për të pasqyruar teknologjitë,
praktikat dhe mundësitë e reja, që rrisin sigurinë dhe cilësinë e jetës dhe të shëndetit.
2. Rregulloret model të planifikimit përgatiten nga AKPT-ja, për t'u përdorur nga
autoritetet vendore të planifikimit, të cilat nuk kanë miratuar ose nuk përdorin plane
territoriale vendore.
3. Pas kalimit të afatit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, rregulloret model të
planifikimit janë të zbatueshme deri në datën e miratimit të instrumentit vendor të
ndryshuar ose të rishqyrtuar të planifikimit.
4. Instrumentet e planifikimit, në kuptim të këtij ligji, ndryshohen në rastet kur:
a) ka zhvillime të paparashikuara demografike, si rezultat i ndryshimeve gjeopolitike
dhe gjeostrategjike, si dhe zbulime shkencore në sipërfaqe ose në burimet minerare
nëntokësore apo substancat e gazit, që e bëjnë të nevojshëm planifikimin e
kontrolluar në vendosjen e rrjeteve të qendrave të reja urbane në zona tashmë të
planifikuara si rurale ose natyrore, në kuadër të Planit të Përgjithshëm Kombëtar;
b) ndodhin zhvillime të paparashikuara, për shkak të një force madhore, si: tërmete,
vullkane, përmbytje, rrëshqitje masive të tokës, aksidente me origjinë njerëzore të
paparashikuara, ndotje kimike dhe detare e zhvillime të tjera të ngjashme, të cilat,
sipas të dhënave shkencore, ndryshojnë realisht ekosistemin e territorit të prekur,
destinacionin e tij dhe vënë në rrezik jetën, shëndetin dhe pasuritë e banorëve ose të
shtetit;
c) zhvillime ekonomike e sociale të paparashikuara ose kriza globale të përgjithshme
apo sektoriale të veçanta ndryshojnë faktikisht prirjen e investimeve të planifikuara
në një ose më shumë sektorë, duke vënë në rrezik ekonominë e vendit ose sektorët e
tij strategjikë.
Neni 30/1
Fuqia detyruese e instrumenteve të planifikimit
Asnjë ndërtim në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga lloji ose
destinacioni i tij, si rrjete infrastrukture, ndërtime civile, ushtarake, biznesi, estetike
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apo çlodhëse, nuk mund të kryhet/bëhet në kundërshtim me instrumentet e
planifikimit, të përcaktuara sipas këtij ligji.
KREU IV
PROCESI I PLANIFIKIMIT
Neni 31
Procedurat administrative dhe afatet
1. Për aq sa nuk është përcaktuar ndryshe në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit të
Procedurave Administrative dhe/ose të ligjeve në fuqi për procedurat administrative
të vendimmarrjes.
2. Afatet e përcaktuara në këtë ligj llogariten si më poshtë:
a) kur afati është caktuar me ditë, përjashtohet dita kur është nxjerrë apo njoftuar
akti, nga i cili duhet të fillojë afati;
b) afati, që është caktuar në muaj ose në vite, mbaron me kalimin e asaj dite të muajit
të fundit, që ka të njëjtin emër ose numër me atë të ditës që ka filluar afati. Kur një
ditë e tillë mungon në muajin e fundit, afati mbaron me kalimin e ditës së fundit të
këtij muaji;
c) kur dita e fundit e një afati bie në ditë pushimi ose në një ditë kur administrata, që
do të zbatojë aktin, është e mbyllur apo funksionon me orare të reduktuara, afati
mbaron në ditën pasardhëse të punës.
SEKSIONI I
PLANIFIKIMI KOMBËTAR
Neni 32
Përcaktimi i rëndësisë kombëtare të një çështjeje në planifikimin e territorit
1. KKT-ja, me propozimin e AKPT-së, përcakton një çështje si të rëndësisë kombëtare
në planifikim, në përputhje me këtë nen, me nenin 6 dhe me dispozitat e këtij ligji.
2. AKPT-ja, kryesisht ose me kërkesë të një ministrie apo të një organi tjetër qendror
ose vendor, ndërmerr nismën për përcaktimin e rëndësisë kombëtare të çështjes.
Projektakti botohet në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit dhe
përmban:
a) llojin, tiparet dhe veçoritë, që karakterizojnë çështjen konkrete të rëndësisë
kombëtare dhe kufijtë apo vendin në territor që lidhen me të;
b) bazën ligjore, ku bazohet ky përcaktim;
c) synimet dhe objektivat, që kërkohen të arrihen dhe arsyet e rrethanat ekonomike e
teknike, që e bëjnë të domosdoshëm këtë përcaktim;
ç) pezullimin e zhvillimit, sipas neneve 64 e 70 të këtij ligji, kur vlerësohet se ka një
rrezik të qartë ose të mundshëm ndaj vlerave, karakteristikave apo funksioneve
kombëtare të objektit apo të zonës;
d) autoritetin e planifikimit, që ngarkohet me përgjegjësinë e hartimit të instrumentit
të planifikimit dhe afatet;
dh) autoritetin, ku do të depozitohen vërejtjet dhe propozimet e palëve të
interesuara, përshkrimin e procesit të programeve të këshillimeve dhe afatet.
3. Në rastet kur ka një rrezik të qartë e emergjent ndaj interesave, karakteristikave
apo funksioneve kombëtare të objektit apo të zonës, për të cilin propozohet
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përcaktimi si i rëndësisë kombëtare në planifikim, AKPT-ja vendos pezullimin e
zhvillimit, sipas nenit 64 të këtij ligji, deri në miratimin e përcaktimit të çështjes.
Vendimi për pezullimin e zhvillimit botohet në regjistër dhe sipas mjeteve
tradicionale të informimit.
4. Bashkërendimi, këshillimi dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara kryhen sipas
procedurës së thjeshtuar, të përcaktuar në nenin 50 të këtij ligji.
5. Gjatë procesit të përcaktimit të çështjeve të rëndësisë kombëtare, AKPT-ja, së
bashku me autoritetin përgjegjës, kryen një proces dëgjimi publik, për të kërkuar
vërejtjet apo propozimet nga të gjitha palët e interesuara. Në mbështetje të vërejtjeve
apo propozimeve të marra, AKPT-ja, së bashku me ministrinë përgjegjëse të linjës,
ndryshon projektaktin ose jep arsyet e argumentuara të moskryerjes së një ndryshimi
të tillë. Projektakti, së bashku me ndryshimet dhe/ose argumentimin e moskryerjes
së ndryshimit, përcillet nga AKPT-ja për miratim në KKT brenda 30 ditëve nga data e
organizimit të dëgjimit publik.
6. Brenda 10 ditëve nga marrja e tij, vendimi përkatës i KKT-së botohet në regjistër
dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.
Neni 33
Nisma për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit dhe rregulloreve të
ndërtimit
1. Nisma për hartimin e instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit merret e
miratohet nga ministri përgjegjës për çështjen/çështjet kombëtare të sektorit në fjalë.
2. Nisma për hartimin e rregulloreve të ndërtimit, të përcaktuara në nenin 25 të këtij
ligji, merret nga ministri përgjegjës për çështjet e ndërtimit. Rregulloret e ndërtimit
hartohen, bashkërendohen e këshillohen në përputhje me përcaktimet në
legjislacionin për ndërtimin dhe me procedurat e parashikuara në këtë seksion, për
instrumentet kombëtare sektoriale të planifikimit dhe miratohen nga Këshilli i
Ministrave. Bashkërendimi, këshillimi i tyre dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara
kryhen sipas procedurës së përcaktuar në nenet 36 e 37 të këtij ligji.
3. Nisma për hartimin e instrumentit kombëtar ndërsektorial e të përgjithshëm të
planifikimit miratohet nga KKT-ja.
4. Çdo autoritet tjetër i planifikimit ose palë e interesuar mund t'i kërkojë, veçmas ose
së bashku, autoritetit përgjegjës marrjen e nismës për hartimin e instrumentit
kombëtar të planifikimit, sipas pikave të mësipërme të këtij neni.
5. Autoriteti kombëtar përgjegjës i planifikimit ose palët e interesuara hartojnë një
studim, që përcakton faktet dhe analizon problemet për instrumentin kombëtar të
planifikimit për t'u hartuar. Ndërmarrja e çdo nisme shoqërohet me njofti min e
palëve të interesuara dhe të dhënat për nismën, studimin e planin e veprimeve
botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.
6. Përcaktimet e pikave të mësipërme të këtij neni zbatohen edhe për kërkesa, që
lidhen me ndryshimin ose shfuqizimin e një instrumenti kombëtar të planifikimit, në
pjesë të caktuara ose në tërësi.
Neni 34
Hartimi i instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit
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1. Instrumenti kombëtar sektorial i planifikimit hartohet nën përgjegjësinë e
bashkërendimin e autoritetit përgjegjës të planifikimit dhe në bashkërendim me
autoritetet e tjera përgjegjëse në zhvillimin e territorit.
2. Akti për fillimin e hartimit të instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit, në
rastet kur nuk është marrë sipas shkronjës "d" të pikës 2 të nenit 32 të këtij ligji,
merret me urdhër të ministrit përgjegjës, i cili miraton planin përkatës të veprimeve.
Këshillimi për instrumentin kombëtar sektorial të planifikimit me të gjitha palët e
interesuara kryhet sipas fazave të hartimit të tij.
3. Autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit
siguron një proces dialogu, bashkëpunimi dhe bashkërendimi, horizontal e vertikal,
me çdo autoritet të planifikimit e palë të interesuar, në fillim të procesit dhe gjatë
hartimit të instrumentit të planifikimit. Ky autoritet këshillohet me AKPT-në e palët e
interesuara dhe i vë në dijeni periodikisht ato për ecurinë e procesit të hartimit.
AKPT-ja ndihmon dhe propozon përmirësimet e nevojshme të planit të veprimeve
dhe të projektit të instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit.
Neni 35
Hartimi i instrumentit kombëtar ndërsektorial/të përgjithshëm të planifikimit
1. Instrumentet kombëtare ndërsektoriale të planifikimit hartohen nën drejtimin e
përgjegjësinë e grupeve të punës me ekspertë, sipas nenit 12 të ligjit nr.9000, datë
30.1.2003 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave". Në përbërje të
grupit apo grupeve të punës përfshihen përfaqësues të autoriteteve kombëtare të
interesuara të planifikimit dhe të AKPT-së.
2. Instrumentet kombëtare të përgjithshme të planifikimit hartohen sipas përcaktimit
të pikës 1 të këtij neni dhe bashkërendohen nga komiteti ndërministror, i ngritur
sipas nenit 11 të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 "Për organizimin dhe funksionimin e
Këshillit të Ministrave". Komiteti ndërministror përbëhet nga përfaqësues të
autoriteteve kombëtare të planifikimit dhe të AKPT-së.
3. Autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit siguron
një proces dialogu, bashkëpunimi dhe bashkërendimi, horizontal e vertikal, me çdo
autoritet të planifikimit e palë të interesuar, në fillim të procesit dhe gjatë hartimit të
instrumentit kombëtar të planifikimit. Ky autoritet këshillohet me AKPT-në e palët e
interesuara, të cilat i vë në dijeni periodikisht për ecurinë e procesit të hartimit.
AKPT-ja ndihmon dhe propozon përmirësimet e nevojshme të planit të veprimeve
dhe të projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit.
Neni 36
Bashkërendimi dhe këshillimi
1. Bashkërendimi e këshillimi i projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit,
sipas situatave specifike dhe kompleksitetit të tij, zhvillohen sipas fazave të
mëposhtme:
a) këshillimi i idesë ose i pjesëve të veçanta të projektit;
b) këshillimi në tërësi i projektit.
2. Për sa kohë që nuk përcaktohet ndryshe në këtë ligj, autoriteti përgjegjës për
hartimin e instrumentit zgjedh, sipas rastit, nëse do të kryejë bashkërendim dhe
këshillim me një apo dy faza.
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3. Afatet e shprehjes së qëndrimit nga autoritetet e tjera të planifikimit dhe palët e
interesuara fillojnë të nesërmen e datës së botimit në regjistër dhe sipas mjeteve
tradicionale të informimit të projektit përfundimtar të instrumentit kombëtar të
planifikimit nga autoriteti përgjegjës për hartimin e tij dhe janë, si rregull, si më
poshtë:
a) 30 ditë, në rastin e bashkërendimit e këshillimit të idesë ose të çdo pjese të veçantë
të projektit;
b) 60 ditë, për bashkërendimin e këshillimin tërësor të projektit.
4. Çdo autoritet i planifikimit, sipas sferës së juridiksionit dhe përgjegjësisë së
përcaktuar nga legjislacioni në fuqi, ose palë e interesuar ka të drejtë të paraqesë
vërejtje apo propozime për projektin e instrumentit kombëtar të planifikimit gjatë
periudhës së bashkërendimit e këshillimit të tij. Vërejtjet apo propozimet botohen në
regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.
5. Çdo vërejtje e bërë duhet të jetë e argumentuar dhe të shoqërohet me sugjerime të
qarta, në mënyrë që t'i japë mundësi autoritetit përgjegjës për hartimin e instrumentit
të kuptojë përmbajtjen e saj e të mund të bëjë ndryshimet përkatëse, për trajtimin në
mënyrë të arsyeshme të vërejtjes.
6. Mosparaqitja e vërejtjeve apo propozimeve, brenda afateve të përcaktuara në këtë
nen, vlerësohet pranim i heshtur i projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit,
përveç rasteve të pamundësisë për shkaqe të përligjura e të pavarura nga subjekti në
fjalë, e cila duhet të njoftohet në mënyrë të argumentuar, sipas përcaktimeve të Kodit
të Procedurave Administrative, për rivendosjen në afat.
7. Për qëllimet e bashkërendimit e të këshillimit, autoriteti përgjegjës për hartimin e
instrumentit shqyrton vërejtjet apo propozimet e autoriteteve të tjera të planifikimit,
palëve të interesuara ose publikut, brenda 30 ditëve nga mbarimi i afateve të
përcaktuara në këtë nen.
8. Në rastet kur, si pasojë e procesit të bashkërendimit e të këshillimit, vërejtjet apo
propozimet e bëra prekin ndjeshëm elemente thelbësore dhe përmbajtjen bazë të
projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit, autoriteti përgjegjës për hartimin e
instrumentit, kryesisht ose me kërkesë të autoriteteve të planifikimit dhe/ose
propozim të palëve të interesuara, kryen një proces të dytë bashkërendimi ose
këshillimi, sipas përcaktimeve të këtij neni. Ai shqyrton vërejtjet apo propozimet dhe
ndryshon projektin, ose shpreh qëndrimin e tij të argumentuar të mospërfshirjes në
projekt të vërejtjeve apo propozimeve para paraqitjes së tij për miratim.
9. Përmbledhja e vërejtjeve apo propozimeve, gjatë procesit të bashkërendimit dhe
këshillimit, i bashkëlidhen projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit, të
paraqitur për miratim dhe botohet së bashku me të në regjistër dhe sipas mjeteve
tradicionale të informimit.
Neni 37
Dëgjimi publik
1. Autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit
organizon, brenda 30 ditëve nga përfundimi i afatit të parashikuar në pikën 3 të nenit
36 të këtij ligji, një ose më shumë seanca dëgjimi publik për secilën nga fazat e
bashkërendimit e këshillimit, pas kryerjes së tyre, sipas nenit të lartpërmendur.
Dëgjimi publik kryhet para çdo vendimmarrjeje planifikuese dhe përsëritet sipas
nevojës për informimin e plotë të palëve të interesuara dhe zgjidhjen e konflikteve.
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Në ditën e botimit në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit të
projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit, autoriteti përgjegjës njofton
vendin, datën dhe orën e çdo seance të dëgjimit publik. Njoftimi publik kryhet të
paktën 30 ditë para një vendimmarrje publike e botohet në regjistër dhe në dy gazeta
me qarkullim më të madh ose në organe të tjera të medies.
2. Palët e interesuara e publiku kanë të drejtë, gjatë periudhës nga data e njoftimit,
sipas pikës 1 të këtij neni, deri në datën e përcaktuar të dëgjimit publik, të kenë akses
në materialet e informacionet që lidhen me instrumentin kombëtar të planifikimit,
përfshirë përmbledhjen e procesit të bashkërendimit e këshillimit, të kryer sipas nenit
36 të këtij ligji dhe në vërejtjet, propozimet e përfundimet e arritura gjatë këtij
procesi. Aksesi i tyre sigurohet, paraprakisht, në kohë të mjaftueshme e në mënyrë
efektive nëpërmjet regjistrit, sipas mjeteve tradicionale të informimit dhe në mjediset
e autoritetit përgjegjës, gjatë orarit të tij zyrtar.
3. Në rastet kur projekti i instrumentit kombëtar të planifikimit rishikohet nga
autoriteti përgjegjës, në bazë të vërejtjeve e propozimeve të bëra gjatë dëgjimit
publik, për çështje thelbësore të përmbajtjes së tij, autoriteti përgjegjës i planifikimit
organizon një dëgjim publik shtesë, sipas përcaktimeve të mësipërme të këtij neni.
4. Përmbledhja e vërejtjeve apo propozimeve gjatë procesit të dëgjimit publik i
bashkëlidhen projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit, të paraqitur për
miratim dhe botohet së bashku me të në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të
informimit.
5. Personat fizikë apo juridikë, që ndodhen në zonën e planifikimit ose që kanë
informacion apo të dhëna për të duhet, kur u kërkohet dhe për aq sa kanë mundësi të
bëjnë një gjë të tillë, t'i japin autoritetit përkatës të planifikimit ose çdo personi të
autorizuar, pa kundërshpërblim, informacionin që disponojnë, i cili mund të
nevojitet gjatë procesit të hartimit të instrumentit kombëtar të planifikimit. Autoriteti
i planifikimit ose personi i autorizuar sigurojnë ruajtjen e administrimin e
informacionit të marrë gjatë procesit të hartimit të instrumentit kombëtar të
planifikimit dhe e bëjnë këtë informacion të disponueshëm për publikun.
Neni 38
Shqyrtimi i përputhshmërisë së instrumentit kombëtar të planifikimit me
instrumentet ekzistuese
AKPT-ja, kur ka arsye për të besuar se dispozitat e këtij ligji nuk janë zbatuar gjatë
hartimit të një plani, mund të shqyrtojë, brenda 30 ditëve nga përfundimi i afateve të
përcaktuara në nenet 36 e 37 të këtij ligji, përputhshmërinë e projektit përfundimtar
të instrumentit kombëtar të planifikimit, të paraqitur për miratim, me dispozitat
ligjore e nënligjore në fuqi në fushën e planifikimit të territorit dhe instrumentet e
planifikimit në fuqi dhe ia përcjell autoritetit përkatës miratues përfundimet dhe
propozimet përkatëse, për trajtimin e mangësive.
Neni 39
Shqyrtimi dhe miratimi i instrumentit kombëtar të planifikimit
1. Kur KKT-ja vëren se bash kërendimi, këshillimi dhe dëgjimi publik nuk janë kryer
sipas përcaktimeve të këtij ligji, refuzon shqyrtimin deri në përmbushjen e këtyre
detyrimeve nga autoriteti përgjegjës, për hartimin e instrumentit kombëtar të
planifikimit.
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2. Instrumentet kombëtare të planifikimit miratohen nga KKT-ja. Plani i Përgjithshëm
Kombëtar i Planifikimit të Territorit miratohet nga Këshilli i Ministrave pas miratimit
nga KKT-ja. Në rastet e mosmiratimit të një instrumenti kombëtar të planifikimit nga
KKT-ja, projektakti me arsyet e mosmiratimit i kthehet, për rishqyrtim, autoritetit
propozues të planifikimit, i cili, në bashkëpunim me AKPT-në, kryen procesin e
duhur të rishqyrtimit.
3. Brenda 15 ditëve nga data e miratimit, instrumenti kombëtar i planifikimit, i
miratuar, së bashku me materialet shoqëruese, botohen në regjistër dhe sipas mjeteve
tradicionale të informimit.
4. Ndryshimi, rishikimi ose shfuqizimi i instrumentit kombëtar të planifikimit bëhen
sipas së njëjtës procedurë, të përcaktuar në këtë ligj për hartimin e tij.
5. Instrumenti kombëtar i planifikimit i vihet në dispozicion publikut, në çdo kohë
dhe gjatë të gjithë periudhës që qëndron në fuqi. Kushdo ka të drejtë të konsultojë
instrumentin kombëtar të planifikimit të miratuar dhe shtojcat e tij. Aksesi i publikut
sigurohet pranë çdo autoriteti përgjegjës të planifikimit, të AKPT-së dhe në
institucionin e prefektit.
SEKSIONI II
PLANIFIKIMI VENDOR
Neni 40
Nisma për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit
1. Nisma për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit merret nga kryetari i
njësisë së qeverisjes vendore dhe paraqitet për miratim në këshillin e njësisë së
qeverisjes vendore. Organet dhe institucionet që ndodhen nën juridiksionin e njësisë
së qeverisjes vendore dhe palët e interesuara, kur e gjykojnë të nevojshme, i kërkojnë
kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore ndërmarrjen e nismës. Kërkesa shqyrtohet
prej tij dhe, kur gjykohet e arsyeshme, paraqitet për miratim në këshillin e njësisë së
qeverisjes vendore. Çdo kërkesë apo nismë shpjegohet, dokumentohet apo rishikohet
gjatë një procesi këshillimi publik.
2. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ose palët e interesuara hartojnë një studim,
që përcakton faktet dhe analizon problemet për instrumentin vendor të planifikimit
për t'u hartuar. Studimi botohet në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të
informimit nga njësia e qeverisjes vendore dhe i vihet në dispozicion publikut.
3. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore i paraqet këshillit kërkesën për nisjen e
procesit, për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit, i cili përmban:
a) studimin që përcakton faktet dhe analizon problemet për instrumentin e paraqitur
për shqyrtim dhe përmbledhjen e vërejtjeve apo propozimeve të palëve të
interesuara;
b) kufijtë e territorit, për të cilin hartohet instrumenti vendor i planifikimit;
c) planin e veprimeve për sigurimin, sipas rastit, të bashkërendimit horizontal e
vertikal dhe përfshirjen e palëve të interesuara.
4. Në rastet kur ka një rrezik të qartë e emergjent ndaj vlerave e karakteristikave të
caktuara apo funksioneve vendore të objektit ose të zonës, kryetari i njësisë së
qeverisjes vendore vendos pezullimin e zhvillimit, sipas neneve 64 e 70 të këtij ligji,
deri në shqyrtimin e miratimin e nismës nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore.
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Vendimi për pezullimin e zhvillimit botohet në regjistër dhe në organet e medies.
Afati i pezullimit, sipas kësaj pike, nuk mund të jetë më i gjatë se 60 ditë.
5. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore vendos për fillimin e procesit të hartimit të
instrumentit vendor të planifikimit. Ai mund të vendosë shtyrjen e shqyrtimit, në
rastet kur vlerëson se faktet janë të pamjaftueshme, të pasakta ose të papërshtatshme,
për nisjen e procesit për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit. Në këto raste,
këshilli organizon, të paktën, një seancë dëgjimi publik, për të marrë vërejtjet e
propozimet e palëve të interesuara. Vendimi i këshillit botohet në regjistër.
6. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore mund të vendosë, sipas rastit, vazhdimin e
pezullimit të zhvillimit të vendosur sipas pikës 4 të këtij neni ose, kryesisht,
pezullimin e zhvillimit, në përputhje me përcaktimet e neneve 64 e 70 të këtij ligji.
7. Përcaktimet e pikave të mësipërme të këtij neni zbatohen edhe për nisma, që lidhen
me ndryshimin ose shfuqizimin e një instrumenti vendor të planifikimit, në pjesë të
caktuara ose në tërësi.
Neni 41
Hartimi i instrumentit vendor të planifikimit
1. Vendimi i këshillit vendor për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit, së
bashku me planin e veprimeve, i dërgohet AKPT-së brenda 15 ditëve nga miratimi i
tij.
2. Brenda 30 ditëve nga data e marrjes së njoftimit, AKPT-ja i dërgon autoritetit
vendor të planifikimit rekomandimet për përmirësimin e planit të veprimeve.
Autoriteti vendor i planifikimit boton në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të
informimit planin përfundimta r të veprimeve brenda 15 ditëve nga data e marrjes së
rekomandimeve nga AKPT-ja.
3. Autoriteti vendor i planifikimit e vë në dijeni çdo muaj AKPT-në për ecurinë e
procesit të planifikimit.
4. Autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit siguron një
proces dialogu, bashkëpunimi dhe bashkërendimi, horizontal e vertikal, me çdo
autoritet të planifikimit e palë të interesuar, përpara fillimit dhe gjatë hartimit të
instrumentit vendor të planifikimit.
5. Pas përfundimit të hartimit, projektit përfundimtar të instrumentit vendor të
planifikimit i bashkëlidhet, sipas rastit, propozimi për ndryshim të instrumenteve
kombëtare dhe/ose vendore të planifikimit në fuqi, kur kjo është e nevojshme për
zbatimin e instrumentit të paraqitur për shqyrtim e miratim.
6. Autoriteti vendor i planifikimit e afishon projektin përfundimtar në mjediset e
institucionit dhe e boton atë në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.
7. Përcaktimet e pikave të mësipërme të këtij neni zbatohen edhe për nisma, që lidhen
me ndryshimin ose shfuqizimin e një instrumenti vendor të planifikimit, në pjesë të
caktuara ose në tërësi.
Neni 42
Bashkërendimi dhe këshillimi
1. Sipas rastit dhe me qëllim trajtimin e bashkërenduar të çështjeve të rëndësisë
kombëtare e me interes të përbashkët, njësia e qeverisjes vendore bashkëpunon e
bashkërendon veprimet me autoritetet përgjegjëse kombëtare të planifikimit dhe
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njësitë e qeverisjes vendore kufizuese apo të përfshira, përpara marrjes së nismës për
hartimin e instrumentit vendor të planifikimit.
2. Autoritetet kombëtare të planifikimit ose ato të njësive të qeverisjes vendore
kufizuese janë të detyruara t'i japin, sipas kërkesës, njësisë së qeverisjes vendore
informacionin që disponojnë, propozimet dhe të dhëna të tjera, që janë të
domosdoshme për hartimin e instrumenteve vendore, ndërvendore apo të integruara
të planifikimit.
AKPT-ja mund të japë mbështetje dhe orientime për hartimin e instrumentit vendor
të planifikimit.
3. Njësitë kufizuese të qeverisjes vendore duhet të vihen në dijeni individualisht për
procesin e planifikimit, duke u ofruar mundësitë për t'u shprehur për të dhe për
projektet e instrumenteve vendore të planifikimit në proces hartimi. Ato mund të
japin, gjatë procedurës së hartimit, vërejtjet e propozimet përkatëse për çështje të
rëndësisë së përbashkët.
4. Dispozitat e nenit 36 të këtij ligji zbatohen për bashkërendimin e këshillimin e
instrumentit vendor të planifikimit.
Neni 43
Dëgjimi publik
Dispozitat e nenit 37 të këtij ligji zbatohen për dëgjimin publik të instrumentit vendor
të planifikimit.
Neni 44
Miratimi i instrumentit vendor të planifikimit
1. Instrumentet vendore të planifikimit miratohen nga këshilli përkatës i njësisë së
qeverisjes vendore. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore miraton projektin e
instrumentit vendor të planifikimit ose e rikthen për ripunim atë me vërejtjet
përkatëse, në rastet kur vlerëson se:
a) nuk janë kryer bashkërendimi, këshillimi dhe dëgjimi publik ose nuk janë
respektuar procedurat e tjera të detyrueshme të planifikimit, sipas përcaktimeve të
këtij ligji;
b) projekti ka mospërputhje me instrumentet e planifikimit ose me legjislacionin në
fuqi.
Në këto raste, këshilli organizon, të paktën, një seancë dëgjimi publik për të marrë
vërejtjet e propozimet e palëve të interesuara.
2. Pavarësisht përcaktimeve e detyrimeve të tjera me ligj, njësia e qeverisjes vendore
u dërgon, jo më vonë se 15 ditë pas miratimit të tij, AKPT-së dhe Arkivit Qendror
Teknik të Ndërtimit, një kopje të instrumentit vendor të planifikimit, të miratuar, së
bashku me vendimin e miratimit, si dhe çdo ndryshim të mëtejshëm të tij.
Ato botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit brenda 15
ditëve nga data e miratimit.
Neni 45
Përputhshmëria e instrumentit vendor me instrumentet e planifikimit në fuqi
1. Në rastet kur instrumenti vendor i miratuar i planifikimit duhet të harmonizohet
me instrumente kombëtare në fuqi të planifikimit dhe mund të kërkojë ndryshime,
për të siguruar përputhshmëri, njësia e qeverisjes vendore u dërgon, brenda të njëjtit
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afat të përmendur në pikën 2 të nenit 44 të këtij ligji, ministrisë/ministrive
përgjegjëse instrumentin vendor të planifikimit, të miratuar dhe projektin
përfundimtar të propozimeve përkatëse për ndryshimin e instrumentit kombëtar të
planifikimit, sipas pikës 5 të nenit 41 të këtij ligji.
2. Brenda 30 ditëve, ministria përgjegjëse shqyrton përputhshmërinë e instrumentit
vendor të planifikimit me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi në fushën e
planifikimit të territorit dhe me instrumentet kombëtare në fuqi të planifikimit dhe
përmbajtjen e propozimeve të marra sipas pikës 1 të këtij neni.
3. Brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, ministria përgjegjëse merr
nismën e ndryshimit të instrumentit kombëtar të planifikimit, në bazë të
propozimeve ose të një pjese të tyre, të marra nga njësia e qeverisjes vendore, që i
bashkëlidhen nismës dhe e njofton atë njëkohësisht me autoritetet e tjera kombëtare
të interesuara të planifikimit.
4. Brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, projekti i dërgohet për shqyrtim
e miratim KKT-së nga ministria e linjës. KKT-ja e shqyrton projektaktin brenda 60
ditëve.
5. Në rast mosmiratimi ose miratimi të pjesshëm të ndryshimeve në instrumentin
kombëtar përkatës të planifikimit, autoriteti vendor i planifikimit ndërmerr masat e
nevojshme për rishikimin e ndryshimin e instrumentit vendor të miratuar të
planifikimit dhe shmangien e mospërputhjeve.
6. Pjesët e instrumentit vendor të planifikimit, që nuk janë miratuar nga KKT-ja, sipas
këtij neni, nuk hyjnë në fuqi dhe për pasojë autoriteti vendor i planifikimit nuk i
boton ato në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit, nuk mund të
shqyrtojë, në bazë të tyre, kërkesa e të japë leje, sipas këtij ligji, pas miratimit fillestar
të tyre, sipas nenit 44 të këtij ligji. Pjesët e instrumentit vendor të planifikimit që
mbeten në fuqi botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit
brenda 15 ditëve nga data e miratimit.
7. Gjatë shqyrtimit të përputhshmërisë ndërmjet instrumentit vendor e kombëtar të
planifikimit, sipas këtij neni, ministria përgjegjëse ndjek afatet e përcaktuara në
shkronjën "b" të pikës 2 të nenit 50 të këtij ligji për bashkërendimin, këshillimin e
dëgjimin publik.
8. E njëjta procedurë, e përcaktuar sipas pikave të mësipërme të këtij neni, zbatohet
në rastin e shqyrtimit të përputhshmërisë së instrumentit vendor të planifikimit me
instrumente ndërvendore apo të integruara të planifikimit në fuqi.
Neni 45/1
Instrumenti i detajuar vendor
1. Instrumenti i detajuar vendor hartohet nga:
a) bashkia/komuna me stafin e saj ose në bashkëpunim me universitetet publike ose
private që kanë disiplinë degë të planifikimit dhe projektimit urban;
b) subjekte të licencuara për projektim dhe të kontraktuara nga komuna ose bashkia;
c) subjekte të licencuara, të kontraktuara nga palë të interesuara për zhvillimin e një
njësie urbane.
2. Njësia vendore, bashkia/komuna, mban detyrimin që, brenda 24 muajve nga
miratimi i instrumentit të përgjithshëm vendor, të pajisë të gjithë territorin në
juridiksion të saj me instrumente të detajuara vendore.
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3. Kryetari i bashkisë ose komunës ngre një këshill teknik, në përbërje të të cilit janë
specialistë të bashkisë dhe përfaqësues të enteve dhe ndërmarrjeve në varësi të
bashkisë/komunës. Mënyra e organizimit dhe e funksionimit dhe përbërja e këshillit
teknik përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 45/2
Përmbajtja e instrumentit të detajuar vendor
1. Instrumenti i detajuar vendor përcakton përdorimin e detajuar të tokës dhe
parametrat zhvillimorë për secilën parcelë zhvillimore brenda njësisë strukturore
urbane dhe rrjetin e infrastrukturës së njësisë.
2. Instrumenti i detajuar vendor hartohet në përputhje të plotë me normat e
projektimit në fuqi dhe, në mënyrë të detyrueshme, përcakton në përmbajtje të tij
kuotat e pjesëmarrjes në zhvillimin e planifikuar të çdo parcele, duke garantuar
shpërndarje proporcionalisht të barabartë të këtyre kuotave. Për qëllim të
instrumentit të detajuar vendor, “kuotë pjesëmarrjeje” i referohet çdo pjese të
pasurisë së paluajtshme brenda kufizimit të instrumentit të detajuar pjesor, që
zhvillohet nëpërmjet instrumentit, pavarësisht nga destinacioni i planifikuar në
funksion të tij si sipërfaqe e gjelbër, rrugë komunitare ose godinë banimi/tregtimi
etj., apo regjimi i kësaj pasurie si private apo publike. Këshilli i Ministrave, në
mbështetje të Kodit Civil, miraton aktin nënligjor që përcakton mënyrën e caktimit të
kuotave të pjesëmarrjes së pronave brenda një instrumenti të detajuar vendor.
Neni 45/3
Miratimi i instrumentit të detajuar vendor
1. Kryetari i bashkisë/komunës është përgjegjës për miratimin e instrumentit të
detajuar vendor, mbështetur në mendimin me shkrim të këshillit teknik të organit të
qeverisjes vendore.
2. Brenda 45 ditëve kalendarike, instrumenti i detajuar vendor, i propozuar sipas
njërit nga rastet e përcaktuara në pikën 1 të nenit 45/2 të këtij ligji, i nënshtrohet
mendimit me shkrim të këshillit teknik të organit të qeverisjes vendore, bashkisë ose
komunës. Mendimi i këshillit teknik depozitohet në dosje dhe publikohet në
regjistrin e planifikimit.
3. Kryetari i bashkisë ose komunës, bazuar në opinionin teknik me shkrim të këshillit,
vendos brenda 10 ditëve pune miratimin e instrumentit, miratimin me ndryshime ose
refuzimin e tij. Akti administrativ i kryetarit të komunës/bashkisë botohet në
regjistër, në përputhje me nenin 53 të këtij ligji.
4. Brenda 5 ditëve nga përfundimi i afatit të përcaktuar në pikën 3 të këtij neni,
instrumenti i detajuar vendor, i hartuar sipas pikës 1 të nenit 45/1 të këtij ligji,
vlerësohet si i miratuar në heshtje.”.
SEKSIONI III
PLANIFIKIMI NDËRVENDOR DHE I INTEGRUAR
Neni 46
Hartimi e miratimi i instrumenteve të planifikimit ndërvendor dhe të integruar
1. Instrumentet e planifikimit ndërvendor, të përmendura në nenin 28 të këtij ligji,
hartohen, shqyrtohen dhe miratohen, sipas përcaktimeve të krerëve II e III dhe
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seksioneve II e IV të kreut IV të këtij ligji. Nisma për hartimin e tyre merret dhe
procesi i hartimit deri në miratimin e tyre kryhet nga çdo autoritet vendor i
interesuar i planifikimit ose sipas përcaktimeve të neneve 15 e 16 të këtij ligji.
Instrumentet e planifikimit ndërvendor miratohen nga çdo autoritet vendor i
planifikimit, i përfshirë në proces dhe në këto instrumente.
2. Instrumentet e planifikimit të integruar, të përmendura në nenin 29 të këtij ligji,
hartohen, shqyrtohen dhe miratohen sipas përcaktimeve të krerëve II, III e IV të këtij
ligji. Nisma për hartimin e tyre merret dhe procesi i hartimit deri në miratimin e tyre
kryhet nga çdo autoritet i interesuar i planifikimit ose sipas përcaktimeve të neneve
15 e 16 të këtij ligji. Instrumentet e planifikimit të integruar miratohen në dy faza nga
çdo autoritet vendor i planifikimit, i përfshirë në proces dhe më pas nga KKT-ja. Në
të gjitha rastet, procesi përfshin këshillimin e duhur të palëve të interesuara.
SEKSIONI IV
DISPOZITA TË PËRBASHKËTA
Neni 47
Procedura e përbashkët për miratimin e planit territorial
Etapat e përbashkëta për miratimin e planeve territoriale, sipas këtij ligji, janë:
a) miratimi i planit të veprimeve;
b) kryerja e studimeve, parashikimeve, projekteve, analizave dhe vlerësimeve, mbi të
cilat do të mbështetet plani, kur këto nuk janë kryer më parë dhe/ose përditësimi apo
përshtatja e atyre ekzistuese;
c) kryerja e studimit të plotë të vlerësimit strategjik mjedisor;
ç) kryerja e këshillimeve fillestare publike me palët e interesuara, për të identifikuar
shqetësimet e çështjet më kryesore;
d) hartimi dhe miratimi i politikave, mbi të cilat do të mbështetet plani, kur këto nuk
janë miratuar më parë, në rastet kur autoriteti i planifikimit ka vendosur në këtë
mënyrë në aktin e miratimit të nismës për fillimin e hartimit të planit;
dh) hartimi i projektplanit;
e) bashkërendimi i projektplanit me autoritetet e interesuara të planifikimit;
ë) këshillime me palët e interesuara, nëpërmjet dëgjimeve publike, për të marrë
qëndrimin e tyre për veprimtaritë e procesit të planifikimit;
f) miratimi i planit.
Neni 48
Vlerësimi strategjik mjedisor
1. Çdo instrument planifikimi i nënshtrohet detyrimit të kryerjes së vlerësimit
strategjik mjedisor, në bazë të kërkesave të legjislacionit mjedisor dhe standardeve
evropiane e ndërkombëtare.
2. Vlerësimi strategjik mjedisor kryhet gjatë procesit të hartimit dhe para miratimit të
instrumentit të planifikimit.
3. Bashkërendimi e këshillimi me palët e interesuara dhe dëgjimi publik për
vlerësimin strategjik mjedisor kryhen sipas afateve dhe procedurave të përcaktuara
në këtë ligj dhe në legjislacionin mjedisor, sipas kritereve të mëposhtme:
a) zbatohen afatet e procedurat e parashikuara në këtë ligj ose në legjislacionin
mjedisor, kur përcaktohen shprehimisht në njërin prej tyre;
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b) për afate të ndryshme të parashikuara në këtë ligj dhe në legjislacionin mjedisor
zbatohet vetëm afati më i gjatë.
Neni 49
Përputhshmëria ndërmjet instrumenteve të planifikimit
1. Nëse dy apo më shumë instrumente të planifikimit janë miratuar për të njëjtin
territor dhe përmbajnë dispozita të kundërta, është i vlefshëm ai që është miratuar i
fundit në kohë, në përputhje me llojin, nivelin e klasifikimin e tyre, sipas dispozitave
të seksionit I dhe seksionit III të kreut III të këtij ligji.
2. Çdo instrument i një autoriteti të planifikimit mund të përcaktojë rregulla të
detyrueshme, për t'u respektuar në instrumentet e një autoriteti tjetër, në përputhje
me sferën e juridiksionit dhe të përgjegjësive, të përcaktuara sipas këtij ligji dhe/ose
legjislacionit në fuqi. Në veçanti:
a) instrumentet kombëtare, të integruara ose ndërvendore, mund të përcaktojnë
rregulla të detyrueshme për instrumentet vendore, për çështjet e rëndësisë kombëtare
të deleguara për t'u trajtuar në një instrumenti i përgjithshëm vendor ose kur këto
përbëjnë rregulla të detyrueshme për mbrojtjen e interesit kombëtar e që lidhen me
kryerjen e funksioneve dhe/ose përgjegjësive të veta, të përbashkëta apo të deleguara
të njësive të qeverisjes vendore;
b) instrumentet vendore mund të përcaktojnë rregulla të detyrueshme për ato
kombëtare, të integruara ose ndërvendore, në rastet kur këto rregulla lidhen me
çështje të rëndësisë vendore dhe kur ato nuk shkaktojnë apo nuk kanë mundësi të
shkaktojnë cenimin e trajtimit sipas ligjit të një çështjeje të rëndësisë kombëtare.
3. Mospërputhjet ndërmjet instrumenteve të nxjerra nga autoritete të planifikimit, që
nuk varen drejtpërdrejt ndërmjet tyre, trajtohen dhe zgjidhen si konflikte juridiksioni
ose kompetencash, pasi janë përdorur mjetet e mekanizmat e përcaktuar sipas këtij
ligji.
Neni 50
Procedura e thjeshtuar
1. Procedura e thjeshtuar, sipas këtij neni, zbatohet kur:
a) instrumentet e planifikimit, të kontrollit të zhvillimit dhe rregulloret e ndërtimit
rishikohen apo ndryshohen për çështje, që nuk prekin aspektet themelore të tyre dhe
nuk cenojnë vlerat natyrore, cilësinë e mjedisit, zonat e mbrojtura, biodiversitetin dhe
trashëgiminë natyrore e kulturore;
b) rishikimi i tyre shoqërohet me kritere apo kushte më të hollësishme se instrumenti
në fuqi;
c) shqyrtohet nisma për përcaktimin e rëndësisë kombëtare të një çështjeje në
planifikimin e territorit.
2. Përdorimi i procedurës së thjeshtuar ka për efekt:
a) përjashtimin e miratimit të nismës, sipas neneve 33 e 40 të këtij ligji;
b) përgjysmimin e afateve të përcaktuara për bashkërendimin e këshillimin dhe
dëgjimin publik në nenet 36 pika 3, 37, 42 pika 4 e 43 të këtij ligji;
c) përjashtimin e zbatimit të procedurës së ndërmjetësimit, sipas nenit 19 të këtij ligji.
KREU V
REGJISTRI I PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
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Neni 51
Regjistri i planifikimit të territorit
1. Funksionet themelore të regjistrit janë:
a) regjistrimi i informacionit ligjor e fizik të të drejtave apo kufizimeve publike e
private mbi tokën;
b) njoftimi, në formë e format të përshtatshëm, i projektakteve dhe akteve, të lidhura
me planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit;
c) çdo funksion tjetër, që mund t'i jepet me ligj.
2. Funksionimi e përdorimi i regjistrit nuk shmangin nevojën për botimin e
vazhdueshëm të veprimeve të planifikimit, sipas mjeteve të tjera tradicionale të
informimit dhe në organet e medies.
Neni 52
Organizimi dhe funksionimi i regjistrit
1. Informacioni në regjistër organizohet sipas një rrjeti të integruar e shumëqëllimësh
bazash elektronike kadastrale të të dhënave mbi tokën, të pavarura e ndërvepruese
ndërmjet tyre. Autoritetet përgjegjëse ndërtojnë, administrojnë e mirëmbajnë bazën e
tyre të të dhënave, pjesë përbërëse të regjistrit, sipas një platforme teknike, strukture
dhe standardeve të përbashkëta gjeodezike e GIS-it, për të siguruar përputhshmërinë
e ndërveprimin ndërmjet tyre dhe shkëmbimin e përdorimin e informacionit të
regjistruar në to.
2. Konsultimi i të dhënave të botuara në regjistër kryhet nëpërmjet komunikimit
elektronik me internet. Konsultimi i të dhënave është publik, përveç atyre që
mbrohen me ligj. Si rregull, konsultimi i regjistrit është falas dhe përmbajtja e akteve
të përfshira në të është publike. Për shërbime të caktuara, mund të zbatohet një tarifë,
për të cilën publiku informohet paraprakisht.
3. Bazat e të dhënave GIS administrohen nga autoritetet e planifikimit dhe
institucionet e tjera publike, në nivel kombëtar e vendor, sipas përgjegjësive të
përcaktuara në këtë ligj dhe legjislacionit sektorial në fuqi. Çdo autoritet i
planifikimit regjistron të dhënat sektoriale në regjistër dhe i boton ato.
4. Autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit dhe institucionet e tjera publike
kontribuojnë proporcionalisht në ngritjen, administrimin dhe mirëmbajtjen e
regjistrit.
Neni 53
Botimi në regjistër
1. Janë të detyrueshme për botim, sipas rasteve dhe procedurave të përcaktuara në
këtë ligj, të gjitha projektaktet ose aktet e miratuara, që lidhen me planifikimin dhe
kontrollin e zhvillimit të territorit, përveç atyre llojeve, të cilat:
a) përjashtohen me akte të Këshillit të Ministrave për shkaqe të përligjura;
b) janë akte të brendshme të një autoriteti kombëtar ose vendor;
c) janë akte, botimi i të cilave ndalohet nga legjislacioni në fuqi.
2. Botimi në regjistër, kur nuk është përcaktuar ndryshe me ligj, është kusht i
nevojshëm dhe i mjaftueshëm për hyrjen në fuqi të aktit.
3. Pavarësisht përcaktimeve të pikës 1 të këtij neni, mund të botohet në regjistër, me
nismën e autoritetit përgjegjës të planifikimit, çdo akt tjetër që nuk është i
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detyrueshëm për botim, literaturë, metodologji, studime dhe çdo njoftim me interes
për publikun.
4. Projektaktet dhe aktet që janë të detyrueshme për botim në regjistër botohen
menjëherë.
Neni 54
Mbështetja për autoritetet vendore
AKPT-ja mbështet autoritetet vendore, duke u ofruar asistencë teknike, trajnime dhe
infrastrukturë, për botimin e të dhënave në regjistër.
Neni 55
Aktet nënligjore për regjistrin
Në zbatim të dispozitave të mësipërme të këtij kreu, Këshilli i Ministrave:
a) miraton planin e veprimit, krijon kushtet për vënien në funksionim të programit
informativ për administrimin e regjistrit dhe ngritjen e qendrave të asistencës në 12
qarqet dhe mbështet me burime financiare autoritetet kombëtare e vendore të
planifikimit dhe institucionet e tjera publike për krijimin dhe vënien në funksionim të
regjistrit me dy faza:
i) regjistrimin dhe publikimin e të dhënave, të krijuara gjatë zbatimit të këtij ligji;
ii) regjistrimin dhe publikimin e të dhënave, të krijuara gjatë zbatimit të legjislacionit
sektorial në fuqi;
b) miraton strukturën dhe standardet e përbashkëta gjeodezike dhe të GIS-it;
c) përcakton rregullat për krijimin, administrimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e të
dhënave, strukturën dhe formatet e regjistrimit;
ç) miraton llojet e projektakteve, akteve, kërkesave për zhvillim dhe lejeve që botohen
në regjistër;
d) miraton rregullat e lidhjes në rrjet dhe të transferimit të ndërsjellë të të dhënave
ndërmjet autoriteteve të planifikimit dhe institucioneve të tjera shtetërore;
dh) përcakton detyrimet e të drejtat e autoriteteve kombëtare e vendore të
planifikimit për regjistrin;
e) miraton shërbimet dhe tarifat përkatëse për to.
KREU VI
TRANSPARENCA
Neni 56
Standardet e transparencës
1. Ky kre përcakton standardet bazë të transparencës, që zbatohen ndaj të gjitha
aspekteve të këtij ligji. Çdo autoritet i planifikimit mund të miratojë procedura që
garantojnë nivele më të larta të standardeve të transparencës, pjesëmarrjes së
publikut e të vendimmarrjes, por nuk mund të cenojnë standardet bazë të vendosura
nga ky kre ose rregulla të tjera, të përcaktuara në këtë ligj.
2. Çdo vendim i autoriteteve të planifikimit duhet të jetë në përputhje me
proceduarat për pjesëmarrjen dhe aksesin e publikut në shqyrtimin e diskutimin e
instrumenteve të planifikimit dhe vendimmarrjen për zhvillimin e territorit, sipas
këtij ligji.
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Neni 57
Pjesëmarrja e publikut në shqyrtimin e projekteve të instrumenteve të
planifikimit
1. Çdo person ka të drejtë të informohet dhe të bëjë vërejtje e propozime, me gojë ose
me shkrim, gjatë hartimit, shqyrtimit, miratimit dhe ndryshimit të instrumenteve të
planifikimit të territorit dhe për çështje të tjera të planifikimit e të kontrollit të
zhvillimit të territorit, sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi.
2. Çdo person ka të drejtë të marrë pjesë në çështjet e planifikimit dhe të kontrollit të
zhvillimit të territorit me kërkesa, opinione dhe mjete të tjera të ngjashme.
Neni 58
Aksesi i publikut në dokumentet e planifikimit
1. Autoritetet e planifikimit i sigurojnë çdo personi e pale të interesuar akses të gjerë,
për të konsultuar dhe për të marrë, pa pagesë ose kundrejt një pagese të
përshtatshme, sipas kostos së riprodhimit, një kopje të dokumenteve të mëposhtme:
a) instrumentet e planifikimit dhe rregulloret e kontrollit të zhvillimit, të miratuara
nga autoritetet e planifikimit;
b) studime planifikuese, propozime e miratime të zhvillimit dhe vërejtje e propozime
për çdo projektakt të planeve dhe të rregulloreve të kontrollit të zhvillimit, që
përdoren për zbatimin e këtij ligji;
c) kushtet e procedurat, që zbatohen për kërkesat për zhvillim, lejet e zhvillimit, të
ndërtimit dhe të përdorimit, deklarimet paraprake të punimeve, njoftimet e palëve,
ankimet ndaj vendimeve të marra, sipas dispozitave të këtij ligji.
2. Çdo palë e interesuar ka të drejtën për akses e informim të gjerë pa pagesë, qoftë
edhe para çdo veprimi publik, në të gjitha studimet e planifikimit, planet, rregulloret,
propozimet e zhvillimit dhe miratimet e zhvillimit, përfshirë ato të zbatuara
nëpërmjet "miratimit të heshtur".
3. Çdo dokument vihet në dispozicion për informim ose jepet një kopje e tij, në bazë
të kërkesës së paraqitur me shkrim, në përputhje me legjislacionin për të drejtën e
informimit për dokumentet zyrta re dhe Kodin e Procedurave Administrative.
4. Çdo autoritet i planifikimit duhet të afishojë ose të shpallë publikisht rregullat e tij
për sigurimin e aksesit në dokumentet zyrtare në fushën e planifikimit, tarifat e
zbatueshme dhe mënyrën e vendin e paraqitjes së kërkesave për akses të publikut në
këto dokumente.
5. Çdo autoritet i planifikimit boton në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të
informimit projektaktet dhe aktet e nxjerra prej tij, gjatë procesit të planifikimit dhe
kontrollit të zhvillimit të territorit.
KREU VII
KONTROLLI I ZHVILLIMIT TË TERRITORIT
SEKSIONI I
INSTRUMENTET E PËRGJITHSHME TË KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË
TERRITORIT
Neni 59
Rregulloret e kontrollit të zhvillimit të territorit
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1. Rregulloret e kontrollit të zhvillimit të territorit normojnë procesin, në bazë të të
cilit autoritetet vendore të planifikimit, sipas shkronjave "a" e "c" të pikës 1 të nenit 12
të këtij ligji, vlerësojnë e vendosin nëse një kërkesë për zhvillim ose kryerja e
zhvillimit përputhet me përcaktimet e instrumenteve të planifikimit, sipas
përcaktimeve ligjore dhe nënligjore. Ato përcaktojnë:
a) procesin dhe mënyrën e zbatimit të instrumenteve kombëtare e vendore të
planifikimit, realizimin e politikave kombëtare dhe vendore për mbrojtjen e mjedisit,
ruajtjen e trashëgimisë natyrore e kulturore, mbrojtjen e shëndetit, të sigurisë dhe të
mirëqenies;
b) procesin dhe mënyrën e kontrollit të zhvillimit në territor, nëpërmjet rregulloreve
model të planifikimit;
c) rregulla të hollësishme, formatin dhe studimet/projektet për kërkesat për zhvillim,
lejet dhe inspektimin, sipas fazave të ndryshme të punimeve;
ç) tipologjitë, rastet e procedurat, kur zhvillimi i tokës dhe strukturave në të:
i) kryhet në bazë të lejes së zhvillimit dhe/ose të ndërtimit;
ii) kryhet në bazë të lejes së infrastrukturës;
iii) kryhet në bazë të deklarimit paraprak të punimeve;
iv) përjashtohet nga detyrimi i pajisjes me leje dhe nga deklarimi paraprak i
punimeve;
d) përmbajtjen bazë e rezultatet e studimeve mjedisore, që duhet të kryhen për
shqyrtimin e kërkesës për zhvillim, sipas përcaktimeve të legjislacionit për vlerësimin
strategjik mjedisor dhe vlerësimin e ndikimit në mjedis;
dh) procedurat për inspektimin e vazhdueshëm të territorit brenda juridiksionit të
çdo autoriteti vendor të planifikimit, për të identifikuar zhvillimet, që janë në
kundërshtim me instrumentet në fuqi të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit
dhe marrëdhëniet e bashkëveprimin ndërmjet autoriteteve kombëtare e vendore të
inspektimit.
2. Autoritetet vendore të planifikimit janë përgjegjëse për kontrollin e zhvillimit të
territorit nën juridiksionin e tyre, në përputhje me kompetencat e përcaktuara në ligj.
Ato zbatojnë instrumentet kombëtare të detyrueshme të planifikimit, rregulloret
kombëtare të kontrollit të zhvillimit dhe rregulloret e ndërtimit për territorin e tyre
administrativ.
Neni 60
Rregulloret kombëtare të kontrollit të zhvillimit të territorit
1. Autoritetet kombëtare të planifikimit miratojnë rregulla të kontrollit të zhvillimit,
për zbatimin e instrumenteve kombëtare të planifikimit dhe të rregulloreve të
ndërtimit, sipas rëndësisë e natyrës së çështjeve, në përputhje me rregulloret
uniforme të kontrollit të zhvillimit, të miratuara sipas nenit 62 të këtij ligji.
2. Procesi i hartimit, shqyrtimit, bashkërendimit, këshillimit dhe miratimit të këtyre
rregulloreve është i njëjtë me atë të përcaktuar për instrumentet kombëtare të
planifikimit, sipas kreut IV seksionet I e IV të këtij ligji.
Neni 61
Rregulloret vendore të kontrollit të zhvillimit
1. Autoritetet vendore të planifikimit miratojnë rregullat e kontrollit të zhvillimit,
sipas rëndësisë e natyrës së çështjeve, në përputhje me rregulloret uniforme të
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kontrollit të zhvillimit, të miratuara sipas nenit 62 të këtij ligji dhe rregulloret
kombëtare të kontrollit të zhvillimit, sipas nenit 60 të këtij ligji.
2. Procesi i hartimit, shqyrtimit, bashkërendimit, këshillimit dhe miratimit të këtyre
rregulloreve është i njëjtë me atë të përcaktuar për instrumentet vendore të
planifikimit, sipas kreut IV seksionet II e IV të këtij ligji.
Neni 62
Njëtrajtshmëria e strukturës dhe formës së instrumenteve të kontrollit të
zhvillimit
Këshilli i Ministrave miraton rregullore uniforme të kontrollit të zhvillimit, me qëllim
realizimin e njëtrajtshmërisë së formës e të strukturës së instrumenteve të kontrollit
të zhvillimit. Këto rregullore nuk përcaktojnë apo kufizojnë politika për autoritetet e
planifikimit. Bashkërendimi, këshillimi, dëgjimi publik dhe botimi në regjistër i tyre
kryhen nga AKPT-ja, sipas dispozitave të neneve 36 e 37 të këtij ligji.
SEKSIONI II
INSTRUMENTET E VEÇANTA TË KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT
Neni 63
Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit
1. Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit në territor, në kuptim të këtij ligji,
janë:
a) pezullimi i zhvillimit;
b) servituti publik ;
c) rezervimi publik;
ç) e drejta e transferimit;
d) e drejta e preferimit;
dh) e drejta e lënies.
2. Zbatimi i instrumenteve të veçanta të kontrollit të zhvillimit kryhet kur është i
domosdoshëm realizimi i një qëllimi apo përdorimi publik të dokumentuar dhe
rezulton të jetë metoda e vetme, e përshtatshme për realizimin e tij.
Neni 64
Pezullimi i zhvillimit
1. Pezullimi i zhvillimit përdoret, në proporcion me rrethanat që e diktojnë atë, vetëm
kur rezulton se instrumente të tjera në fuqi nuk do të jepnin një zgjidhje të
përshtatshme.
2. Pezullimi i zhvillimit nuk zbatohet për:
a) zhvillime të autorizuara, formalisht ose në heshtje, me leje zhvillimi, sipas
legjislacionit në fuqi, para hyrjes në fuqi të vendimit për pezullimin e zhvillimit;
b) punimet e mirëmbajtjes.
3. Autoriteti i planifikimit mund të vendosë pezullimin e zhvillimit, gjatë miratimit të
nismës për hartimin e instrumentit të planifikimit ose gjatë procesit të hartimit të tij.
Kur ekzistojnë kushtet për nisjen e procedurës së pezullimit të zhvillimit, autoriteti i
planifikimit bën publike faktet, që shprehin nevojën për ndërhyrje urgjente.
Vendimi për pezullimin e zhvillimit përcakton arsyet e përdorimit të këtij
instrumenti, territorin e përfshirë ose pjesë të caktuara të tij, llojet e lejeve apo të
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çështjeve të lidhura me to, dhënia e të cilave pezullohet, strukturat që nuk mund të
prishen, afatin dhe shkallën apo nivelin e pezullimit, sipas tipit të zhvillimit. Në
rastin e zhvillimeve që kryhen sipas procedurës së deklarimit paraprak të punimeve,
vendimi për pezullimin e zhvillimit përcakton kufizimin ose ndalimin e ndryshimeve
madhore apo themelore, me rezultat rritjen e vlerës së strukturave ekzistuese.
4. Pezullimi i zhvillimit mund të vendoset për një periudhë kohore deri në 12 muaj.
Ai mund të zgjatet edhe për 6 muaj të tjerë, për shkaqe specifike të përligjura.
Pezullimi i zhvillimit mbaron para afatit të përcaktuar për të gjithë territorin e
përfshirë ose pjesë të caktuara të tij, kur kushtet e kërkuara për miratimin e tij
pushojnë së ekzistuari. Në çdo rast, ai mbaron në datën kur instrumenti i planifikimit
hyn në fuqi.
5. Në rastet kur pezullimi i zhvillimit qëndron në fuqi për një periudhë më të gjatë se
12 muaj, palët e prekura nga zbatimi i tij kanë të drejtë të kompensohen financiarisht,
në masën e humbjes apo dëmit të shkaktuar realisht, nga zbatimi i këtij instrumenti.
Kërkesa për kompensim financiar bëhet me shkrim pranë autoritetit të planifikimit,
që ka vendosur pezullimin e zhvillimit. Vlerësimi i masës së kompensimit kryhet
sipas vlerës së tregut. Kur palët nuk arrijnë marrëveshje për masën e kompensimit,
bëhet ankim në gjykatë, sipas legjislacionit në fuqi.
6. Ndryshimi i vendimit për pezullimin e zhvillimit, sipas përcaktimeve të
mësipërme të këtij neni, mund të ketë, për efekt, përjashtimin nga pezullimi të
pjesëve të territorit të përfshirë ose të tipave të caktuar të zhvillimit, për një pjesë ose
për të gjithë periudhën e pezullimit të zhvillimit.
Neni 65
Servituti publik
1. Servituti publik mund të përcaktohet nga instrumenti vendor apo kombëtar i
planifikimit ose nga një kërkesë për zhvillim. Kur servituti bazohet në një instrument
në fuqi të planifikimit, ai zbatohet ndaj një kërkese për zhvillim.
2. Servituti publik qëndron në fuqi pa afat, në qoftë se akti që e krijon atë nuk
përcakton një afat përfundimi.
3. Të drejtat dhe detyrimet mbi servitutin publik janë ato të përcaktuara në Kodin
Civil e legjislacionin në fuqi, për aq sa nuk parashikohet ndryshe në këtë ligj. Sipas
nevojës dhe rrethanave, autoriteti i planifikimit mund të miratojë rregulla më të
hollësishme.
4. Servituti publik mund të krijohet për zbatimin e një qëllimi publik të ardhshëm
edhe kur nuk është bërë kërkesë për zhvillim.
5. Pronari i pasurisë së paluajtshme, që i nënshtrohet servitutit, nuk ndërhyn në
përdorimin e synuar të servitutit publik.
6. Çdo servitut publik, i vendosur mbi parcela të caktuara, transferohet në parcelat e
reja të krijuara në të njëjtën vendndodhje fizike, si pasojë e një procesi nënndarjeje
dhe/ose bashkimi të parcelave.
7. Servitutet publike, që vendosen për interesa publikë, nuk përbëjnë objekt
dëmshpërblimi. Pronari mund të kërkojë dëmshpërblim, kur nga vendosja e një
servituti publik rrjedh ndryshimi në gjendjen e mëparshme të tokës apo strukturës,
që shkakton një dëm të drejtpërdrejtë, material e të sigurt. Kërkesa për dëmshpërblim
duhet t'i dorëzohet autoritetit përgjegjës, brenda 6 muajve nga data e shkaktimit të
dëmit.
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Dëmshpërblimi, në mungesë të marrëveshjes ndërmjet palëve, caktohet nga gjykata,
e cila merr parasysh vlerën e shtuar që i sjell ndërtimit realizimi i një instrumenti të
caktuar të planifikimit dhe përdorimin e zakonshëm të tokës para vendosjes së
servitutit publik.
Neni 66
Rezervimi publik
1. Qëllimi dhe interesi publik, për të cilët kryhet rezervimi publik i pasurisë së
paluajtshme, në pronësi private, përcaktohen në përputhje me instrumentet në fuqi të
planifikimit.
2. Autoriteti i planifikimit vë në dijeni pronarët e pasurive të paluajtshme, që mund
të preken nga vendimi për rezervimin publik të tokës, për qëllimin dhe arsyet e
marrjes së një mase të tillë, të paktën 60 ditë para datës së miratimit të vendimit.
3. Rezervimi publik i tokës vendoset pa kundërshpërblim për një periudhë kohore
deri në 18 muaj, për rastet kur nuk i shkaktohet dëm subjektit.
4. Autoriteti i planifikimit fillon procedurën e shpronësimit vetëm pasi të ketë
ndërmarrë masa për negocimin dhe blerjen me marrëveshje të pasurisë së
paluajtshme të përcaktuar për t'u rezervuar për një qëllim publik, ose kur nuk është
arritur, sipas rastit, marrëveshje me pronarin e saj, sipas neneve 68 e 69 të këtij ligji.
5. Shpronësimi nuk mund të jetë me shtrirje më të madhe sesa kërkohet, për të
plotësuar interesin publik.
6. Pronari kompensohet për shpronësimin e pasurisë, në përputhje me legjislacionin
civil dhe atë për shpronësimet.
7. Pronari i pasurisë private gjatë kësaj periudhe mund të disponojë sendin lirisht,
përjashtuar faktin që mund të kryejë vetëm mirëmbajtje të tij dhe jo zhvillime të reja
apo shtesë në zhvillime. Kur bashkia ose komuna apo institucioni qendror përgjegjës
nuk shpronëson subjektin brenda periudhës së vlefshmërisë së rezervimit, rezervimi
i pronës, në kuptim të këtij ligji, quhet i përfunduar dhe subjekti privat ka të drejtë të
zhvillojë pronën për zhvillime private, në përputhje me densitetin e zhvillimit të
zonës.
Neni 67
E drejta e transferimit
1. Këshilli i Ministrave ka të drejtë të vendosë transferimin e pasurisë së paluajtshme
publike, pronë e njësive të qeverisjes vendore, në favor të shtetit për realizimin e
investimeve në infrastrukturën publike kombëtare, në përputhje me instrumentet në
fuqi të planifikimit.
2. Akti i kalimit të pronësisë nga njësia e qeverisjes vendore në favor të shtetit kryhet
përkundrejt pagimit të vlerës reale të tokës dhe/ose strukturave në të, sipas kushteve
të tregut në çastin e transferimit të pronësisë. Kompensimi i vlerës kryhet me fonde të
Buxhetit të Shtetit ose me fonde të investitorit privat që do të kryejë investimin me
interes publik.
3. Njësia e qeverisjes vendore njoftohet nga ministria përgjegjëse e linjës të paktën 60
ditë para propozimit të marrjes së vendimit, sipas pikës 1 të këtij neni.
4. Përcaktimi i vlerës apo mënyrave të kompensimit konsultohet ndërmjet
autoriteteve kombëtare e vendore të përfshira në proces dhe, në rast
mosmarrëveshjeje, vlera e kompensimit caktohet nga gjykata. Padia dhe shqyrtimi
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gjyqësor nuk përbëjnë shkak për ndërprerjen ose pezullimin e transferimit të
pronësisë në favor të shtetit. 5. Vlera e kompensimit të pronës së transferuar paguhet
brenda 6 muajve nga data e vendimit. Ndryshimet në regjistrin e pasurive të
paluajtshme kryhen vetëm pas pagimit të vlerës së kompensimit.
Neni 68
E drejta e preferimit
1. E drejta e preferimit ushtrohet për pasuri të paluajtshme, në pronësi private ose
pjesë të tyre, sipas zonave të preferimit, të përcaktuara nga autoriteti i planifikimit.
Kjo e drejtë nuk mund të ushtrohet:
a) për blerje të pasurisë së paluajtshme, që rregullohet sipas kuadrit ligjor për
bashkëpronësinë;
b) kur pronari ia shet pasurinë e paluajtshme bashkëshortit ose një të afërmi, me
lidhje gjaku apo martese, deri në shkallë të dytë;
c) kur pasuria e paluajtshme është në proces blerjeje nga një institucion publik ose
për llogari të tij;
ç) për pasuritë e paluajtshme, për të cilat janë pranuar kërkesa për zhvillim, që janë
në proces shqyrtimi, deri në datën e miratimit të zonës së preferimit;
d) për ndërtime të kryera prej të paktën 10 vjetësh.
2. Përpara nënshkrimit të një kontrate shitjeje, pronari i një pasurie të paluajtshme, në
pronësi private, njofton, me anë të shërbimit me "përgjigje të marrë", autoritetin
përgjegjës të planifikimit, që ka miratuar zonën e preferimit ose organin e autorizuar
prej tij, në territorin e juridiksionit të të cilit ndodhet pasuria e paluajtshme, për
qëllimin e shitjes nga ana e tij, kushtet dhe çmimin. Autoriteti përgjegjës i
planifikimit duhet të shprehet për ushtrimin e së drejtës së preferimit, përdorimin ose
përdorimet konkrete publike, të propozuara për pasurinë, që mbulohet nga kjo e
drejtë dhe nisjen e procedurës së marrëveshjes për kushtet e blerjes.
3. Në rast refuzimi të ushtrimit të së drejtës së preferimit, të mosarritjes së
marrëveshjes për çmimin ose në mungesë të përgjigjes nga autoriteti përgjegjës i
planifikimit, brenda 60 ditëve nga data e njoftimit, pronari gëzon të drejtën e shitjes
së pasurisë së paluajtshme pas këtij afati, pavarësisht së drejtës së preferimit, sipas
këtij neni. Në këto raste, autoriteti i planifikimit nuk mund ta ushtrojë përsëri të
drejtën e preferimit mbi të njëjtën pasuri të paluajtshme, për një periudhë prej 5
vjetësh.
4. Pronari mund ta tjetërsojë pasurinë e paluajtshme, sipas kushteve të pikës 3 të këtij
neni, vetëm me një çmim të njëjtë ose më të favorshëm për të se çmimi i propozuar
për autoritetin e planifikimit. Pronari vërteton plotësimin e këtij kushti për
çregjistrimin e së drejtës së preferimit në regjistrin e pasurive të paluajtshme.
5. Noteri nuk mund të redaktojë akte noteriale për shitjen e pasurisë së paluajtshme,
sipas këtij neni:
a) nëse shitësi i saj nuk paraqet konfirmimin, me shkrim, të autoritetit të planifikimit,
për mosushtrimin e së drejtës së preferimit ose mosarritjen e marrëveshjes për
çmimin e ofruar;
b) në rastet e mungesës së përgjigjes nga autoriteti i planifikimit, sipas pikës 3 të këtij
neni, noteri duhet t'i kërkojë shitësit ofertën me shkrim, që i është dorëzuar autoritetit
të planifikimit, sipas këtij neni.
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6. Në çdo rast, kur autoriteti përgjegjës i planifikimit ushtron të drejtën e preferimit
për realizimin e interesit publik, ai duhet të paguajë vlerën brenda 6 muajve nga data
e përgjigjes, sipas pikës 2 të këtij neni dhe duhet të marrë masat për çregjistrimin e
vendimit për miratimin e së drejtës së preferimit në regjistrin e pasurive të
paluajtshme të zonës përkatëse të preferimit.
7. Pasuria e blerë nëpërmjet ushtrimit të së drejtës së preferimit përdoret vetëm për
interesin publik konkret, për të cilin është preferuar. Nëse autoriteti përgjegjës i
planifikimit vendos ta shesë pasurinë e blerë me preferim gjatë 5 vjetëve të para, ai
është i detyruar të njoftojë ish-pronarin e saj ose trashëgimtarët e tij, nëse kanë interes
ta rimarrin atë pasuri.
Neni 69
E drejta e lënies
1. Në rastin e ushtrimit të rezervimit publik të pasurisë së paluajtshme, pronari i saj
mund të njoftojë, me anë të shërbimit, me "përgjigje të marrë", autoritetin përgjegjës
të planifikimit, në territorin e juridiksionit të të cilit ndodhet pasuria e paluajtshme,
në pronësi të tij, për ushtrimin e së drejtës së lënies së saj. Njoftimi përmban ofertën e
shitjes, kushtet dhe çmimin.
2. Brenda 60 ditëve, autoriteti i planifikimit ia njofton vendimin pronarit. Nëse ai
vendos ta blejë pasurinë e paluajtshme, afatet dhe mënyra e pagimit të çmimit
përcaktohen me marrëveshje ndërmjet palëve. Në mungesë të saj, autoriteti i
planifikimit duhet të paguajë çmimin brenda 6 muajve nga data e marrjes së
vendimit.
3. Në rast refuzimi, autoriteti i planifikimit duhet të vendosë, brenda afatit të
përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, revokimin e vendimit të rezervimit publik të
pasurisë së paluajtshme në fjalë ose të përdorë, sipas rastit, procedurën e
shpronësimit, sipas legjislacionit në fuqi.
“SEKSIONI II/1
LEJET E ZHVILLIMIT, AUTORITETET DHE PROCEDURAT
Neni 70/1
Detyrimi për aplikimin për leje
1. Çdo person, privat ose publik, që kërkon të kryejë zhvillime të reja ndërtimore në
territorin e Republikës së Shqipërisë në pasuri, në pronësi të plotë të tij apo për
pasuri private apo publike, për të cilën gëzon të drejta të ligjshme, në përputhje me
legjislacionin në fuqi, ka detyrimin për të aplikuar dhe për t’u pajisur me leje
zhvillimore nga autoriteti përgjegjës, sipas kushteve dhe kritereve të caktuara në këtë
ligj.
2. Përjashtim nga sa më sipër kryhet vetëm për rastet kur në këtë ligj përcaktohet
ndryshe.
Neni 70/2
Leja zhvillimore
1. Leja zhvillimore është dokumenti administrativ teknik, i cili, në përputhje me këtë
ligj, i jep pronarit a personit që gëzon të drejta të ligjshme zhvillimi në territorin e
Republikës se Shqipërisë, të drejtën e zhvillimit. Leje zhvillimore quhet dhe akti
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

43

administrativ ose gjyqësor që vërteton rastet e “pranimit në heshtje” të kërkesës për
zhvillim, sipas këtij ligji.
2. Çdo zhvillim i kryer në mungesë të lejes zhvillimore është i kundërligjshëm.
Neni 70/3
Përmbajtja e lejes zhvillimore
1. Në lejen zhvillimore, e cila përmban vulën e autoritetit përgjegjës, përcaktohen
autoriteti përgjegjës që lëshon aktin, numri dhe data e aktit, identiteti i zyrtarit që
përfaqëson autoritetin, lloji i zhvillimit dhe destinacioni i zhvillimit, vendndodhja e
saktë e pasurisë/territorit ku kryhet zhvillimi, të shoqëruar me planin e rilevimit dhe
hartën përkatëse, identiteti i pronarit të tokës dhe/ose hapësirës territoriale ku kryhet
zhvillimi, kufijtë e pasurisë që zhvillohet dhe sipërfaqja gjithsej, kondicionet teknike
të zhvillimit, kohëzgjatja e vlefshmërisë së lejes zhvillimore, përshkrimi i saktë nëse
ka barrë ose servitute mbi pasurinë që zhvillohet dhe ose zhvillimin e ri, taksa e
infrastrukturës nëse ka të tillë dhe përllogaritja përkatëse.
2. Pjesë përbërëse e lejes zhvillimore është projekti i miratuar, i cili përfshin projektidenë, projekt-zbatimin dhe, sipas rastit, rrjetin elektrik, ujësjellës, rrjetin e
kanalizimeve, rrjetin telefonik, të gazit, kufirin e gjithë zhvillimit në varësi të llojit të
lejes zhvillimore të miratuar.
Neni 70/4
Llojet e lejes zhvillimore
1. Për shkak të karakteristikave teknike të zhvillimeve, lejet zhvillimore, në kuptim të
këtij ligji, klasifikohen:
a) leje zhvillimore ndërtimi;
b) leje zhvillimore infrastrukture;
c) leje zhvillimore të veçanta;
ç) leje zhvillimore komplekse.
2. E drejta për zhvillim, sipas njërës nga lejet e sipërpërmendura, ushtrohet brenda
afatit të përcaktuar në leje. Afatet minimale dhe maksimale për lloje të ndryshme
zhvillimi përcaktohen në rregulloret e kontrollit të zhvillimeve, miratuar nga Këshilli
i Ministrave.
Neni 70/5
Leje zhvillimore ndërtimi
Leja zhvillimore e ndërtimit është dokumenti administrativ teknik, i cili shoqëron
çdo zhvillim me destinacion banimi dhe/ose tregtimi, social- kulturor (kopsht,
shkolla të sistemit të detyrueshëm arsimor, salla koncerti, muze, teatro, kinema etj.)
godina të administratës lokale, sheshe tregtimi dhe rrugë komunitare, stalla për
bagëtinë, impiante të rritjes së shpendëve dhe gjësë së gjallë, objekte magazinimi,
prodhimi apo përpunimi të artizanatit, industrisë agro-përpunuese apo ushqimore,
industrisë së vogël apo ndërmarrjeve të mesme, industrisë së transportit dhe
ndërtimit të automjeteve, pavarësisht nga lloji apo përmasa e fabrikës ose uzinës,
rrugë pa akses në rrjetin interurban, vend-parkime tokësore, ngritjen e parqeve
publike, pishinave, pikave të mbledhjes, përpunimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane
dhe të ngurta për bashkinë ose komunën, varreza të bashkisë/komunës.
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Neni 70/6
Leje zhvillimore infrastrukture
Leja zhvillimore e infrastrukturës është dokumenti teknik, i cili shoqëron çdo
zhvillim të ri për ngritje rrjetesh shërbimi ose sigurie publike, të rrjetit elektrik,
rrjeteve të ujësjellësit, të kanalizimit, të ngrohjes, të telefonisë, internetit, të kanaleve
të kullimit apo kanaleve të ujitjes, leje të sinjalistikës rrugore etj., nga operatorë
publikë ose privatë që ofrojnë sipas legjislacionit në fuqi.
Neni 70/7
Leje zhvillimore të veçanta
Leja zhvillimore e veçantë është dokumenti teknik, për zhvillime të reja, që, për
shkak të specifikës së tyre, nuk përbëjnë leje ndërtimi apo leje infrastrukture. Lejet
zhvillimore të veçanta, për shkak të qëllimit të zhvillimit, klasifikohen në:
a) leje rikonstruksioni objekti;
b) leje për vendosje antenash/konstruksione metalike, për transmetimin e valëve për
operatorë pa fuqi të ndjeshme në treg/të frekuencave me burime të kufizuara;
c) leje për vendosje reklamash apo promocioni nga institucione private dhe publike;
ç) leje për vendosje pllakash përkujtimore, vepra monumentale në parqe publike dhe
sheshe të komunës/bashkisë nga autoritete të lejuara me ligj;
d) leje për kompozim dhe ose ekspozim veprash artistike, individuale ose masive,
deri në një javë, në mjedise publike, të parqeve, shesheve, plazheve publike të
komunës/bashkisë;
dh) leje për ngritjen e qendrave të lëvizshme të ndërgjegjësimit publik (tenda) për
çështje të sfidave të mijëvjeçarit (në fushata të promocionit të gjakut të
sigurt/hiv/barazi gjinore/kundër dhunës në familje/alkoolizmi/ksenofobisë apo
mungesës së tolerancës, promovimit të shëndetit, vaksinimit), deri në një muaj në
mjedise publike të parqeve apo shesheve të komunës ose bashkisë;
e) leje për operatorin e shërbimit të transportit urban për vendosje në vendet e
miratuara nga komuna/bashkia të pikave të stacioneve për udhëtarët, jo reklamim
(pika që informojnë se ka stacion, është shpallur itinerari me hartën treguese,
stacionet, orarin e lëvizjes, numrin e mjeteve në turn, çmimin e biletës) të pajisur me
strehë kundër agjentëve atmosferikë dhe maksimumi 4 vende pritjeje për t’u ulur);
ë) mure rrethues mbi kufijtë e pronës, me lartësi nën 1,5 m për një afat deri në 5 vjet
dhe të drejtë përsëritjeje. Leja e murit rrethues të përhershëm përfshihet në konturin e
lejes së objektit;
f) leje për prerje drurësh dekorativë, pjesë e fondit të gjelbër të komunës/bashkisë;
g) leje për mbjellje drurësh dekorativë në pasuri publike, me fonde të komunitetit;
gj) leje për ngritje serash me konstruksion të përkohshëm metalik dhe të mbuluara,
për qëllime rritje bimësie për tregtim, shkencor apo estetik;
h) leje për prishje objektesh ekzistuese, kur pasuria ku është ngritur objekti nuk
shoqërohet me zhvillime të reja ndërtimore;
i) leje për ndërtim të përkohshëm për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme;
j) leje për ndërtim konstruksion metalik në objekte private për nevoja individuale,
mbi lartësinë 10 metra nga toka ose mbulesa e objektit.
Neni 70/8
Leja zhvillimore komplekse
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1. Leja zhvillimore komplekse është dokumenti teknik administrativ që zbatohet për
zhvillime në territorin e Republikës së Shqipërisë, që përfshijnë në përmbajtjen e vet,
për shkak të veçorisë se zhvillimit, interesit shtetëror dhe/ose kompleksitetit të tij, një
ose disa lloj lejesh zhvillimore, si leje ndërtimi, leje infrastrukture apo/dhe leje të
veçantë.
2. Leja komplekse zbatohet për vepra të reja apo rikonstruksione strukturore të
objekteve ose teknologjisë së aplikuar dhe të lidhur në mënyrë të qëndrueshme ose të
fiksuar në territor për porte, aeroporte, hidrocentral, termocentral, central, impiante
të prodhimit/përpunimit të energjisë, gazit, naftës, bitumeve, miniera, kripore,
karriera, pika nxjerrjeje/shfrytëzim inertesh në shtretërit e lumenjve, linjë
hekurudhore dhe infrastrukturë ndihmëse, impiante skish, teleferikë dhe
infrastrukturë ndihmëse, metro nëntokësore, tramvaj, zhvillime në baza ushtarake,
pavarësisht nga lloji i tyre apo niveli i investimit, muze dhe teatro kombëtarë, pika
doganore dhe kufitare, burgje dhe institucione të rehabilitimit të të miturve, spitale
universitare dhe rajonale, korpus universitar, objekte të Bankës së Shtetit, stacione
dhe objekte të Policisë së Shtetit apo shërbimeve inteligjente, stacione të shërbimit
zjarrfikës, varreza të Dëshmorëve të Atdheut, vepra monumentale me rëndësi
kombëtare, autostrada, rrugë interurbane, rrugë komunitare ose rurale që
parashikojnë akses në rrugë interurbane apo autostrada, liqene/basene ujore
artificiale me kapacitete mbi 10 000 m3, stadiume me kapacitet mbi 10 000 vende për
t’u ulur, resorte turistike, vepra të veçanta arti, si ura dhe tunele me gjatësi mbi 50
metra, vende rajonale të përpunimit të mbetjeve urbane, vend-parkime publike me
kapacitet mbi 5000 mjete 4+1 ose ekuivalente, komplekse parqesh ujore, argëtimi apo
zbavitjeje, që përmbajnë ujë në basen gjithsej mbi 5 000 m3, rrjete kabllore nënujore,
sistemin e vendosjes së antenave në territorin e Republikës së Shqipërisë së
operatorëve elektronikë që përdorin frekuenca me burime të kufizuara, qendra të
prodhimit/përpunimit të industrisë metalurgjike, farmaceutike, kimike, armëve apo
teknologjisë së lartë.
Neni 70/9
Detyrimi për pezullimin e zhvillimeve përgjatë infrastrukturës rrugore
1. Në lejet zhvillimore komplekse, sipas nenit 70/8 të këtij ligji, për autostrada, rrugë
interurbane, rrugë komunitare ose rurale me akses të drejtpërdrejtë në rrugë
interurbane apo autostrada, leja zhvillimore komplekse, krahas elementeve, sipas
nenit 70/3 të këtij ligji, përmban dhe të drejtën e detyrimin e pezullimit të çdo
zhvillimi të ri nga palë të treta, publike apo private, në një fasho 50 metra nga kufijtë
e bankinës së zhvillimit kompleks, detyrimin e ministrisë përgjegjëse/koncesionarit
të shpronësojë pronarët e të gjitha pasurive private, në një fasho 50 metra larg
bankinës së zhvillimit kompleks, brenda një afati të caktuar, dhe rezervimin e kësaj
pasurie për pronësi publike, të patjetërsueshme për/dhe zgjerim afatgjatë të rrugës
dhe planifikimit në pjesë të saj të qendrave të shërbimit dhe çlodhjes së udhëtarëve.
Qendrat e shërbimit dhe të çlodhjes përcaktohen në leje zhvillimore komplekse, në
varësi të dendësisë së trafikut të parashikuar, shtrirjes së rrugës, pikave hyrëse apo
dalëse të saj, sipas një cilësie dhe standardi minimal shërbimi, me sipërfaqe
ndërtimore të caktuar me kufij minimalë deri maksimalë dhe vendndodhje të
propozuar brenda fashos 50 metra. Qendrat e shërbimit dhe të çlodhjes përmbajnë
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pika të furnizimit me karburant me pakicë, parkim, servis automjeti, telefoni fikse,
restorant, dyqane, strukturë akomoduese dhe tualet publik.
2. Zhvillimi i qendrave në numër, cilësinë dhe sipërfaqet e kërkuara brenda territorit
të shpronësuar bëhet nga koncesionari për rrugë, ku ngritja dhe shfrytëzimi bëhen
nëpërmjet marrëveshjeve koncesionare, ndërsa për rrugë, që ndërtohen me fonde të
sistemit buxhetor, me koncesion, sipas procedurave konkurruese, në përputhje me
legjislacionin në fuqi. Autoriteti koncesionar është ministria përgjegjëse për rrugët.
Çdo zhvillim i kryer, me përjashtim të qendrave të lejuara në fashon 50 metra nga
bankina, është i paligjshëm dhe prishet menjëherë. Koncesionari ose enti kombëtar i
ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve kryen prishjen e zhvillimit, në çdo kohë, pa
njoftim paraprak.
Neni 70/10
Autoriteti përgjegjës për shqyrtimin dhe miratimin e lejeve zhvillimore
(leje ndërtimi, leje infrastrukture, leje e veçantë)
1. Kryetari i komunës/bashkisë është autoriteti përgjegjës për pranimin, shqyrtimin
dhe vendimmarrjen për kërkesa për leje zhvillimore, për leje objekti, leje
infrastrukture apo leje të veçantë, brenda territorit në juridiksion të
bashkisë/komunës. Kryetari i komunës/bashkisë për ushtrimin e përgjegjësive të
ngarkuara me këtë ligj asistohet nga këshilli teknik, i cili, gjatë shqyrtimit të kërkesës,
shprehet me mendim me shkrim. Mendimi i këshillit teknik është pjesë përbërëse e
praktikës dhe administrohet e ruhet në dosje.
2. Kryetari i komunës/bashkisë është përgjegjës ligjor edhe për çdo zhvillim që
kryhet nga subjektet, sipas neneve 70/18, 70/19 apo 70/20 të këtij ligji, në përputhje
me parimin e pranimit të heshtjes nëse ai vetë nuk ka dhënë përgjigje për kërkesën.
Neni 70/11
Autoriteti përgjegjës për miratimin e lejeve zhvillimore komplekse
dhe përgjegjësia në vendimmarrje
1. Këshilli Kombëtar i Territorit është autoriteti përgjegjës për vendimmarrje për leje
zhvillimore komplekse brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Kërkesa për leje
zhvillimore komplekse shqyrtohet në Këshillin Kombëtar të Territorit, me
propozimin e ministrit të linjës, e shoqëruar, krahas dokumentacionit të plotë, edhe
me opinionin tekniko-ligjor për miratimin e kërkesës apo refuzimin e saj si të
mbështetur ose jo në nenin 70/16 të këtij ligji. Ministri i linjës është përgjegjës
përpara Këshillit Kombëtar të Territorit për shqyrtimin paraprak të dokumentacionit
ligjor, shqyrtimin dhe vlerësimin e projektit teknik, bashkërendimin e punës me
ministritë e tjera të linjës dhe institucioneve teknike publike të specializuara. Ministri
i linjës është përgjegjës ligjor edhe për çdo zhvillim që kryhet nga subjektet, sipas
nenit 70/21 të këtij ligji, në përputhje me parimin e pranimit në heshtje nëse ministri
nuk kanë dhënë opinion për kërkesën.
2. Kur kërkesa për leje zhvillimore komplekse, me interes të lartë shtetëror, për
projekte koncesionare apo investime nga fonde publike në infrastrukturë (projekti,
zbatimi, mbikëqyrja e punimeve, shfrytëzimi dhe mënyra e mirëmbajtjes) janë
ideuar, projektuar, do të zbatohen dhe do të mbikëqyren, sipas kërkesës për leje, nga
studio me reputacion ndërkombëtar, udhëheqës në këto fusha dhe në vend nuk janë
hasur përvoja të tilla zhvillimi apo nuk ka ekspert për vlerësimin e specializuar,
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Këshilli Kombëtar i Territorit, brenda 45 ditëve nga pranimi i aplikimit, ka të drejtë të
vendosë miratimin e zhvillimit pa mendim të ekspertëve apo kontraktimin e
ekspertizës për vlerësimin e këtij projekti nga një studio ndërkombëtare me
shpenzime të investitorit. Forma e zgjedhjes së studios dhe dhënia e pëlqimit
përcaktohen në rregulloren e përgjithshme të projektimit.
3. Në çdo rast, për të vendosur për një vendimmarrje të tillë, ministri i linjës ka
detyrimin të vlerësojë paraprakisht autenticitetin e çdo deklarate të projektuesit,
zbatuesit, mbikëqyrësit të punimeve, shfrytëzuesit në vendet e tyre të origjinës,
historikun e tyre, punët e suksesshme dhe ecuritë përkatëse nëpërmjet ministrive
përgjegjëse në këto vende ku janë kryer zhvillimet.
4. Kur zbatohet procedura e sipërpërmendur, vendimi i Këshillit Kombëtar të
Territorit dhe oponenca e subjektit të kontraktuar, sipas pikës 2 të këtij neni, sipas
rastit, është pjesë e relacionit dhe dokumentacionit që shoqëron propozimin, ndërsa
ministri përgjegjës i linjës mban përgjegjësi vetëm për shqyrtimin paraprak të
dokumentacionit ligjor dhe bashkërendimin e punës për projektin zhvillimor me
ministritë e tjera dhe institucionet teknike publike të specializuara.
Neni 70/12
Depozitimi i lejes zhvillimore
1. Autoriteti përgjegjës për miratimin e lejes zhvillimore ka detyrimin të dërgojë në
Arkivin Qendror Teknik të Ndërtimit, brenda 30 ditëve nga data e miratimit,
projektin e plotë të çdo zhvillimi të miratuar ose të pranuar në heshtje, sipas këtij
ligji, së bashku me lejen përkatëse ose vërtetimin e pranimit në heshtje. Projekti i
plotë dërgohet në kopje shkresore dhe në version elektronik, të pandryshueshëm.
2. Autoriteti përgjegjës, gjithashtu, merr masa që kopja e projektit të plotë të ruhet në
mënyrë shkresore dhe dixhitale në arkivin e bashkisë/komunës apo ministrisë së
linjës, në përputhje me ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, dhe t’i vihet në
dispozicion në çdo kohë, me urdhër me shkrim të gjykatësit të rrethit gjyqësor, zyrës
së zjarrfikësit, në rast zjarri apo emergjence civile. Kur ngjarja ndodh jashtë orarit
zyrtar, ditë festash apo kur deri në vlerësimin e kërkesës nga gjykata mund të
shkaktohen dëme të rënda të pasurisë dhe/ose jetës së shtetasve apo pronës publike,
zyra e bashkisë/komunës apo ministria e linjës, me kërkesë të zjarrfikësit, dërgon
menjëherë kopjen e projektit. Kopja e projektit të dërguar përdoret vetëm sipas
qëllimit të caktuar me këtë ligj.
3. Për zona me dendësi të lartë banimi, zona industriale apo të kërcënuara nga zjarri
apo emergjenca civile, gjykata mund të urdhërojë, me kërkesë të shërbimit zjarrfikës,
vendosjen në dizpozicion pa afat të caktuar të të gjithë dokumentacionit të zonës.
70/13
Kërkesa për leje zhvillimore
1. Kërkesa për leje zhvillimore përmban, të paktën:
a) dokumentin që vërteton identitetin e kërkuesit dhe cilësinë e tij si pronar i
pasurisë, investitor/porositës, kur cilësitë e tij janë të ndryshme;
b) dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të kërkuesit dhe të së drejtës së tij për
të kërkuar një zhvillim në pronën apo territorin e përcaktuar, përfshirë marrëveshjet
me bashkëpronarët ose palë të treta, kur kjo gjë është kusht paraprak për fitimin e së
drejtës së zhvillimit të pronës;
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c) qëllimin, natyrën dhe përshkrime të mjaftueshme të zhvillimit të kërkuar, llojin e
zhvillimit konkret, sipas këtij ligji, si dhe afatet e kërkuara për kryerjen e veprimeve
të zhvillimit;
ç) çdo dokument, analizë, studim, vlerësim që argumenton se kërkesa për zhvillim
është, të paktën, në përputhje me planet hapësinore në fuqi dhe rregullat e
detyrueshme të zhvillimit në territor;
d) vërtetimin nga regjistri i pasurive të paluajtshme për regjistrime të mundshme të
ndonjë barre a kufizimi mbi pasurinë e paluajtshme, që burojnë nga planifikimi në
bazë të këtij ligji;
dh) projektin zhvillimor të detajuar për çdo komponent në version shkresor dhe
elektronik, në 6 kopje;
e) adresën e saktë të komunikimit me shkrim të kërkuesit.
2. Këshilli i Ministrave për lejet zhvillimore të veçanta, sipas shkronjave “b”, “c”, “d”,
“dh”, “e”, “ë”, “f”, “g”, “gj”, “h” e “j” të nenit 70/7 të këtij ligji, brenda 3 muajve nga
hyrja në fuqi e këtij ligji, përshtat kërkesat e shkronjave “b” dhe “e” të këtij neni dhe
cakton specifikimet për çdonjërin nga rastet.
Neni 70/14
Dorëzimi dhe shqyrtimi paraprak i kërkesës zhvillimore
1. Kërkesa për leje zhvillimore dorëzohet nëpërmjet postës në:
a) bashkinë/komunën, në territorin e së cilës kërkohet zhvillimi për leje objekti, leje
infrastrukture, leje të veçantë. Kur zhvillimi i kërkuar parashikohet të ndodhë në
territorin e më shumë se një njësie të qeverisjes vendore, kërkesa dorëzohet pranë
bashkisë/komunës ku pritet të ndodhë pjesa më e madhe e zhvillimit. Këshilli i
njësisë së qeverisjes vendore ka të drejtë të vendosë tarifa për shqyrtimin e një
kërkese për zhvillim, sipas llojit të tyre;
b) ministrinë e linjës që mbulon zhvillimin përkatës sektorial, për leje komplekse,
sipas këtij ligji. Kur projekti mbulon më shumë se një sektor, ai dërgohet i plotë në
çdo ministri. Këshilli i Ministrave ka të drejtë të vendosë tarifën për shqyrtimin e një
kërkese zhvillimore, sipas llojit të tij, si dhe përcakton procedurën e bashkërendimit
të punës për shqyrtimin e kërkesës kur përfshihet më shumë se 1 sektor.
2. Brenda 5 ditëve, autoriteti përgjegjës për shqyrtimin e kërkesës, sipas pikës 1 të
këtij neni, shqyrton dokumentacionin vetëm për çështje të përmbushjes së formës
dhe dërgon në adresë të kërkuesit vërtetimin, ku përcaktohen data e marrjes në
dorëzim të kërkesës, si dhe të dhëna që identifikojnë kërkesën dhe dokumentet e
bashkëlidhura. Kur autoriteti pranues konstaton mangësi në dokumentacionin e
detyrueshëm, ai dërgon vërtetimin për mospranim. Në përmbajtje të vërtetimit të
mospranimit shënohen qartë mangësitë.
Për çështje të lëshimit të vërtetimit, paragrafi i parë i kësaj pike nuk zbatohet kur
aplikuesi është i njëjtë me subjektin që shqyrton propozimin apo ka të drejtë ta
përcjellë për shqyrtim, sipas kërkesave të këtij ligji, pranë Këshillit Kombëtar të
Territorit.
Kur autoriteti përgjegjës nuk dërgon në adresë të kërkuesit përgjigje, sipas paragrafit
të parë të pikës 2 të këtij neni, aplikimi konsiderohet i pranuar në heshtje dhe vijon
shqyrtimi në themel, sipas këtij ligji.
3. Asnjë prokurim me fonde publike, për zhvillime që kërkojnë leje ndërtimi, leje të
veçantë, sipas nenit 70/7 të këtij ligji, shkronjat “a”, “ç”, “ë”, “f”, “g” “gj”, “h” dhe
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“j”, leje infrastrukture apo leje komplekse nuk nis të zbatohet në terren/objekt, kur
subjekti zbatues nuk disponon nga enti prokurues dokumentin për lejen zhvillimore
përkatëse ose evidenton zhvillimin, sipas parimit të pranimit në heshtje.
4. Çdo autoritet shtetëror, në përputhje me legjislacionin në fuqi për prokurimet, ka
të drejtë të shpallë kërkesën për prokurimin e punëve dhe/ose shërbimit, të zhvillojë
procedurën e prokurimit, të nënshkruajë kontratën me subjektin fitues, sipas
kushteve të projektit, por jo t’i ekzekutojë ato. Fillimi i punës për kontrata për kryerje
punësh nis vetëm me disponimin e lejes zhvillimore përkatëse ose pranimit në
heshtje.
Neni 70/15
Shpallja e kërkesës për leje zhvillimore ndërtimi në vend publik
dhe në territorin përreth
1. Bashkia/komuna shpall menjëherë kërkesën për leje zhvillimi në mjediset e saj
publike dhe në faqen zyrtare. Në përputhje me përcaktimet e rregulloreve uniforme
të kontrollit të zhvillimit, kërkesa për zhvillim botohet në faqen zyrtare të
komunës/bashkisë brenda 5 ditëve nga data e marrjes së saj në dorëzim dhe qëndron
e botuar deri në përfundim të procesit të shqyrtimit dhe marrjes së vendimit, me
përjashtim të kërkesave që nuk botohen.
2. Ky rregull është i vlefshëm dhe për leje zhvillimore kur autoriteti përgjegjës është
Këshilli Kombëtar i Territorit. Në këto raste, shpallja bëhet në faqen zyrtare të
ministrisë së linjës.
Neni 70/16
Bazueshmëria e kërkesës
1. Autoriteti përgjegjës shqyrton kërkesën për leje zhvillimore në përputhje me:
a) legjislacionin në fuqi;
b) këtë ligj;
c) instrumentet e planifikimit dhe kërkon, për zhvillimin e kërkuar, zbatimin e
kritereve të parashikuara në instrumentet e detyrueshme në zonën e propozuar për
zhvillim;
ç) rregulloret model të kontrollit të zhvillimit, të miratuara nga Këshilli i Ministrave.
Autoriteti përgjegjës për kërkesa për leje zhvillimore ndërtimi, infrastrukture, leje
komplekse apo leje të veçantë, sipas shkronjave “h” dhe “j” të nenit 70/7 të këtij ligji,
bashkërendon punën, në një proces të mbyllur për hetimin për ndikimin e projektit,
me të gjitha institucionet shtetërore dhe/apo operatorët e shërbimeve publike, që
kryejnë/mbulojnë veprimtari/fusha përgjegjësie në territorin ku kryhet zhvillimi,
për t’u siguruar se kërkesa zhvillimore nuk ndërhyn, dëmton apo/dhe se, sipas
rastit, është në përputhje me zhvillimet e lejuara, në zonat e mbrojtjes së veçantë,
monumentet e kulturës, trashëgimisë kulturore, rrjetet e infrastrukturës (rrjetin
elektrik, ujësjellësin, kanalizimet, rrjetin e sinjalistikës rrugore, operatorin publik të
telefonisë dhe pikat e lidhjes me të) dhe shërbimin zjarrfikës. Institucionet shtetërore
dhe operatorët publikë kanë detyrimin ligjor t’i konfirmojnë autoritetit përgjegjës,
brenda 15 ditëve, me shkrim, opinionet. Në bazë të projektit, të dokumentacionit, të
planeve në fuqi dhe të bashkërendimit të informacionit, autoriteti përgjegjës ushtron
vendimmarrjen.
2. Palët e interesuara kanë të drejtë të konsultojnë të gjitha studimet që bëhen për
shqyrtimin e kërkesës për zhvillim.
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Neni 70/17
Shqyrtimi i kërkesës
1. Autoriteti përgjegjës, sipas nenit 70/10 ose 70/11 të këtij ligji, shqyrton kërkesën në
themel dhe vendos:
a) miratimin e kërkesës, sipas projektit të dorëzuar;
b) miratimin e kërkesës me kushte, të cilat, pa cenuar thelbin e saj, kërkojnë zbatimin
e planeve hapësinore, domosdoshmëria e të cilave përcaktohet në miratim;
c) refuzimin e kërkesës, si pasojë e mosplotësimit të një ose më shumë kërkesave të
veçanta të planeve në fuqi. Në këtë rast, kërkuesi mund ta ndryshojë dhe ta paraqesë
përsëri kërkesën për zhvillim pas plotësimit të kërkesave.
2. Autoriteti përgjegjës, brenda 5 ditëve nga vendimmarrja, sipas pikës 1 të këtij neni,
i njofton kërkuesit një kopje të vendimit të marrë, sipas shkronjave “a”, “b” ose “c” të
pikës l të këtij neni. Për Këshillin Kombëtar të Territorit leja nënshkruhet nga
Kryeministri dhe mban kundërfirmën e ministrit/ministrave të linjës që propozojnë
aktin. Njoftimi i aktit kërkuesit i dërgohet nga ministri i linjës/ministrat.
Neni 70/18
Afati dhe procedura e shqyrtimit të kërkesës për leje zhvillimi
Kryetari i komunës/bashkisë kryen shqyrtimin e kërkesës për leje zhvillimi, sipas
nenit 70/10 të këtij ligji, brenda 45 ditëve kalendarike nga data e pranimit të
kërkesës, sipas pikës 2 të nenit 70/14 të këtij ligji. Kur kryetari i komunës/bashkisë,
pas përmbushjes së këtij afati, nuk shprehet për kërkesën, sipas nenit 70/17 të këtij
ligji, kërkesa quhet e miratuar në heshtje.
Neni 70/19
Afati dhe procedura e miratimit të kërkesës së lejes infrastrukturore
Kryetari i komunës/bashkisë kryen shqyrtimin e kërkesave për leje infrastrukture
brenda 35 ditëve kalendarike nga data e pranimit, sipas pikës 2 të nenit 70/14 të këtij
ligji. Kur kryetari i komunës/bashkisë nuk shprehet brenda afatit, sipas nenit 70/14
të këtij ligji, kërkesa quhet e miratuar në heshtje.
Neni 70/20
Afati dhe procedura e miratimit të lejes së veçantë
Kryetari i komunës/bashkisë kryen shqyrtimin e kërkesës zhvillimore për leje të
veçantë, sipas nenit 70/14 të këtij ligji, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e
pranimit të kërkesës. Kur autoriteti përgjegjës i komunës/bashkisë nuk shprehet
brenda afatit, kërkesa quhet e miratuar në heshtje për leje të veçantë, të përcaktuar
sipas nenit 70/7 të këtij ligji.
Neni 70/21
Afati i shqyrtimit të lejes komplekse dhe nocioni i pranimit në heshtje
1. Këshilli Kombëtar i Territorit kryen shqyrtimin e kërkesës për leje komplekse
brenda 120 ditëve kalendarike nga data e pranimit të propozimit, sipas pikës 2 të
nenit 70/14 të këtij ligji. Kur, pas plotësimit të këtij afati, ministria e linjës apo
Këshilli Kombëtar i Territorit nuk përfundojnë vlerësimin teknik apo shqyrtimin dhe
vendimmarrjen për kërkesën, sipas nenit 70/17 të këtij ligji, apo nuk shprehen për
kërkesën, kërkesa konsiderohet e miratuar në heshtje.
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2. Përjashtim nga parimi i pranimit në heshtje bëhet për të gjitha kërkesat, për të cilat
Këshilli Kombëtar i Territorit, gjatë afatit 120-ditor të shqyrtimit në themel, vendos
zgjatje të afatit për një afat tjetër deri në 80 ditë. Nëse dhe pas këtij afati ministria e
linjës apo Këshilli Kombëtar i Territorit nuk përfundojnë vlerësimin teknik apo
shqyrtimin dhe vendimmarrjen për kërkesën, sipas nenit 70/17 të këtij ligji, këto
kërkesa konsiderohen të miratuara në heshtje.
Neni 70/22
Leja e veçantë për vendosje antenash
1. Autoriteti përgjegjës pajis kërkuesin me leje të veçantë për vendosje antenash kur
dokumentacioni, sipas nenit 70/13 të këtij ligji, shoqërohet dhe me mendimin e
strukturës përgjegjëse shkencore në Republikën e Shqipërisë ose të një instituti
publik shkencor, që konstruksioni nuk ka ndikim për shëndetin dhe cilësinë e jetës së
komunitetit përreth, në një rreze të caktuar nga zona. Mendimi përmban specifikimet
teknike të konstruksionit, dimensionet, përbërjen e tij dhe fuqinë e transmetimit.
2. Distanca e rrezes përcaktohet në rregulloren uniforme të projektimit.
Neni 70/23
Leje e veçantë për reklama në mjedise publike
1. Autoriteti përgjegjës shqyrton kërkesën për leje të veçantë, sipas shkronjës “c” të
nenit 70/7 të këtij ligji, për tabela të vendosura në troje apo fasada publike, në
mënyrë periodike një herë në vit, në një proces të hapur konkurrues, ku fitues është
subjekti tregtar prodhues ose subjekti i licencuar në marketing për çmimin më të lartë
të ofruar për çdo reklamë.
2. Kjo dispozitë nuk zbatohet kur ky shërbim është dhënë me koncesion.
Neni 70/24
Mënyra e dhënies së lejes për mjedise publike reklamash në troje publike apo
fasada
në pronësi të autoriteteve publike vendore
1. Autoriteti përgjegjës, brenda datës 15 shkurt të çdo viti, shpall në faqen e vet
zyrtare, për 20 ditë, listën e vendndodhjeve, sipërfaqet, dimensionet e lejuara, llojet e
reklamës së kërkuar, çmimin minimal të kërkuar, ditën dhe orën e konkurrimit dhe
dokumentacionin ligjor të kërkuar. Këshilli i bashkisë/komunës vendos nëse
konkurrimi me çmim më të lartë të ofruar është për çdo vendndodhje reklame apo
për grup reklamash të organizuar në zona të bashkisë ose komunës. Shpallja e fituesit
bëhet brenda 5 ditëve nga data e përfundimit të konkurrimit.
2. Brenda 10 ditëve pas shpalljes fitues, subjekti plotëson dokumentacion teknik. Kur
pas plotësimit të këtij afati subjekti nuk plotëson dokumentin ose dokumentacioni
paraqitet i paplotë, fitues është oferta vijuese.
3. Kur në konkurrim nuk paraqitet asnjë ofertues, leja në mjediset publike trajtohet si
leje në mjedise private pa konkurrim.
4. Kjo dispozitë nuk zbatohet kur ky shërbim është dhënë me koncesion.
Neni 70/25
Leje të veçanta reklamash përgjatë apo në zhvillime komplekse
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Ministria e linjës apo organi i autorizuar prej tij ka detyrën të zbatojë dispozitat e
sipërpërmendura, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në nenet 70/23 dhe
70/24 të këtij ligji, për leje të veçanta për vendosje reklame në autostrada, rrugë
interurbane, hekurudha, mjedise aeroportuale, pika doganore, në një fasho deri në 10
metra larg tyre, të cilat nuk shfrytëzohen me koncesion. Tarifat nga leja e reklamës,
deri në 20 për qind të tyre, u shpërndahen, në përputhje me legjislacionin në fuqi,
komunave/apo bashkive, në territoret e të cilave kalon zhvillimi, në mënyrë
proporcionale, sipas udhëzimit të Ministrit të Financave.
Neni 70/26
Leje të veçanta për ekspozime/fushata ndërgjegjësimi
1. Këshilli i komunës/bashkisë ka të drejtë të vendosë kufizime të përgjithshme në
favor të komunitetit për dhënie leje për ekspozim/vendosje tendash të përkohshme
për fushatë ndërgjegjësimi. Kufizimet vendosen në:
a) kalendarin vjetor të lejuar për kryerje ekspozitash/ngritje tendash për fushata
ndërgjegjësimi;
b) kushtin që, një objekt/punë/vepër e ekspozuar të kalojë në fondin e
komunës/bashkisë, pa pagesë, me qëllim krijimin e fondit;
c) publikimin në faqen zyrtare të komunës/bashkisë të aktivitetit/fotove të
ekspozitës apo qëllimit dhe fushatës së ndërgjegjësimit dhe përfshirjen e tyre në
buletin dhe faqen zyrtare të ekspozuesit/ndërgjegjësuesit, për të paktën 365 ditë
kalendarike.
2. Lejet zhvillimore të sipërpërmendura miratohen pa kundërshpërblim dhe për to
nuk ka tarifë aplikimi.
Neni 70/27
Leje për mbjellje drurësh dekorativë
1. Kur në pamundësi të përmbushjes së planit të gjelbërimit të komunës/bashkisë,
për shkak të buxhetit vjetor të planifikuar, komuniteti i zonës/bllok-banimit ose
anëtarë të veçantë të tij, marrin përsipër të financojnë shpenzimet për blerje dhe
mbjellje në mjedise publike të destinuara për të qenë të gjelbra të drurëve apo
pemëve dekorative, komuna/bashkia jep leje për mbjellje drurësh dekorativë. Llojet e
drurëve caktohen nga kërkuesi, në përputhje me llojin e lejuar për zonën, nga lista e
miratuar e komunës/bashkisë.
2. Drurët e rinj janë fond i gjelbër i komunës/bashkisë.
Neni 70/28
Leja për ndërtime të përkohshme
Kërkesat për leje për ndërtime të përkohshme pranohen për shqyrtim nga autoriteti
përgjegjës vetëm në rastet e fatkeqësive natyrore apo rasteve të njësuara me to. Në
kërkesë nuk identifikohen sipërfaqe të paluajtshme konkrete ku do të vendoset
struktura, por vetëm nevoja dhe kërkesa për numrin e popullsisë, gjësë së gjallë apo
pajisjet dhe teknologjinë, që do të strehohet. Kërkesa paraqitet pranë autoritetit
përgjegjës për leje zhvillimore për ndërtime të përkohshme nga Drejtori i
Përgjithshëm i Emergjencës Civile, në emër të Këshillit të Ministrave, kur emergjenca
civile apo rasti i njësuar me të ka karakter kombëtar, ose nga kryetari i komunës a
bashkisë përkatëse, kur emergjenca civile apo rasti i njësuar ka karakter lokal. Afati i
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vlefshmërisë së ndërtimit të përkohshëm është 6 muaj pa të drejtë ripërsëritjeje. Në
përfundim të këtij afati territori rikthehet në gjendjen e mëparshme.
Neni 70/29
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
Subjekt i taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja janë zhvillimet që,
sipas këtij ligji, kërkojnë pajisjen me leje ndërtimi, leje infrastrukture, leje komplekse
apo leje zhvillimore të veçanta, në përputhje me përcaktimin e shkronjave “b” dhe
“c” të nenit 70/7 të këtij ligji.
Neni 70/30
Vërtetimi i përputhshmërisë së zhvillimit
1. Në fund të procesit të zhvillimit autoriteti përgjegjës për miratimin lëshon
vërtetimin për përputhshmërinë e zhvillimit me lejen përkatëse të zhvillimit, duke
ndjekur procedurën që përcaktohet në këtë ligj për shqyrtimin e kërkesave për
zhvillim, pasi ka marrë konfirmimin e projektuesve që zhvillimi është kryer në
përputhje me parashikimet e lejes së zhvillimit. Përjashtohen nga detyrimi i
sipërpërmendur zhvillimet e kryera në bazë të lejes zhvillimore të veçantë, sipas
përcaktimit të bërë në njërën nga shkronjat “a”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “f” e “g” të nenit
70/7 të këtij ligji.
2. Kur autoriteti përgjegjës, në përfundim të procesit, konstaton mospërputhje,
lëshohet akti i konstatimit të mospërputhshmërisë, i cili, në pjesën e arsyetimit, u
referohet dokumenteve, të dhënave dhe argumenteve të detajuara mbi
mospërputhshmëritë, rëndësinë e tyre, përshkruan mënyrën se si është arritur në
këtë përfundim dhe jep sugjerime për sigurimin e përputhshmërisë nga zhvilluesi.
Neni 70/31
Regjistrimi në regjistrin e pasurive të paluajtshme
1. Çdo kusht apo kufizim i përcaktuar në lejen zhvillimore apo vërtetimin e
përputhshmërisë, që përbën barrë për pronën e paluajtshme apo njëdetyrim tjetër,
sipas legjislacionit që rregullon regjistrimin e pasurive të paluajtshme, regjistrohet në
regjistrin e pasurive të paluajtshme.
2. Strukturat ose çdo pjesë e tyre, të mbrojtura me ligj dhe/ose që shtrihennë zona të
mbrojtura me ligj, regjistrohen si barrë në regjistrin e pasurivete paluajtshme të
pronës së zhvilluar që është paraqitur për regjistrim.
Neni 70/32
Mënyra e komunikimit me autoritetin dhe kërkuesit
1. Paraqitja e kërkesës për leje zhvillimore, sipas nenit 70/14 të këtij ligji, në
autoritetin përgjegjës dhe çdo komunikim i autoritetit përgjegjës me kërkuesin, për
efekt të dispozitave të këtij seksioni, kryhet në adresat respektive nëpërmjet
shërbimit postar me lajmërim-marrje dërguesit.
2. Në kuptim të këtij seksioni, lajmërim-marrja shërben si provë e vetme për efekt të
paragrafit të fundit të pikës 2 të nenit 70/14 të këtij ligji.
Neni 70/33
Deklaratë për kryerje punimesh për mirëmbajtje
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1. Çdo person, privat ose publik, që kërkon të kryejë punime mirëmbajtjeje (si
rikonstruksioni pa ndërhyrë në strukturën e objektit, lyerje fasade, ndryshim i
strukturave jombajtëse, ndërrim mbulese, heqje suvaje etj.), në struktura ekzistuese,
në pronësi të plotë të tij ose për pasuri private apo publike, për të cilën gëzon të
drejta të ligjshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi, ka detyrimin për të
depozituar me shkrim një deklaratë për kryerje punimesh, ku të përcaktojë punimet
që do të kryejë dhe afatin e kryerjes së tyre.
2. Sipas këtij ligji, deklarata me shkrim e depozituar në bashki apo komunë ose në
sektorin përgjegjës sektorial për zhvillime, kompetencë e KKT-së, është dokumenti i
vetëm i mjaftueshëm për autorizimin për kryerje punimesh për mirëmbajtje.”.
SEKSIONI III
LEJA E ZHVILLIMIT
Neni 71
1. (I shfuqizuar)
2. (I shfuqizuar)
3. Çdo person fizik ose juridik përjashtohet nga detyrimi për t'u pajisur me leje për
punime, të cilat kanë:
a) (I shfuqizuar)
b) (I shfuqizuar)
c) (I shfuqizuar)
ç) (I shfuqizuar)
d) shfrytëzim të pyjeve, që rregullohet me ligj të veçantë.
Tipologjitë dhe rastet kur zhvillimi i tokës dhe i strukturave në të përjashtohet nga
detyrimi për t'u pajisur me leje përcaktohen në rregulloret e kontrollit të zhvillimit,
sipas nenit 59 e në vijim të këtij ligji. Në këto raste, zhvillimi i tokës dhe i strukturave
në të kryhet me ose pa njoftim paraprak të autoritetit përgjegjës të planifikimit.
Njoftimi kryhet nëpërmjet një deklarimi paraprak të punimeve, sipas formës së
përcaktuar nga rregulloret e kontrollit të zhvillimit.
4. Të gjitha llojet e lejeve të përcaktuara në këtë ligj përfshihen në fushën V pika 2 të
shtojcës së ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 "Për licencat, autorizimet dhe lejet në
Republikën e Shqipërisë". Ato jepen në përputhje me dispozitat e këtij kreu.
Neni 72
Leja e zhvillimit
1. Lejet e zhvillimit klasifikohen në përputhje me procedurën e shqyrtimit e të
miratimit të tyre, si më poshtë:
a) leje zhvillimi për çdo punim, me përjashtim të atyre të përmendura në shkronjën
"b" të kësaj pike, të cilat shqyrtohen e miratohen procedurës së përcaktuar në nenet
70/1 deri në 70/33 të këtij ligji;
b) leje zhvillimi për punime me rrezikshmëri të lartë për mjedisin, sigurinë apo
shëndetin publik ose sigurinë e jetës, për të cilat ndiqen kriteret e procedura e
veçantë, të parashikuara në nenin 76 të këtij ligji.
2. Leja e zhvillimit jepet në bazë të një kërkese për zhvillim, që shqyrtohet sipas këtij
ligji.
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3. Miratimi i lejes bëhet me vendim të autoritetit përgjegjës të planifikimit ose me
"miratim në heshtje", sipas dispozitave të këtij ligji.
Neni 73
Kërkesa për zhvillim

1. (I shfuqizuar)
2. I gjithë dokumentacioni i nevojshëm për paraqitjen e një kërkese për zhvillim,
sipas këtij ligji, është i disponueshëm në mjediset e caktuara për publikun të
autoritetit përgjegjës të planifikimit dhe në regjistër.
Neni 74
Paraqitja dhe shqyrtimi i kërkesës për zhvillim
(I shfuqizuar)
Neni 75
Vendimmarrja për kërkesën për zhvillim
(I shfuqizuar)
Neni 76
Procedura e veçantë
1. Miratimi në heshtje i lejes, sipas nenit 70/1 deri në 70/33 të këtij ligji, nuk zbatohet
për punime të përcaktuara në rregulloret e kontrollit të zhvillimit ose të ndërtimit që,
për shkak të natyrës e vëllimit të tyre, kanë rrezikshmëri të lartë për:
a) mjedisin;
b) sigurinë apo shëndetin publik;
c) sigurinë e jetës;
ç) trashëgiminë kombëtare e kulturore;
d) bllokimin e sistemit natyror të kullimit;
dh) zonat e mbrojtura ose të ndotura.
2. Para shqyrtimit administrativ të kërkesës së zhvillimit për punimet e mësipërme,
autoriteti vendor përgjegjës i planifikimit i dërgon për miratim, sipas përcaktimeve të
rregulloreve të kontrollit të zhvillimit, ministrit përgjegjës të linjës kërkesën për
zhvillim, menjëherë pas botimit në regjistër. Stafi teknik i ministrisë, pas shqyrtimit e
vlerësimit të dokumentacionit, harton raportin teknik që i dorëzohet ministrit për
shqyrtim brenda 30 ditëve nga marrja në dorëzim e kërkesës dhe e boton në regjistër.
Ministri përgjegjës i linjës shprehet brenda 10 ditëve nga afati i mësipër m.
SEKSIONI IV
LEJA E NDËRTIMIT
Neni 77
Leja e ndërtimit
(I shfuqizuar)
SEKSIONI V
LEJA E INFRASTRUKTURËS
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Neni 78
Leja e infrastrukturës
(I shfuqizuar)
SEKSIONI VI
LEJA E PËRDORIMIT
Neni 79
Leja e përdorimit
1. Në fund të procesit të zhvillimit, autoriteti përgjegjës i planifikimit lëshon lejen e
përdorimit të strukturës që konfirmon, sipas rastit, përfundimin e punimeve, në
përputhje me kushtet e lejes së zhvillimit dhe/ose lejes së ndërtimit apo zbatimin e
kritereve të instrumenteve të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit, për rastet e
punimeve që kryhen me deklarim paraprak të punimeve.
2. Leja e përdorimit lëshohet, kur aktet e kontrollit vërtetojnë realizimin e punimeve,
në përputhje me kushtet e lejes, sipas fazave të përcaktuara në rregulloret e kontrollit
të zhvillimit si, por jo vetëm, për themelin, karabinanë, punimet mekanike,
hidraulike, të izolimit, rifiniturave dhe të sistemimeve të jashtme.
3. Në rastet e refuzimit të lejes së përdorimit, lëshohet akti i konstatimit të
mospërputhshmërisë, i cili, në pjesën e arsyetimit u referohet dokumenteve e akteve
të kontrollit të përmendura në pikën 2 të këtij neni, të dhënave dhe argumenteve të
hollësishme mbi mospërputhjet e konstatuara, rëndësinë e tyre, përshkruan mënyrën
se si është arritur në këtë përfundim dhe jep sugjerime për sigurimin e
përputhshmërisë nga zhvilluesi.
4. Leja e përdorimit shqyrtohet e jepet sipas procedurës dhe afateve të përcaktuara në
legjislacionin për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit.
5. Brenda afateve të përcaktuara në pikën 4 të këtij neni, autoriteti përgjegjës i
planifikimit njofton, zyrtarisht, nëpërmjet shërbimit "me përgjigje të marrë", aktin e
konstatimit të mospërputhshmërisë së punimeve me lejen e zhvillimit, të ndërtimit
dhe/ose deklarimin paraprak të punimeve. Në njoftim përmenden edhe sanksionet e
zbatueshme. Njoftimi mund të bëhet nëpërmjet komunikimit elektronik, kur kjo gjë
është pranuar në kërkesë sipas adresës së dhënë. Në këtë rast, njoftimi vlerësohet se
është marrë në datën, kur konsultohet prej marrësit, sipas konfirmimit elektronik. Në
mungesë të këtij të fundit, njoftimi vlerësohet se është marrë brenda 8 ditëve nga
dërgimi prej autoritetit të planifikimit.
6. Në rastet kur nuk është marrë vendim brenda afateve të përcaktuara në pikën 4 të
këtij neni, leja e përdorimit vlerësohet e miratuar në heshtje dhe lëshohet nga
autoriteti përgjegjës i planifikimit brenda 15 ditëve nga përfundimi i tyre, me kërkesë
të të interesuarit dhe botohet në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit.
7. Leja e përdorimit për punimet e infrastrukturës publike lëshohet sipas procedurës
dhe afateve të përcaktuara në nenin 70/19 të këtij ligji.
8. Punimet e kryera në zbatim të këtij ligji, që ndryshojnë pronësinë, regjistrohen,
sipas ligjit, në regjistrat e pasurive të paluajtshme, në bazë të lejes së përdorimit, të
lëshuar sipas përcaktimeve të këtij ligji.
SEKSIONI VII
VËZHGIMI, INSPEKTIMI, KUNDËRVAJTJET E DËNIMET
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Neni 80
Vëzhgimi i zhvillimeve në territor
1. Çdo autoritet i planifikimit, në përputhje me sferën e tij të juridiksionit dhe të
përgjegjësive, kryen vëzhgime për zhvillimet në territor, me qëllim studimin dhe
vlerësimin e këtyre zhvillimeve, parashikimin e rreziqeve apo të tendencave,
parandalimin e zhvillimeve të dëmshme apo për ndërmarrjen e politikave, miratimin
e instrumenteve apo të kryerjes së veprimeve të përshtatshme, për sigurimin e një
zhvillimi të qëndrueshëm të territorit.
2. Autoritetet e planifikimit bashkëpunojnë dhe bashkërendojnë veprimet ndërmjet
tyre dhe bashkëveprojnë e shkëmbejnë informacione e të dhëna.
3. Çdo autoritet i planifikimit përgatit, brenda fundit të muajit mars të çdo viti,
raportin vjetor për zhvillimet në territor të vitit të mëparshëm, për çështjet dhe
territorin e tij administrativ dhe e boton në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të
informimit.
4. AKPT-ja, bazuar në raportet e autoriteteve të tjera, si dhe në vëzhgimet e kryera
prej saj, përgatit dhe boton, brenda fundit të muajit qershor të çdo viti, raportin
kombëtar për zhvillimet në territor të vitit të mëparshëm, i cili botohet në regjistër e
sipas mjeteve tradicionale të informimit.
5. Këshilli i Ministrave përcakton strukturën e unifikuar të raporteve të përmendura
në pikat e mësipërme të këtij neni.
Neni 80/1
Prishja e objekteve
1. Objektet, që paraqesin rrezik shembjeje, me pasoja për jetën, shëndetin e njerëzve
dhe/apo pasurinë e të tretëve, kur nuk janë riparuar nga pronari brenda afatit
maksimal të qëndrueshmërisë fizike të tyre, të përcaktuar në bazë të raporteve
teknike të ekspertëve, shemben në afatin që caktohet me vendim të drejtorit të
përgjithshëm të urbanistikës në bashki/komunë nga vetë pronari. Me kalimin e këtij
afati, kur pronari nuk i ka riparuar apo shembur, ato shemben nga organet e INUKut, në bazë të kërkesës së drejtorit të përgjithshëm të urbanistikës në bashki/komunë.
Shpenzimet e shembjeve paguhen nga pronari i objektit. Urdhri i nënshkruar nga
drejtori i përgjithshëm i urbanistikës në bashki/komunë për nxjerrjen e këtyre
shpenzimeve është titull ekzekutiv. Në rastet e fatkeqësisë natyrore, të tilla si tërmete,
përmbytje etj. dhe dëmtimeve të pronës, shpenzimet e shembjeve përballohen nga
komuna/bashkia ose autoriteti shtetëror.
2. Përjashtim bëjnë vetëm ndërtesat që gëzojnë mbrojtje të veçantë apo janë në zona të
mbrojtura. Këto ndërtime trajtohen sipas legjislacionit përkatës për mbrojtjen e
monumenteve të kulturës dhe trashëgimisë kulturore.
Neni 81
Inspektimi
1. Inspektimi ka për mision bazë parandalimin e zhvillimeve të paautorizuara në
territor apo të shkeljeve të kushteve të lejeve, sipas këtij ligji dhe akteve të nxjerra në
zbatim të tij si dhe ndëshkimin e drejtë të kundërvajtësve, që shkelin dispozitat e këtij
ligji.

Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

58

2. Inspektimi për verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore, sipas këtij ligji, bëhet
në përputhje me këtë ligj dhe ligjin nr. 10 433, datë 16.6.2011 "Për inspektimin në
Republikën e Shqipërisë"
3. Autoritetet e inspektimit bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë veprimet
inspektuese ndërmjet tyre, si dhe me autoritetet e planifikimit, me qëllim rritjen e
efektivitetit të inspektimit. Kur vihet në dijeni të fakteve, edhe pse ato mund të mos
jenë brenda sferës së tij të juridiksionit dhe përgjegjësive, çdo autoritet i inspektimit
njofton menjëherë autoritetin tjetër përgjegjës ose të interesuar.
4. Aktet e nxjerra nga autoritetet e inspektimit gjatë veprimtarisë së tyre ose të
ankimit botohen në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit.
5. Të dhënat e përmbledhura dhe konkluzionet e veprimtarisë së inspektimit janë
pjesë e raportit vjetor mbi zhvillimet në territor.
Neni 82
Kundërvajtjet administrative
Në kuptim të këtij ligji, shkeljet e mëposhtme, kur nuk përbëjnë vepër penale,
përbëjnë kundërvajtje administrative si më poshtë:
1. Moskryerja e procesit të dëgjimit publik dhe këshillimit të kërkuar për hartimin e
miratimin e instrumenteve të planifikimit e të kontrollit të zhvillimit dënohet me
gjobë nga 10 000 lekë deri në 50 000 lekë.
2. Miratimi i lejes së zhvillimit, lejes së ndërtimit, lejes së infrastrukturës apo lejes së
përdorimit, në kundërshtim me këtë ligj, qoftë edhe me pranimin në heshtje, dënohet
me gjobë nga 50 000 lekë deri në 200 000 lekë; mosveprimet e pambështetura në ligj,
me pasojë miratimin në heshtje në kundërshtim me ligjin, dënohen me gjobë nga 100
000 lekë deri në 500 000 lekë.
3. Mosbotimi në regjistër i akteve, për të cilat botimi është i detyrueshëm, sipas këtij
ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, dënohet me gjobë nga 20 000
lekë deri në 100 000 lekë.
4. Mosdeklarimi paraprak i punimeve që përjashtohen nga detyrimi i pajisjes me leje,
sipas pikës 3 të nenit 71 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga 30 000 lekë deri në 150 000
lekë.
5. Moskryerja e afishimit të kërkesës për zhvillim, sipas nenit 70/15 të këtij ligji, ose
të lejes në parcelë dhe përreth saj, ku kryhen punimet, dënohet me gjobë nga 30 000
deri në 50 000 lekë.
6. Shkelja e afatit të fillimit të punimeve, e vlefshmërisë ose e afateve të lejes, sipas
neneve 70/18, 70/19, 70/20 dhe 70/21 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga 50 000 deri
në 100 000 lekë.
7. Shkelja e kushteve të lejes:
a) pa pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dënohet me gjobë
nga 50 000 deri në 100 000 lekë;
b) me pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dënohen me
gjobë nga 100 000 lekë deri në:
i) 5 për qind të vlerës totale të punimeve të volumeve shtesë, për volume
shtesë deri në 5 milionë lekë, sipas preventivit të punimeve;
ii) 10 për qind të vlerës totale të punimeve të volumeve shtesë, për volume
shtesë mbi 5 milionë lekë, sipas preventivit të punimeve.
8. Kryerja e punimeve pa leje:
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a) pa pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dënohen me gjobë
nga 100 000 lekë deri në 15 për qind të vlerës totale të punimeve të kryera pa leje si
më poshtë:
i) deri në 5 për qind për punime me vlerë deri në 5 milionë lekë;
ii) deri në 10 për qind për punime me vlerë nga 5 deri në 10 milionë lekë;
iii) deri në 15 për qind për punime me vlerë mbi 10 milionë lekë;
b) me pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dënohen me
gjobë nga 100 000 lekë deri në 30 për qind të vlerës totale të punimeve të kryera pa
leje si më poshtë:
i) deri në 30 për qind për punime me vlerë deri në 10 milionë lekë;
ii) deri në 20 për qind për punime me vlerë nga 10 deri në 50 milionë lekë;
iii) deri në 15 për qind për punime me vlerë mbi 50 milionë lekë;
9. Hyrja në objekt ose përdorimi i objektit pa lëshimin e lejes së përdorimit, sipas
nenit 79 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga 1 000 000 lekë deri në 3 000 000 lekë.
10. Vazhdimi i punimeve me gjithë vendimin administrativ për pezullimin ose
ndërprerjen e tyre dënohet me gjobë nga 2 000 000 lekë deri në 5 000 000 lekë.
11. Vlera e punimeve të kryera pa leje, sipas pikave 7 shkronja "b"dhe 8 të këtij neni,
llogaritet sipas kostos mesatare të ndërtimit, të përcaktuar me udhëzim të Këshillit të
Ministrave. Rregulloret e kontrollit të zhvillimit, sipas nenit 59 të këtij ligji, bëjnë
nënndarje të masës së gjobës, në përputhje me vlerat minimale e maksimale të
përcaktuara në këtë nen.
12. Masa e gjobës dhe masat e parashikuara në pikën 8 të nenit 83 dhe masa e
pezullimit ose e ndërprerjes, e parashikuar në këtë ligj, janë dënime kryesore. Sipas
nevojave të rastit, organi i kontrollit mund të caktojë masat e parashikuara në pikën 8
të nenit 83 edhe si dënime plotësuese.
Neni 83
Ekzekutimi i dënimeve
1. Gjobat e përcaktuara sipas nenit 82 të këtij ligji vendosen nga autoriteti vendor
përgjegjës i inspektimit.
2. Autoriteti kombëtar i inspektimit vendos gjobat e përcaktuara, sipas nenit 82 të
këtij ligji, për shkeljet e konstatuara në nivel kombëtar, sipas përcaktimeve të këtij
ligji.
Autoriteti kombëtar i inspektimit kontrollon zbatimin e dispozitave të këtij ligji nga
autoriteti vendor i inspektimit dhe ushtron detyrat e tij për çështje të rëndësisë
kombëtare në planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit, kur konstaton
shkelje të dispozitave të këtij ligji dhe kur ato nuk janë ushtruar nga autoriteti vendor
i inspektimit.
3. Masa e gjobës përcaktohet, në çdo rast, në përpjesëtim të drejtë me natyrën e
kundërvajtjes së konstatuar, me përgjegjësinë dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje të
zyrtarit ose të kundërvajtësit dhe me faktin nëse kundërvajtësi është përsëritës apo jo.
4. Në rast përsëritjeje të kundërvajtjes, kundërvajtësi dënohet me dyfishin e vlerës së
gjobës.
5. Procedurat e konstatimit të kundërvajtjes, të njoftimit të kundërvajtësit, vendimit,
ankimit dhe masave të tjera administrative, kundrejt shkeljeve të këtij ligji,
rregullohen sipas dispozitave në fuqi për inspektimin e ndërtimit, dispozitave të këtij
ligji dhe ligjit për inspektimin.
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6. Për punimet e kryera pa leje ose në shkelje të kushteve të lejes, sipas këtij ligji,
autoritetet e inspektimit, krahas dënimit për kundërvajtjet e konstatuara, sipas nenit
82 të këtij ligji, i kërkojnë kundërvajtësit të paraqesë pranë autoritetit përgjegjës të
planifikimit, sipas seksioneve III, IV e V të këtij kreu, një kërkesë për pajisjen me leje
të punimeve të paligjshme ose të kryera në shkelje të kushteve të lejes fillestare.
Kundërvajtësi paraqet, së bashku me kërkesën për zhvillim, dokumentin që vërteton
pagimin e gjobës së vënë, sipas nenit 82 të këtij ligji, brenda 30 ditëve nga data e
vendimit për kundërvajtjen administrative.
7. Gjatë shqyrtimit, sipas seksioneve III, IV e V të këtij kreu, të kërkesës për leje të
punimeve të paligjshme ose të kryera në shkelje të kushteve të lejes fillestare, sipas
pikës 6 të këtij neni, autoriteti përgjegjës i planifikimit merr parasysh faktet e
rrethanat e mëposhtme:
a) natyrën e shtrirjen e zhvillimit të paautorizuar;
b) dëmin ndaj mjedisit natyror ose të ndërtuar dhe shkallën e dëmit të shkaktuar ndaj
pronarëve apo poseduesve fqinjë të tokës;
c) përfitimet e zhvillimit të paautorizuar;
ç) masat e mundshme alternative, që mund të merren, për të korrigjuar ose kthyer në
gjendje të ligjshme zhvillimin e paautorizuar;
d) shkallën e përgjegjësisë së çdo personi, që posedon tokën, ku është kryer ose po
kryhet një zhvillim i paautorizuar dhe të çdo personi që po kryen ose ka kryer
zhvillimin e paautorizuar;
dh) shpenzimet e pritshme për ta sjellë zhvillimin në gjendje të ligjshme dhe aftësinë
e tyre për të kryer këto shpenzime;
e) nëse, në të gjitha rrethanat dhe në përputhje me interesin publik, është e
domosdoshme, e përshtatshme dhe e favorshme për të refuzuar pjesërisht ose
tërësisht zhvillimin e paautorizuar;
ë) çdo çështje tjetër, që autoriteti përgjegjës i planifikimit mun d ta gjykojë të
përshtatshme.
8. Në vendimin për miratimin ose refuzimin e pjesshëm apo të plotë të lejes,
autoriteti përgjegjës i planifikimit kërkon kryerjen e një ose të të gjitha veprimeve të
mëposhtme, për të korrigjuar kundërvajtjet e vëna re:
a) shemb, prish ose heq të gjithë ndërtimin ose pjesë të tij;
b) ngre ose ringre një ndërtim në tërësi ose në pjesë të caktuara;
c) i ofron aksesin e duhur një zhvillimi të paautorizuar ose një zhvillimi pranë tij, të
cilit i është hequr, penguar ose bërë i papërshtatshëm aksesi nga zhvillimi i
paautorizuar;
ç) vë në dispozicion tokë për ndërtimin dhe funksionimin e shërbimeve publike;
d) përmirëson zhvillimin e paautorizuar;
dh) rikthen tokën, për aq sa është e mundur, në shfaqjen e gjendjen e saj përpara
kryerjes së zhvillimit të paautorizuar, përfshirë mbjelljen ose rimbjellen e çdo peme
ose bimësie tjetër;
e) heq dhe transporton në një vend të përcaktuar çdo mbeturinë ose grumbull
mbeturinash të materialeve të braktisura në tokë ose të lëna mbi të, si rezultat i një
zhvillimi të paautorizuar;
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ë) bën të parrezikshëm e të sigurt çdo mbeturinë ose grumbull mbeturinash të
materialeve të braktisura në tokë ose të lëna mbi të, si rezultat i një zhvillimi të
paautorizuar;
f) pushon së përdoruri çdo tokë ose strukturë në të ardhmen ose për çdo qëllim të
caktuar;
g) kryen ose ndërmerr çdo veprim tjetër, që vlerësohet se do të ndihmojë për të
korrigjuar, përmirësuar ose ndaluar shkeljen.
9. Në rastin e refuzimit të kërkesës për zhvillim, sipas shkronjës "c" të pikës 1 të nenit
70/17 të këtij ligji ose të mosrespektimit apo refuzimit nga kundërvajtësi të
veprimeve të përmendura në pikën 8 të këtij neni, kundërvajtësi, brenda 30 ditëve
nga hyrja në fuqi e vendimit të refuzimit të lejes ose të afatit të kërkuar, për kryerjen e
veprimeve të mësipërme, është i detyruar, me shpenzimet e tij, ta kthejë tokën apo
strukturën në gjendjen para kryerjes së punimeve të paligjshme ose të kryera në
shkelje të kushteve të lejes fillestare.
10. Moszbatimi i detyrimit brenda 10 ditëve nga përfundimi i afatit të përcaktuar në
pikën 9 të këtij neni, përbën shkak për marrjen e masave të mëposhtme:
a) dënimin e kundërvajtësit, sipas kushteve të pikës 4 të këtij neni dhe detyrimin për
pagimin e shpenzimeve për kthimin e tokës apo të strukturës në gjendjen para
kryerjes së punimeve të paligjshme ose të kryera në shkelje të kushteve të lejes
fillestare;
b) futjen në kantier të përfaqësuesve të autorizuar të autoritetit përgjegjës të
planifikimit, për kthimin e tokës apo të strukturës në gjendje të ligjshme, sipas
përcaktimeve të shkronjës "a" të kësaj pike.
11. Kur një zhvillim është kryer prej të paktën 10 vjetësh, refuzimi i lejeve ose i
deklaratës paraprake të punimeve nuk mund të shërbejë si bazë për
parregullshmërinë e zhvillimit fillestar, në kuptim të këtij ligji. Ky rregull nuk
zbatohet kur:
a) zhvillimi, për shkak të natyrës dhe vendndodhjes së tij, u shkakton përdoruesve
ose të tretëve rreziqe vdekjeprurëse ose plagosje, që shkaktojnë gjymtim apo paaftësi
të përhershme;
b) një procedurë prishjeje e ndërtimit është në proces në planin administrativ ose për
shkak të një vendimi gjyqësor, që nuk ka marrë formë të prerë ose nuk është
ekzekutuar;
c) zhvillimi ndodhet në zona të mbrojtura, sipas ligjit;
ç) zhvillimi është në pronë publike;
d) zhvillimi është kryer pa leje.
12. Të ardhurat nga gjobat dhe interesat arkëtohen e administrohen sipas
legjislacionit në fuqi.
13. Për objekte me leje ndërtimi, të dhëna pas hyrjes në fuqi të këtij ligji në shkelje të
kushteve të lejes së ndërtimit, me pasojë krijimin e shtesave në sipërfaqje dhe vëllim
ndërtimor, leja e ndërtimit për sipërfaqjet shtesë jepet nga autoriteti përgjegjës sipas
kësaj procedure, pasi aplikuesi:
a) paraqet projektin dhe konfirmimin nga konstruktori i lincensuar për sigurinë e
objektit me shtesat e kryera;
b) paraqet pagesën e gjobës, sipas nenit 82 pika 7 shkronja “b” të këtij ligji, për
sipërfaqet shtesë;
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c) paraqet dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të kërkuesit dhe të së drejtës
së tij për të kërkuar një zhvillim në pronën apo territorin e përcaktuar, përfshirë
marrëveshjet më bashkëpunëtorët ose palë të treta, kur kjo gjë është kusht paraprak
për fitimin e të drejtës së zhvillimit të pronës.
Afati i dhënies së lejes së ndërtimit për këto kategori është brenda 30 ditëve nga
paraqitja e dokumentacionit të mësipërm.
SEKSIONI VIII
ANKIMI
Neni 84
Ankimi ndaj vendimeve të autoriteteve kombëtare të planifikimit
Autoritetet vendore të planifikimit apo palët e interesuara mund të ankohen në
gjykatë:
a) për përcaktimin e rëndësisë kombëtare të një çështjeje në planifikim, kur
pretendojnë se ekzistojnë mospërputhje me kërkesat e këtij ligji apo konflikt me
përgjegjësitë e njësive të qeverisjes vendore, të dhëna me ligj, pasi kanë ndërmarrë
më parë procedurën e ndërmjetësimit, sipas këtij ligji, në rastin e autoriteteve
vendore të planifikimit;
b) ndaj një instrumenti të detyrueshëm të planifikimit apo rregulloreje të kontrollit të
zhvillimit, nëse ky instrument nuk është i nevojshëm për realizimin e qëllimit, për të
cilin është nxjerrë.
Neni 85
Ankimi ndaj instrumentit vendor të planifikimit
1. Palët e interesuara ose çdo autoritet kombëtar i planifikimit paraqesin
kundërshtimet e tyre pranë këshillit të njësisë së qeverisjes vendore, ndaj një
instrumenti vendor të planifikimit dhe zbatimit të tij ndaj tyre.
2. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore shprehet brenda 45 ditëve.
3. Çdo palë mund të ankohet në gjykatë për mosveprimin e këshillit në afat apo çdo
vendim të këshillit në lidhje me ankimin.
Neni 85/1
Ankimi ndaj instrumentit të detajuar vendor
Çdo palë ka të drejtë të ankohet në gjykatë kundër aktit administrativ të miratimit,
miratimit të pjesshëm ose refuzimit të instrumentit të detajuar vendor.
Neni 86
Ankimi administrativ dhe gjyqësor
1. Çdo person ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative, kur çmon se i janë
shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj. Në përfundim të ankimit administrativ,
bëhet ankim në gjykatë.
2. Për procedurat e ankimit, sipas këtij neni, zbatohen rregullat dhe afatet e
parashikuara në ligjin për inspektimin.
Neni 86/1
Ankimi ndaj instrumentit të lejes
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Çdo palë ka të drejtë të ankohet në gjykatë kundër aktit administrativ të miratimit,
miratimit të pjesshëm ose refuzimit të lejes.
KREU VIII
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 87
Ngritja e AKPT-së, rregulloret dhe regjistri
1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të marrë masat e duhura administrative e
financiare dhe të nxjerrë aktet nënligjore, të nevojshme për fillimin e funksionimit të
AKPT-së, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Me ngritjen e saj, AKPT-ja
kryen të gjitha funksionet, që i janë ngarkuar me ligj strukturës administrative
përkatëse në ministrinë që mbulon çështjet e planifikimit të territorit.
2. AKPT-ja, me ngritjen e saj, harton projektaktet nënligjore:
a) për rregulloret uniforme të planifikimit, sipas nenit 24 të këtij ligji, brenda datës 1
dhjetor 2009;
b) për rregulloret model të planifikimit, sipas nenit 88 të këtij ligji, rregulloret
uniforme të kontrollit të zhvillimit, sipas nenit 62 të këtij ligji dhe regjistrin, sipas
nenit 55 të këtij ligji, brenda datës 1 maj 2010;
c) zbaton planin e saj të punës për kalimin në sistemin e ri të planifikimit të territorit,
në përputhje me këtë ligj, përfshirë hartimin e metodologjive, ofrimin e informimit,
trajnimit e këshillimit të nevojshëm.
Neni 88
Rregulloret model të planifikimit
1. Rregulloret model të planifikimit janë instrumenti i vetëm, mbi të cilin mbështetet
autoriteti vendor i planifikimit, për shqyrtimin e kërkesave për zhvillim dhe dhënien
e lejeve, derisa të ketë miratuar instrumentet vendore të planifikimit, sipas
dispozitave të këtij ligji.
2. Rregulloret model të planifikimit kufizojnë intensitetin e ndërtimit mbi atë që
mbizotëron në një zonë të caktuar dhe ndryshimet nga përdorimet ekzistuese të
tokës.
3. AKPT-ja harton projektrregulloret model të planifikimit dhe i boton ato në
Buletinin e Njoftimeve Publike.
4. Brenda 30 ditëve nga botimi i tyre, AKPT-ja organizon seanca dëgjimi publik dhe
mbledh vërejtjet e propozimet e palëve të interesuara. AKPT-ja shqyrton vërejtjet e
propozimet e bëra dhe ndryshon rregulloret model të planifikimit ose jep arsyet e
mosndryshimit të tyre.
5. AKPT-ja dorëzon në Këshillin e Ministrave, për miratim projektrregulloret model
të planifikimit, brenda 60 ditëve pas seancës së fundit të dëgjimit publik.
6. Rregulloret model të planifikimit, të miratuara nga Këshilli i Ministrave, botohen
dhe janë të disponueshme për autoritetet vendore të planifikimit, për të gjitha palët e
interesuara dhe për publikun.
Neni 89
Hartimi i planeve të përgjithshme territoriale
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1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të fillojë hartimin e Planit të Përgjithshëm
Kombëtar jo më vonë se 6 muaj nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe ta miratojë
atë jo më vonë se 2 vjet nga data e fillimit të efekteve të plota të këtij ligji.
2. Ngarkohen autoritetet vendore të planifikimit, që kanë popullsi mbi 10 mijë banorë
në territorin e tyre administrativ, të fillojnë hartimin e planeve të përgjithshme
territoriale vendore jo më vonë se 1 vit nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe t'i
miratojnë ato jo më vonë se 2 vjet nga data e fillimit të efekteve të plota të këtij ligji.
3. Ngarkohen autoritetet vendore të tjera të planifikimit të fillojnë hartimin e planeve
të përdorimit të tokës jo më vonë se 1 vit nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe t'i
miratojnë ato jo më vonë se 2 vjet nga data e fillimit të efekteve të plota të këtij ligji
dhe të zbatojnë rregulloret model të kontrollit të zhvillimit.
4. Për instrumentet e planifikimit, të përmendura sipas pikave të mësipërme të këtij
neni, që janë në proces hartimi, zbatohen dispozitat e këtij ligji, pas hyrjes së tij në
fuqi, për pjesën e mbetur të procesit hartues, shqyrtues ose miratues dhe
përputhshmërisë me rregulloret uniforme dhe instrumentet kombëtare të
planifikimit.
5. Planet territoriale vendore, të miratuara deri në 2 vjet nga data e fillimit të efekteve
të plota të këtij ligji, hyjnë në fuqi pas miratimit të tyre nga KKT-ja.
Neni 90
Aktet nënligjore
Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 9, 24,
55, 62, 70 pika 4, 80 pika 5, 87 e 88 të këtij ligji.
Neni 91
Edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut
Para dhe pas fillimit të efekteve të plota të këtij ligji dhe të akteve nënligjore në
zbatim të tij, AKPT-ja ndërmerr, sipas një plani veprimesh, programe trajnimi,
edukimi e ndërgjegjësimi të publikut, duke përdorur të gjitha format e komunikimit,
për të përmirësuar interesimin publik dhe bashkëpunimin në lehtësimin e kushteve
të jetesës dhe aftësitë e zyrtarëve të autoriteteve të planifikimit për të zbatuar
dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij dhe për të
informuar publikun për përmbajtjen e tyre, funksionet e autoriteteve publike, sipas
tyre dhe përgjegjësitë e të drejtat e palëve të interesuara e të publikut në këtë drejtim.
Neni 92
Fillimi i efekteve të plota të ligjit dhe shfuqizimi i ligjit ekzistues
1. Efektet e plota të këtij ligji fillojnë sipas fazave të mëposhtme:
a) për dispozitat e krerëve III e IV të këtij ligji, me hyrjen në fuqi të rregulloreve
uniforme të planifikimit, sipas nenit 24 të këtij ligji, por, në çdo rast, jo më vonë se
data 1 mars 2010;
b) për dispozitat e krerëve V e VII të këtij ligji, me hyrjen në fuqi të rregulloreve
model të planifikimit, sipas nenit 88 të këtij ligji, rregulloreve uniforme të kontrollit të
zhvillimit, sipas nenit 62 të këtij ligji dhe akteve nënligjore për regjistrin, sipas nenit
55 të këtij ligji, por, në çdo rast, jo më vonë se data 30 shtator 2011.
2. Derisa të miratohen aktet nënligjore të mësipërme, zbatohen ligji dhe aktet
nënligjore në fuqi, për aq sa nuk parashikohet ndryshe në këtë kre.
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3. Ligji nr. 8405, datë 16.9.1998 "Për urbanistikën", i ndryshuar, shfuqizohet në tërësi
në datën 30 shtator 2011.
Neni 93
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Shpallur me dekretin nr.6160, datë 7.5.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bamir Topi
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AKT NORMATIV I KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Nr. 1, datë 6.2.2013
PËR PAJISJEN ME LEJE PËRDORIMI TË STRUKTURAVE TË NDËRTUARA ME
SHKELJE TË KUSHTEVE TË LEJES SË NDËRTIMIT PËRPARA FILLIMIT ME
EFEKTE TË PLOTA TË LIGJIT NR. 10 119, DATË 23.4.2009 “PËR PLANIFIKIMIN
E TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR (Miratuar me ligjin nr.96/2013, datë
04.03.2013)
Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e Ministrit të Punëve
Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
Neni 1
Pajisjen me leje përdorimi të strukturave që kanë përfunduar ndërtimin në datën e
fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për panifikimin e
territorit”, të ndryshuar, pasi të kenë plotësuar dokumentacionin e përcaktuar nga
ligji nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disipinimin e punimeve të
ndërtimit”, të ndryshuar edhe në rastet kur:
a) aktkontrollet përfundimtare, të kryera nga autoritetet vendore të
planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit, vërtetojnë se strukturat janë
ndërtuar në shkelje të kushteve të lejeve të ndërtimit të miratuara, por nuk
ndryshojnë sipërfaqet dhe volumin e miratuar në leje;
b) aktkontrollet përfundimtare, të kryera nga autoritetet vendore të
planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit, vërtetojnë se strukturat janë
ndërtuar në shkelje të kushteve të lejeve të ndërtimit të miratuara, të shoqëruara me
shtesë të sipërfaqes dhe/ose volumit të miratuar në leje të strukturës.
Neni 2
1. Strukturat e përcaktuara në pikën 2 të nenit 1 të këtij akti, pajisen me leje përdorimi
vetëm për sipërfaqen dhe volumin e përcaktuar në lejen e ndërtimit.
2. Për strukturat e ndërtuara në kufi të pronës, të cilat kanë shkelur marrëveshjet me
pronarët e pronave fqinje sa u përket distancave nga kufiri i pronës, leja e përdorimit
jepet me shënimin, që, në rast të zhvillimit të pronave fqinje, distancat llogariten
sipas projektit të miratuar me lejen e ndërtimit.
3. Për sipërfaqet dhe volumet shtesë të ndërtuara, subjekti aplikon sipas
përcaktimeve të nenit 83 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009, të ndryshuar.
Neni 3
1. Pajisja me leje përdorimi për strukturat e përcaktuara në nenin 1 të këtij akti, bëhet
pas dorëzimit nga ana e subjektit ndërtues/investitorit të dokumentacionit sipas
projektit të zbatuar.
2. Strukturat do t’i nënshtrohen kolaudimit tekniko-ekonomik, në përputhje me
nenin 12 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998, të ndryshuar, sipas projektit të zbatuar.
Neni 4
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Miratimi i listës së strukturave që pajisen me leje përdorimi sipas këtij akti normativ
bëhet me vendim të këshillit vendor të njësisë përkatëse të pushtetit vendor.
Neni 5
Afati i aplikimit për t’u pajisur me leje përdorimi, sipas këtij akti normativ, është deri
në 12 (dymbëdhjetë) muaj pas miratimit të planeve të përgjithshme vendore të
njësive të qeverisjes vendore, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009, të
ndryshuar.
Neni 6
Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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VENDIM
Nr.1190, datë 13.11.2009
PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË AGJENCISË
KOMBËTARE TË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 9 të ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", me propozimin e Ministrit të Punëve Publike,
Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në vijim AKPT, është person
juridik publik, buxhetor, në varësi të Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe
Telekomunikacionit, me seli në Tiranë.
2. AKPT-ja ka stemën, logon dhe vulën e vet zyrtare, të cilat miratohen nga titullari.
Stema përbëhet nga stema e Republikës dhe shënimet: "Republika e Shqipërisë,
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit", në përputhje me përcaktimet e
vendimit nr.474, datë 10.7.2003 të Këshillit të Ministrave "Për mënyrën e përdorimit
të stemës së Republikës, si dhe raportin e përmasave të saj".
3. Vula zyrtare e AKPT-së ka formën dhe elementet e përcaktuara në pikën 2 të
vendimit nr.390, datë 6.8.1993 të Këshillit të Ministrave "Për rregullat e prodhimit,
administrimit, kontrollit dhe ruajtjes së vulave zyrtare", të ndryshuar. Vula e AKPTsë prodhohet, administrohet dhe ruhet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
KREU II
PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT E AKPT-SË
1. AKPT-ja e shtrin veprimtarinë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
2. AKPT-ja ka këto përgjegjësi dhe detyra:
2.1. Mbështet bashkërendimin horizontal ndërmjet autoriteteve kombëtare në
planifikimin e territorit dhe bashkërendimin vertikal ndërmjet autoriteteve
kombëtare dhe atyre vendore të planifikimit, me synim harmonizimin e trajtimit të
çështjeve të rëndësisë, kombëtare e vendore, në fushën e planifikimit të territorit:
a) duke mbledhur autoritetet përgjegjëse të planifikimit e palët e interesuara;
b) duke asistuar në zgjidhjen e konflikteve ndërmjet tyre dhe duke marrë pjesë në
përbërjen e komisionit të ndërmjetësimit, sipas përcaktimeve të shkronjës "c" të pikës
3 të nenit 19 të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit";
c) duke hartuar politika, që lehtësojnë dhe mbështesin bashkëpunimin e
bashkërendimin, në çdo nivel, të autoriteteve të planifikimit, për zhvillimin e
zbatimin e instrumenteve të planifikimit e të kontrollit të zhvillimit të territorit;
ç) duke ndërmarrë nismën për përcaktimin e rëndësisë kombëtare të një çështjeje në
planifikimin e territorit, siguruar botimin e informimin publik, vendosur pezullimin
paraprak të zhvillimit, kryer bashkërendimin, këshillimin e pjesëmarrjen e palëve të
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interesuara dhe propozuar për miratim në KKT (Këshilli Kombëtar i Territorit), sipas
dispozitave përkatëse të ligjit për planifikimin e territorit;
d) duke :ndihmuar, në bazë të informacionit periodik të marrë, autoritetet kombëtare
të planifikimit për procesin e hartimit të instrumenteve të planifikimit dhe duke
propozuar përmirësimet e nevojshme të planit të veprimeve e të projektit të
instrumentit të planifikimit;
dh) duke shqyrtuar përputhshmërinë e projektit të paraqitur për miratim, me
dispozitat ligjore e nënligjore, në fuqi në fushën e planifikimit të territorit dhe
instrumentet e planifikimit në fuqi, sipas nenit 38 të ligjit për planifikimin e territorit
dhe mbështetur rishqyrtimin e tij në bashkëpunimin dhe autoritetin propozues të
planifikimit;
e) duke dhënë mbështetje e orientime, në bazë të informacionit periodik të marrë, për
autoritetet vendore të planifikimit për procesin e hartimit të instrumenteve të
planifikimit dhe rekomanduar përmirësimet e nevojshme të planit të veprimeve dhe
projektit të instrumentit të planifikimit;
ë) duke bashkëvepruar e shkëmbyer të dhëna;
f) duke nxitur dhe asistuar përgatitjen e projekteve të zhvillimit, që kanë efekte në
planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
2.2. Këshillon autoritetet e planifikimit për procedurat dhe rregullat e një procesi
planifikimi të territorit.
2.3. U ofron njësive të qeverisjes vendore mbështetje për hartimin e politikave dhe të
akteve për planifikimin e menaxhimin urban, si dhe kontrollin e zhvillimit.
2.4. Mbështet zhvillimin e cilësive profesionale e teknike të autoriteteve kombëtare e
vendore, të planifikimit, nëpërmjet trajnimit dhe ndihmës së drejtpërdrejtë.
2.5. Përgatit e boton manuale metodologjike për planifikimin e territorit, si dhe
përgatit e ofron programe trajnimi për përgatitjen e dokumenteve të planifikimit.
2.6. Kryen studime dhe vlerësime për zhvillimet në territor dhe u ofron informacion e
statistika autoriteteve kombëtare e vendore, të planifikimit, palëve të interesuara dhe
publikut.
2.7. Përgatit dhe boton, brenda fundit të muajit qershor të çdo viti, bazuar në raportet
e autoriteteve të tjera të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit, si dhe në
vëzhgimet e kryera prej saj, raportin kombëtar të zhvillimeve në territor të vitit të
mëparshëm.
2.8. Sugjeron , në bazë të studimeve e vlerësimeve të kryera e të informacionit që ka,
përmirësimin e sistemit ligjor për planifikimin e territorit e të instrumenteve të
kontrollit të zhvillimit ose ndërmarrjen e proceseve planifikuese apo të masave të
tjera të nevojshme.
2.9. Bashkëpunon me ministritë e tjera për hartimin e përmirësimin e legjislacionit,
duke siguruar instrumentet e duhura institucionale dhe ligjore, për të nxitur
financimin e infrastrukturës, kryesisht, në mbështetje të zhvillimit në nivel vendor,
përmirësimit të partneritetit publik-privat, politikës së taksës për pasurinë,
detyrimeve për shkak të zhvillimit, politikave të taksave për përmirësimin e
infrastrukturës dhe mekanizmave të tjerë, që sigurojnë burime për financimin e
infrastrukturës.

Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

70

2.10. Përgatit e propozon aktet nënligjore në zbatim të ligjit për planifikimin e
territorit, që lidhen me planifikimin e kontrollin e zhvillimit të territorit dhe me çdo
përmirësim të mëtejshëm të tyre e, konkretisht, harton:
a) sipas përcaktimeve të neneve 24 e 62 të ligjit për planifikimin e territorit,
rregulloret uniforme të planifikimit e të kontrollit të zhvillimit dhe kryen
bashkërendimin, këshillimin, dëgjimin publik dhe botimin e tyre në regjistrin e
planifikimit të territorit, sipas neneve 36 e 37 të ligjit për planifikimin e territorit;
b) sipas përcaktimeve të nenit 88 të ligjit për planifikimin e territorit, rregulloret
model të planifikimit për autoritetet vendore të planifikimit, të cilat nuk kanë
miratuar ose nuk përdorin plane territoriale vendore;
c) aktet nënligjore për regjistrin e planifikimit të territorit dhe shpërndan standardet
teknike në fuqi të ngritjes dhe administrimit të regjistrit, sipas përcaktimeve të kreut
V të ligjit për planifikimin e territorit.
2.11. Kryen funksionet e sekretariatit të Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT) në
organizimin e mbledhjeve dhe përgatit e administron dokumentacionin, që
shqyrtohet në to.
2.12. Mbështet autoritetet e planifikimit për mënyrën e regjistrimit dhe të
administrimit në mënyrë të pavarur të të dhënave në regjistër dhe këshillon
autoritetet e planifikimit për shpërndarjen efektive të tyre te palët e interesuara dhe
procedurat e këshillimit.
2.13. Mbështet autoritetet vendore, duke u ofruar asistencë teknike, trajnime dhe
infrastrukturë, për botimin e të dhënave në regjistër.
2.14. Informon publikun për proceset e planifikimit dhe siguron aksesin e tij për
informacion.
2.15. Mbështet bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e planifikimit të territorit.
2.16. Ushtron përgjegjësi të tjera, të parashikuara shprehimisht me ligj e me akte
nënligjore.
KREU III
ORGANIZIMI, DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I AKPT-SË
1. AKPT-ja drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton të gjithë
veprimtarinë e kësaj agjencie dhe përgjigjet para Ministrit të Punëve Publike,
Transportit dhe Telekomunikacionit.
2. Drejtori i Përgjithshëm i AKPT-së emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga Këshilli i
Ministrave, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe
Telekomunikacionit, në përputhje me kriteret dhe procedurat e përcaktuara në
vendimin nr.173, datë 7.3.2003 të Këshillit të Ministrave "Për emërimin, lirimin ose
shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të
Ministrave, Kryeministrit ose të ministrit". Zëvendësdrejtori i përgjithshëm emërohet,
lirohet dhe shkarkohet nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit të Punëve
Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit.
3. AKPT-ja është institucion buxhetor, që financohet nga Buxheti i Shtetit, donacione
të huaja dhe burime të tjera të ligjshme. Buxheti i AKPT-së përbën zë të veçantë në
buxhetin e Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit,
4. Funksionimi i brendshëm i AKPT-së bëhet sipas rregullores përkatëse, të miratuar
nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe
Telekomunikacionit.
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KREU IV
PROCEDURAT E REKRUTIMIT
1. Marrëdhëniet e punës së nëpunësve të AKPT-së rregullohen sipas procedurave të
parashikuara në ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil". Drejtori i
Përgjithshëm i AKPT-së është eprori direkt, në përputhje me këto dispozita.
2. Marrëdhëniet e punës së punonjësve të tjerë të AKPT-së rregullohen sipas Kodit të
Punës dhe legjislacionit tjetër në fuqi, me zbatim të përgjithshëm në administratën
publike.
3. Personeli i AKPT-së duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara në
pikën 1 të nenit 12 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil", dhe
kërkesat e veçanta, të përcaktuara nga drejtori i Përgjithshëm i AKPT-së.
4. Nëpunësit e AKPT-së duhet të kenë arsimin e lartë profesional të nevojshëm në
fushën e planifikimit e zhvillimit të përdorimit të tokës, arkitekturës, urbanistikës,
planifikimit social, inxhinierisë së ndërtimit, teknologjisë së materialeve,
konstruksionit, transportit, gjeologjisë, hidrogjeologjisë, mjedisit, ekonomisë,
financës, shkencave juridike, të informatikës, inxhinierisë elektronike, teknologjisë së
informacionit, gjeomatikës dhe të plotësojnë kërkesat e veçanta, që përcaktohen nga
Drejtori i Përgjithshëm.
KREU V
DISPOZITA KALIMTARE E TË FUNDIT
1. AKPT-ja kryen të gjitha funksionet, që i janë ngarkuar me ligjin nr.10119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit".
2. Drejtoria e Politikave të Planifikimit Urban dhe Instituti i Studimeve dhe
Projektimeve Urbanistike, në Ministrinë e Punëve Publike, Transportit dhe
Telekomunikacionit, pushojnë së ekzistuari me hyrjen në fuqi të këtij vendimi dhe
me nisjen e funksionimit të AKPT-së.
3. AKPT-ja harton projektaktet nënligjore brenda afateve të përcaktuara në pikën 2 të
nenit 87 të ligjit për planifikimin e territorit, dhe i paraqet, për shqyrtim e miratim, në
Këshillin e Ministrave.
4. AKPT-ja harton dhe vë në zbatim planin e saj të punës për kalimin në sistemin e ri
të planifikimit të territorit brenda afateve të përcaktuara nga ligji për planifikimin e
territorit, përfshirë hartimin e metodologjive, ofrimin e informimit, trajnimin e
këshillimin e nevojshëm.
5. AKPT-ja mbështet dhe ofron këshillimin për autoritetet kombëtare e vendore, të
planifikimit, për hartimin, brenda afateve të parashikuara nga ligji për planifikimin e
territorit, të planit të përgjithshëm kombëtar, planeve të përgjithshme territoriale
vendore dhe planeve të përdorimit të tokës, brenda afateve të parashikuara në nenin
89 të ligjit për planifikimin e territorit.
6. AKPT-ja merr masat e nevojshme për të siguruar një proces të gjerë edukimi dhe
ndërgjegjësimi të autoriteteve të planifikimit, palëve të interesuara e publikut, në
përgjithësi, gjatë periudhës deri në fillimin e efekteve të plota të ligjit për planifikimin
e territorit dhe pas saj, në mënyrë periodike, në përputhje me përcaktimet e nenit 91
të ligjit për planifikimin e territorit, si dhe në bashkëpunim të ngushtë edhe me
Institutin e Trajnimit të Administratës Publike, shoqatat e interesuara të biznesit,
organizatat e shoqërisë civile dhe donatorët.
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7. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga
Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit.
8. Deri në rekrutimin e stafit të nevojshëm, shërbimet e buxhetit/financës dhe të
prokurimit të kryhen nga Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe
Telekomunikacionit.
9. Ngarkohet Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për
zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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VENDIM
Nr.459, datë 16.6.2010
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË PËRBASHKËTA GJEODEZIKE DHE
GIS
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës "b" të nenit 55 të ligjit
nr.10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", me propozimin e Ministrit të
Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Ky vendim përcakton rregullat për zbatimin e standardeve të përbashkëta
gjeodezike dhe GIS (Sistemi i Informacionit Gjeografik), që duhen përdorur nga
autoritetet e planifikimit të territorit dhe institucione të tjera publike në territorin e
Republikës së Shqipërisë.
2. Standardet e përgjithshme gjeodezike dhe të Sistemit të Informacionit Gjeografik
përcaktojnë:
a) mënyrën se si përshkruhet përmbajtja dhe struktura e të dhënave hapësinore, në
mënyrë formale dhe të qartë, dhe si të përftohet nga ky përshkrim një format/sistem
i pavarur për shkëmbimin e të dhënave;
b) metadatat që duhen mirëmbajtur për të dhënat hapësinore dhe shërbimet e
zbulimit, të shikimit e të shkarkimit të të dhënave hapësinore, nëpërmjet një portali
web në internet.
Zbatimi i këtyre standardeve lehtëson ndarjen e të dhënave dhe rrit ndërveprimin
ndërmjet të gjitha palëve që administrojnë informacion hapësinor.
3. Këto standarde janë të detyrueshme për t'u zbatuar nga të gjitha autoritetet
kombëtare e vendore, përgjegjëse për mbajtjen e informacionit në lidhje me
planifikimin e territorit në Republikën e Shqipërisë, të cilat janë të detyruara të
shkëmbejnë e të shpërndajnë informacionin hapësinor nëpërmjet Regjistrit të
Planifikimit të Territorit, të përcaktuar në kapitullin V të ligjit nr.10110, datë 23.4.2009
"Për planifikimin e territorit". Të gjithë personat, të cilët shkëmbejnë të dhëna
nëpërmjet Regjistrit të Planifikimit të Territorit, janë të detyruar të veprojnë në
përputhje me këto standarde.
4. Regjistrimi i të dhënave dhe i metadatave (ose të dhënat mbi të dhënat)
organizohet sipas një rrjeti të integruar dhe shumëqëllimësh bazash elektronike
kadastrale, të pavaruara e ndërvepruese ndërmjet tyre.
5. Rregullat e parashikuara në këtë vendim shërbejnë si bazë për krijimin dhe
organizimin e portalit web të Regjistrit të Planifikimit të Territorit, si dhe për
përcaktimin nga autoritetet e planifikimit të territorit, institucionet e tjera publike dhe
personat juridikë, të standardeve për shkëmbimin e informacionit nëpërmjet këtij
portali.
6. Të dhënat dhe metadatat, që regjistrohen në portalin web të Regjistrit, krijohen në
mënyrë të pavarur nga autoritetet e planifikimit të territorit, në përputhje me
standardet e parashikuara në këtë vendim.
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7. Të dhënat dhe metadatat shkëmbehen sipas standardeve të parashikuara në këtë
vendim për transferimin e shkëmbimin e tyre ndërmjet sistemeve të ndryshme të
informacionit, si dhe për lejimin e çdo subjekti të interesuar për marrjen ose
përdorimin e tyre.
8. Të dhënat dhe metadatat, të përftuara sipas standardeve, duhet të garantojnë
mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me parashikimet e ligjit nr.9887, datë
10.3.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale".
9. Standardet e përbashkëta gjeodezike dhe GIS sigurojnë bashkërendimin e punës
ndërmjet autoriteteve të planifikimit të territorit, institucioneve të tjera publike e
personave juridikë.
10. Standardet e përbashkëta gjeodezike dhe GIS, si standarde ndërkombëtare të
miratuara nga Organizata Ndërkombëtare e Standardeve (ISO), janë të detyrueshme
për zbatim sipas këtij vendimi në masë të plotë, për aq sa parashikimet e tyre nuk
janë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.
11. Standardet e parashikuara në këtë vendim për krijimin e të dhënave dhe të
metadatave shërbejnë si burim kryesor për autoritetet e planifikimit të territorit,
institucionet e tjera publike dhe personat juridikë që mirëmbajnë informacion
hapësinor. Këto standarde realizojnë:
a) lexueshmërinë e të dhënave nëpërmjet mjeteve të komunikimeve elektronike;
b) shmangien e regjistrimit të të dhënave të panevojshme dhe që nuk kanë lidhje me
bazën e të dhënave;
c) kuptimin e përgjithshëm të të dhënave dhe të metadatave, si dhe gjetjen e
informacionit për të dhënat që kërkohen.
12. Standardet e parashikuara në këtë vendim ndahen në tri grupe:
a) Standarde për specifikimin e të dhënave dhe të metadatave;
b) Standarde për përshkrimin e formatimit dhe të kodimit të të dhënave;
c) Standarde për përcaktimin e shërbimeve të rrjetit.
II. STANDARDET PËR SPECIFIKIMIN E TË DHËNAVE DHE TË
METADATAVE
1. Këto standarde përshkruajnë se si autoritetet e planifikimit të territorit,
institucionet e tjera publike e personat juridikë përcaktojnë, në mënyrë formale dhe të
qartë, të dhënat dhe metadatat, me anë të zbatimit të modelimit konceptual. Në
specifikimin e të dhënave e të metadatave, i cili bëhet sipas standardeve të
parashikuara në këtë vendim, përfshihen edhe karakteristikat e tyre hapësinore dhe
kohore.
2. Standardet për specifikimin e të dhënave të dokumenteve përfshijnë:
a) modelin e ref erencës (ISO 19101);
b) skemën e konceptimit të gjuhës (ISO 19103);
c) skemën hapësinore (ISO 19107);
ç) skemën e përkohshme (ISO 19108);
d) rregullat për skemën e aplikimit (ISO 19109);
dh) referimin hapësinor me koordinata (ISO 19111);
e) informacionin gjeografik për metadata (ISO 19 115);
ë) projeksionet evropiane të hartave (EUR 20120).
3. Modeli i referencës. Ky standard përcakton modelin e referencës që përshkruan të
gjitha kërkesat për standardizimin dhe parimet themelore që zbatohen për zhvillimin
e përdorimin e standardeve për informacionin gjeografik. Ky standard shërben si
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bazë për standardet e tjera, të parashikuara në këtë kre, si dhe për standardet e
parashikuara në krerët III dhe IV të këtij vendimi.
4. Skema konceptuale e gjuhës. Ky standard përcakton skemën konceptuale të gjuhës
që përdoret për zhvillimin e skemave (modeleve) elektronike të përkthyeshme, të
informacionit gjeografik. Këto skema shërbejnë si bazë për shkëmbimin e të dhënave
dhe për përcaktimin e shërbimeve të ndërveprimit. Standardet identifikojnë
kombinimin e kategorisë së diagramës së modelit të njehsuar të gjuhës (MNjGj) me
kufizimin e objektit te gjuhës (KOGj), që bashkëshoqërohet me të, si dhe një grup
përkufizimesh bazë, si skema konceptuale e gjuhës për specifikimin e informacionit
gjeografik.
5. Skema hapësinore. Ky standard parashikon skemat konceptuale për përshkrimin
dhe përdorimin e karakteristikave hapësinore të tipareve gjeografike me një tipar
gjeografik, që është një prezantim abstrakt i një dukurie reale të botës, të shoqëruar
me vendndodhje relative në tokë. Ky standard përmban të dhëna vektor (të
vektorizuara) që shprehin karakteristikat e tyre hapësinore të tipareve gjeografike.
6. Skema e përkohshme. Ky standard përcakton kërkesat për përshkrimin e
karakteristikave të përkohshme të informacionit gjeografik.
7. Rregullat për skemën e aplikimit. Ky standard përcakton mënyrën se si
përshkruhen përmbajtja dhe struktura e të dhënave, në mënyrë formale e të qartë,
nëpërmjet një skeme aplikimi. Një skemë aplikimi parashikon:
a) një dokumentim të plotë të të dhënave në një fushë të veçantë ose fushë aplikimi
(p.sh. zyrë urbanistike, kadastër etj.);
b) përshkrimin e të dhënave të lexueshme, në mënyrë elektronike, që bëjnë të
mundur zbatimin e mekanizmave automatike për administrimin e të dhënave.
Nëpërmjet përdorimit të një skeme aplikimi arrihet një kuptim i përbashkët dhe i
saktë i të dhënave në një fushë të caktuar të zbatimit të tyre.
Standardet përcaktojnë vetëm mënyrën se si duhet të përshkruhet përmbajtja dhe
struktura e të dhënave, kur nuk përcaktohet struktura e përmbajtja në vetvete.
Përcaktimi i përmbajtjes dhe i strukturës së të dhënave në një fushë të caktuar
zbatimi është një proces miratimi, ku përfshihen të gjitha palët që do të mirëmbajnë e
ndajnë së bashku të dhënat e kësaj fushe zbatimi.
8. Referimi hapësinor me koordinata. Informacioni gjeografik përmban referenca
hapësinore që lidhen me karakteristikat në një vendndodhje relative në tokë. Kjo
referencë hapësinore mund të vendoset nëpërmjet përdorimit të koordinatave ose të
identifikuesve gjeografikë. Ky standard përfshin dhënien e referencave duke
përdorur koordinatat. Koordinatat janë të qarta vetëm kur sistemi i referimit
koordinativ, me të cilin janë të lidhura ato koordinata, përcaktohet plotësisht. Ky
standard përshkruan elementet e nevojshme për përcaktimin e plotë të sistemeve të
referimit koordinativ që zbatohen për informacionin gjeografik, si dhe përcakton
transformimin ose konvertimin e koordinatave midis dy sistemeve të ndryshme të
referimit koordinativ.
9. Informacioni gjeografik për metadatat. Ky standard përcakton metadatat që
mirëmbahen për të dhënat hapësinore dhe shërbimet e të dhënave hapësinore.
Përkufizimi i një grupi elementesh të metadatave është i nevojshëm për të lejuar:
a) identifikimin e burimit të informacionit, për të cilin metadatat krijohen;
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b) klasifikimin e burimit dhe identifikimin e vendndodhjes së tij gjeografike e të
referencës hapësinore;
c) cilësinë dhe vlefshmërinë;
ç) përputhshmërinë me rregullat e zbatueshme për ndërveprimin e grupit të të
dhënave hapësinore e të shërbimeve;
d) kufizimet mbi aksesin e përdorimin;
dh) organizimin e elementeve të lidhura me origjinën.
Elementet e metadatave të lidhura me regjistrimin e vetë metadatave janë të
nevojshme për monitorimin, në mënyrë që metadatat e krijuara të mbahen të
përditësuara, si dhe për identifikimin e autoritetit përgjegjës për krijimin e
mirëmbajtjen e tyre. Grupi (numri dhe përshkrimi) minimal i elementeve të
metadatave që duhen mirëmbajtur për të dhënat e shërbimet e parashikuara në
Regjistrin e Planifikimit të Territorit, përcaktohet në shtojcën 1 bashkëlidhur këtij
vendimi. Kjo nuk përjashton mundësinë që grupet e interesit, në përputhje me
parashikimet e Regjistrit të Planifikimit të Territorit, të dokumentojnë burimet e
informacionit, më gjerësisht, me elemente shtesë, që rrjedhin nga standardet
ndërkombëtare ose prakt ikat e hasura gjatë punës, në fushën e tyre të zbatimit.
10. Projeksionet evropiane të hartave. Ky standard përcakton sistemet e referimit
hapësinor të koordinatave dhe sistemet vertikale të referimit që do të përdoren për
informacionin gjeografik, të administruar e të mirëmbajtur në Regjistrin e
Planifikimit të Territorit. Sipas këtij standardi, sistemi i Referencës Tokësore
Evropiane (ETRS-TMzn) ETRS89 do të përdoret për të gjitha hartat në një shkallë më
të madhe se 1:500 000. Sistemi ETRS80 Lambert Conformal Conic Projection (ETRSLCC) do të përdoret për hartat me shkallë të njëjtë ose më të vogël se 1:500 000.
III. STANDARDET PËR PËRSHKRIMIN E FORMATIT DHE TË KODIMIT TË
TË DHËNAVE
1. Standardet e parashikuara në këtë seksion përcaktojnë formatin e të dhënave që
ndahen dhe shkëmbehen ndërmjet autoriteteve të planifikimit të territorit,
institucioneve të tjera publike e personave juridikë. Këto standarde përcaktojnë
rregullat e kodimit, duke përshkruar se si skema për një format të transferimit të të
dhënave për një sistem të pavarur mund të rrjedhë nga një skemë aplikimi.
2. Këto standarde të përshkruara në këtë kre përfshijnë:
a) kodimin (ISO 19115);
b) gjuhën e etiketimit gjeografik (ISO 19136);
c) metadatën - kodimin XML (ISO 19139).
Standardet në veçanti i përkasin shitësve të programeve kompjuterike (software) që
duhet të ofrojnë aplikime, të cilat mund të lexojnë e shkruajnë formate që nevojiten
për ndarjen dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet autoriteteve të planifikimit të
territorit, institucioneve të tjera publike dhe personave juridikë.
3. Kodimi. Ky standard specifikon kërkesat për përcaktimin e rregullave të kodimit
që përdoren për shkëmbimin e të dhënave gjeografike ndërmjet autoriteteve të
planifikimit të territorit, institucioneve të tjera publike dhe personave juridikë. Një
rregull kodimi lejon informacionin gjeografik të përcaktuar nga skema aplikimi dhe
skema të standardizuara për kodim në një strukturë të dhënash të një sistemi të
pavarur për transferim ose depozitim.
4. Gjuha e etiketimit gjeografik (GML). Gjuha e etiketimit gjeografik (GML) është
kodimi XML sipas standardeve të përshkruara në pikën 3 të këtij kreu, për
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transferimin dhe depozitimin e informacionit gjeografik, të modeluar sipas kuadrit të
modelimit konceptual, të përdorur në seritë 19100 të standardeve ISO të Standardeve
Ndërkombëtare dhe që përfshin regjistrimet hapësinore e jo-hapësinore për
karakteristikat gjeografike të tokës. Standardi GML është kodimi më i parapëlqyer
për t'u përdorur kur informacioni gjeografik shkëmbehet ndërmjet autoriteteve të
planifikimit. Nëse një skemë aplikimi e përshkruar në URL përdoret si bazë për
ruajtjen e transferimin e informacionit gjeografik dhe sipas standardeve ISO 19109
(Pika 3, në kreun II të këtij vendimi), standardet në GML parashikojnë rregulla
normative për planifikimin e kësaj skeme aplikimi në një skemë aplikimi GML në
skemën XML dhe, si e tillë, në një kodim XML të të dhënave me një strukturë logjike,
në përputhje me skemë e aplikimit të pajtueshme ISO 19109.
IV. STANDARDE PËR PËRCAKTIMIN E SHËRBIMEVE TË RRJETIT
1. Hyrja në bazën e të dhënave dhe të metadatave, që mbahen nga çdo autoritet i
planifikimit të territorit, institucionet e tjera publike dhe personat juridikë,
mundësohet nëpërmjet shërbimeve të rrjetit të informacionit të ofruar.
2. Do të ofrohen tri lloje shërbimesh:
a) Shërbimi i kërkimit dhe i gjetjes së informacionit;
b) Shërbimi i shikimit të tyre;
c) Shërbimi i shkarkimit të informacionit.
Standardet, që mbulojnë shërbimet në rrjetin e informacionit, përcaktojnë sintaksën
dhe përmbajtjen e kërkesave që një shërbim është në gjendje të kuptojë, si dhe
sintaksën dhe përmbajtjen e përgjigjeve.
3. Shërbimet e shikimit dhe të shkarkimit të informacionit përdoren në mënyrë që të
sigurohet mbrojtja e të dhënave personale në përputhje me ligjin nr.9887, datë
10.3.2007 "Për mbrojtjen e të dhënave personale". Këto shërbime sigurojnë mbrojtjen e
akteve që klasifikohen konfidenciale ose sekret shtetëror në përputhje me ligjin
nr.8547, datë 11.2.1999 "Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror".
4. Shërbimi i kërkimit dhe i gjetjes së informacionit.
Ky shërbim përdoret për të kërkuar/për të gjetur të dhëna nëpërmjet një grupi
kriteresh kërkimore, të cilat do të jenë bërthama e elementeve metadata nga ISO
19115 (Metadata për informacion gjeografik).
Specifikimi i shërbimit të gjetjes së informacionit është Katalogu i Shërbimeve OGC
për Specifikimin e Rrjetit.
5. Shërbimi i shikimit. Ky shërbim përdoret për të përfituar pamjen e hartës së ofruar
si imazh ose format grafik dhe krijohet nga një a disa të dhëna hapësinore. Nuk ka
shërbim shikimi të përcaktuar për të dhëna johapësinore. Specifikimi i shërbimit të
shikimit është Shërbimi i Hartës Web (SHHW) të përshkruar hollësisht në standardin
ISO 19128, ndërsa portretizimi i informacionit gjeografik (simbole kartografike etj.)
rregullohet nga ISO 19117.
6. Shërbimi i shkarkimit të informac ionit. Ky shërbim përdoret për të përftuar të
dhëna dhe mund të ndahet në dy kategori kryesore:
a) Shërbime shkarkimi për mbledhje të dhënash ose pjesë të tyre të paracaktuara;
b) Shërbime shkarkimi me hyrje të drejtpërdrejtë, përfshirë edhe mundësinë e
marrjes së informacionit për të dhënat.
6.1. Për të përdorur kategorinë e parë të shërbimit të shkarkimit, duhen metadata për
mbledhjen e të dhënave, të paracaktuara, që përmban URL ku baza e të dhënave ose
pjesë të saj mund të shkarkohen menjëherë me një kërkesë të thjeshtë HTTP. Një bazë
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të dhënash e paracaktuar ose pjesë të saj të paracaktuara përfaqësojnë në koncept, një
dosje të ruajtur në ruajtësin e bazës së të dhënave, që mund të shkarkohet si një njësi
e tërë pa pasur asnjë mundësi për t'u ndryshuar përmbajtja. Kjo gjë lejon zgjidhjen
më të thjeshtë teknike për sigurimin e hyrjes në bazën e të dhënave.
6.2. Kategoria e dytë e shërbimit të shkarkimit lejon më tepër kontroll gjatë
shkarkimit. Nuk është e detyrueshme, por gjithsesi, nëse sigurohet, duhet të zbatohet
si shërbim rrjeti siç përcaktohet në ISO 19142, me kërkesën e pajisjes së filtrit të
kodimit(FK) po sipas përcaktimeve të ISO 19143. Në këtë rast, informacioni
hapësinor ruhet në mënyrë tipike në ruajtësin e informacionit (p.sh. në bazën e të
dhënave) dhe në të mund të depërtohet vetëm nëpërmjet sistemit të bazës së të
dhënave. Hyrja drejtpërdrejt është mundësia e aplikimit apo shërbimit të klientit për
të ndërvepruar drejtpërdrejt me ruajtësin e të dhënave, p.sh. për të përfituar pjesë
nga baza e ruajtjes së të dhënave, sipas kërkesës. Kërkesa mund të bazohet në kriterin
hapësinor ose kohor a në karakteristika specifike të kategorive të objekteve
hapësinore, të përfaqësuara në ruajtësin e të dhënave.
V. DISPOZITA TË FUNDIT
1. Standardet e parashikuara në vendimin nr. 232, datë 12.3.2008 të Këshillit të
Ministrave "Për përcaktimin e rregullave të përgjithshme për ruajtjen dhe
administrimin e informacionit hartografik, të përftuar nga fotografimi ajror, dixhital i
territorit të Republikës së Shqipërisë", do të vazhdojnë të zbatohen, për aq sa ato nuk
janë në kundërshtim me standardet e parashikuara në këtë vendim.
2. Bordi Shqiptar i Gjeoinformacionit detyrohet t'i paraqesë për miratim, nëpërmjet
Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshillit të Ministrave, standardet për të
dhënat e përbashkëta gjeodezike dhe GIS, së bashku me strukturën, monitorimin e
tyre, zbatimin dhe modifikimin.
3. Bordi Shqiptar i Gjeoinformacionit detyron autoritetet e planifikimit të territorit,
institucionet e tjera publike dhe personat juridikë për zbatimin e strukturës dhe të
standardeve të përbashkëta gjeodezike dhe GIS, të parashikuara në këtë vendim.
4. Agjencia e Planifikimit të Territorit detyrohet të krijojë komitete këshillimore adhoc, sa herë është e nevojshme, për çështje specifike me karakter teknik, për të
shikuar apo për të rekomanduar rishikimin e informacioneve për standardet GIS dhe
ato gjeodezike, të lidhura me planifikimin e territorit. Mënyra e funksionimit,
kompetencat dhe përbërja e komiteteve përcaktohen me udhëzim të Ministrit të
Punëve Publike, dhe Transportit. Këto komitete kanë të drejtë dhe detyrim t'i japin
rekomandime Bordit Shqiptar të Gjeoinformacionit për rishikimin e strukturës së
miratuar dhe standardeve të të dhënave gjeodezike dhe GIS.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i fillon efektet e tij sipas
parashikimeve të shkronjës "b" të nenit 92 të ligjit nr.10119, datë 23.4 2009 "Për
planifikimin e territorit".
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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Metadata për shërbimet e të dhënave
Elementi i metadatave Përshkrimi i elementit Shumëllojshmëri Kusht Nën-elementi i
Metadatave Nën-elementi i Përshkrimit Fusha/ Lloji Faqe e ISO 19115 / 19119
Standarde ku mund të gjendet Lista e Kodeve ose renditja Shembull X mënyrë XML
Emri i Elementit
Titulli i Burimit emri nëpërmjet të cilit njihet burimi i cituar 1 Tekst i lirë Vënia në
dispozcion
e
hartës
së
Tiranës
nëpërmjet
internetit
identificationInfoë1]/*/citation/*/title titulli
Burim abstrakt Përmbledhje e shkurtër e përmbajtjes së burimit 1 Tekst i lirë Vënia në
dispozcion
e
hartës
së
Bashkisë
së
Tiranës
nëpërmjet
internetit
identificationInfoë1]/*/abstract abstrakt
Lloji i Burimit lloji i burimit si psh. paketa e të dhënave, shërbimet etj. 1
MD_ScopeCode <> {paketa të dhënave, seria, shërbimi} 25/19115 shërbimi Niveli i
Hierarkisë Niveli hierarkisë
Lloji I Shërbimit klasifikimi për të ndihmuar në kërkimin e shërbimeve të mundshme
për
të
dhënat
hapësinore
1
{zbulo,
shih,
shkarko}
pamja
identificationInfoë1]/*/serviceType Lloji i Shërbimit
Lloji i lidhjes lloji lidhjes midis shërbimeve dhe të dhënave të asociuara (nëse
ekzistojnë) 1 4/19119 - Amendament 1/2008 përzier identificationInfoë1]/
*/couplingType Lloji i Lidhjes
Përmban Veprime Siguron informacione mbi operacionet që përfshijnë shërbi min
1...* Emri i Operacionit një identifikues unik për këtë ndërfaqe Gjetja e Kapaciteteve
identificationInfoë1]/*/containsOperati ons/*/operationName Emri i Operacionit
DCP platforma të shpërndara llogaritëse në të cilat është zbatuar operacioni 21/19119
Shërbimet nëpërmjet internetit identificationInfoë1]/*/containsOperations/*/DCP
DCP
Pika lidhëse dorezë për të hyrë në shërbimet e ndërfaqes http://77.242.19.116/cgibin/tiranawms?service=wMS&request=GetCapabilities
&version=1.1.1
identificationInfoë1]/*/containsOperations/*/connectPoint Pika lidhjes
Identifikuesi i Burimit informacion mbi shërbimet online nga të cilat mund të
sigurohen burimet 1...* http://77.242.19.116/csibin/tiranawms?service=wMS&request=GetCapabilities
&version=1.1.1
distributionInfo/*/transferOptions/ */onLine/*/linkage Lidhja
referencës së Burimit Data referencës për burimet e cituara 1...* Data datë reference
për burimet e cituara Data 2009-07-21 identificationInfoë1]/*/citation/ */ date/
*/date data
Lloji datës ndodhi e përdorur për datën e referencës CI_DateTypeCode <> 92/19115
publikimi identificationInfoë1]/*/citation/*/date/*/dateType Lloji Lidhjes
Fjalëkyce fjalë të formalizuara apo frazë e përdorur për të përshkruar burimin 0...*
Tekst i lirë Vënia në dispozicion e hartës nëpërmjet internetit
identificationInfoë1]/*/descriptiveKeywor ds/ */keyword Fjalakyce
Pala përgjegjëse për burimin identifikimin e, dhe mjetet e komunikimit me person (a)
dhe organizata të lidhura me burimin 1...* Emri i Organizatës emri i organizatës
përgjegjëse Tekst i lirë Departamenti i Planifikimit Urban / Bashkia e Tiranës
identificationInfoë1]/*/pointOfContact/ */organisationName Emri i organizatës
Roli funksion i kryer nga pala përgjegjëse CI_RoleCode <> 93/19115 mbikëqyrës
identificationInfoë1]/*/pointOfContact/ */role roli
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Informacion Kontakti si të kontaktojmë palën përgjegjëse: telefoni dhe adresa e
emaili-t CI_Contact tel: +355-(0)4-22 12 345 email: jpreci@tirana.gov.al
identificationInfoë1]/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/phoneidentificationInfoë1]
/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress
telefoni
adresa elektronike e emaili
Gjatësia me kahe nga Perëndimi Kufirit të shtrirjes së burimit e shprehur në gjatësi në
shkallë decimale (pozitive lindore), saktësia me të paktën dy koordinata decimale
Këndi -180,0 < = Vlera e Gjatësisë me Kah nga Perëndimi <= 180,0 19.747
identificationInfoë1]/*/extent/*/geographicElement/*/ëestBoundLongitude
Gjatësia me kah nga Perëndimi
Gjatësia me kahe nga Lindja koordinata më lindore e kufirit të shtrirjes së burimit, e
shprehur në gjatësi në shkallë decimale (pozitive lindore), saktësia me të paktën dy
koordinata decimale Këndi -180,0 < = Vlera e nga Lindja < = 180,0
Gjatësisë
me
Kah
19.874
identificationInfoë1]/*/extent/*/geographicElement/*/eastBoundLongitude
Gjatësia me kah nga Lindja
Gjerësia me kahe nga Jugu koordinata më jugore e kufirit të shtrirjes së burimit, e
shprehur në gjerësi në shkallë decimale (pozitive veriore), saktësia me të paktën dy
decimalë Këndi -90,0 < = Vlera e Gjerësisë me Kah nga Jugu< = 90,0; Vlera e Gjerësisë
me Kah nga Jugu <= Vlera e Gjatësisë me Kah nga Veriu 41.294
identificationInfoë1]/*/extent/*/geographicElement/*/southBoundLatitude
Gjerësia me kah nga Jugu
Shtrirja gjeografike e burimit (nëpërmjet kufizuese) shtrirje horizontale e burimit të
përfaqësuar nga një formë drejtkëndëshi 0...* e detyrueshme për shërbimet me një
shtrirje gjeografike Gjerësia me kahe nga koordinata më veriore e kufirit të shtrirjes
së burimit, e shprehur në gjerësi në shkallë decimale (pozitive veriore), saktësia me të
paktën dy decimalë Këndi -90,0 < = Vlera e Gjerësisë me Kah nga Veriu <= 90,0;
Vlera e Gjerësisë me Kah nga Veriu > = Vlera e Gjerësisë me Kah nga Jugu 41.383
identificationInfoë1]/*/extent/*/geographicElement/*/northBoundLatitude
Gjerësia me kah nga veriu
Poligoni kufizues I burimit Kufiri i mbyllur i burimit shprehur në koordinata x y 0...*
Poligon poligon kufizues i përfaqësuar nga koordinata çift gml:polygon sipas
përkufizimit
të
gmlpoligon
në
ISO
19136
identificationInfoë1]/*/extent/*/geographicElement/*/polygon poligon
Kushtet për akses dhe përdorim përcakton kushtet për akses dhe përdorim e paketës
së të dhënave hapësinore, dhe ku është e mundur, korresponduese 1...* Tekst i lirë
nuk ka kushte identificationInfoë1]/*/resourceConstraints/*/useLimitation Kufizim
përdorimi
Kufizimet për aksesin e publikut nëse mundet, të dhënat për kufizimet
e aksesit publik dhe arsyet për to 1...* Tekst i lirë nuk ka kufizime
identificationInfoë1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints Kufizim aksesi
Identifikuesi i skedarit të metadatave identifikues unik për këtë skedar të metadatave
1 Tekst i lirë b45 aa5 df-d9bf-4a66- 916c-36ff1df96e43 Identifikuesi i dosjes
Identifikuesi i skedarit
Emri standard i metadatave Emri standardit i metadatave i përdorur 1 Tekst i lirë
ISO 19115 / 19119 Emri standard I metadatave Emri standard i metadatave
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Gjuha e metadatave gjuha e përdorur për dokumentimin e metadatave 1 ISO 639-2
Anglisht Gjuha Giuha
Set i karaktereve të metadatave karaketerit që kodon standartet e përdorura për
paketën e metadatave 1 MD_CharacterSetCode <> 95/19115 utf8 Paketa e
Karaktereve Paketa e karaktereve
Pika e kontaktit të metadatave pala përgjegjëse për informacionin e metadatave 1... *
Organizatës emri i organizatës përfaqësuese Tekst i lirë Departamenti i Planifikimit
Urban / Bashkia e Tiranës contact/*/organisationName Emri i organizatës
Roli funksion i kryer nga pala përgjegjëse CI_RoleCode <> 93/19115 mbikqyrës
contact/*/role roli
Informacion Kontakti si të kontaktojmë palën përgjegjëse: telefon dhe adresë
CI_Contact Tel: +355-(0)4-22 12 345 email: jpreci@tirana.gov.al
contact/*/contactInfo/*/phone
contact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress telefon postë elektronike
adresë
Vula e datave të metadatës data në të cilën ishte krijuar metadata 1 Data 2009-10-22
Vula e datës Vula e datës
Metadata për paketat e të dhënave hapësinore dhe serive të paketave të të dhënave
Elementi i Metadatave Elementi i Përshkrimit Shumëllojshmëria Kushti Nën element
i metadatave Përshkrimi i nën elementit Domeini / Tipi Faqja e ISO 19115 Standardi
ku mund të gjendet lista e kodit apo emërtimi Shembull X Mënyrë Emri i elementit
XML
Titulli i burimit Emri me të cilin njihet burimi I cituar 1 Tekst I lirë ndërtesa
Informacion identifikimië1ç/*/citimi/*/titulli titulli
Burim abstrakt Përmbledhje e shkurtër narrative e përmbajtjes së burimit 1 Free text
Ndërtesa brenda kufijve administrativë të Bashkisë së Tiranës Informacion
identifikimië1ç/*/abstrakt abstrakt
Lloji i burimit Lloji I burimit si për shembull paketa e të dhënave, shërbimi etj. 1
MD_Kodi I Fushës << Lista e Kodit>> {seti I të dhënave, seritë, shërbimi} 25 Seti I të
dhënave Niveli I hierarkisë Niveli hierarkisë
Identifikuesi i Burimit informacion për burimet online nga të cilat mund të sigurohet
burimi 0...* I detyrueshëm në rast se ekziston një URL për të siguruar informacion të
mëtejshëm për burimin URL http://www.tirana.gov.al/spatialdata/buildings.zip
Informacion I shpërndarë/*/Opsione transferimi/*/lindhje onLine Lidhjet
Gjuha e burimit Gjuha e përdorur brenda burimit 1...* ISO 639-2 sqi, eng Informacion
identifikimië1ç/*/gjuha Gjuha
Seti i karaktereve të burimit Emri I plotë I karakterit që kodon standardet që
përdoren për burimin 1...* MD_Karakteri I Kodit të Fushës < < Lista e Kodit >> 95
utf8 Informacion identifikimë1ç/*/Seti I karaktereve Seti I karaktereve
Data e referencës së burimit Data e referencës për burimin e cituar Data Data e
referencës
për
burimin
Data
2005-08-25
Informacion
identifikimië1ç/*/citimi/*/data/*/data data
Lloji I datës Eventi I përdorur për datën e referencës CI_Data e Kodit Tip << Lista e
Kodit>> 92 Publikimi Informacion identifikimië1ç/*/citim/*/data/*/Lloji I datës
Lloji I datës
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Kategoria e temës Tema (t) kryesore të paketave të të dhënave apo serive të paketave
të të dhënave MD_Kodi I Kategorisë së Temës <> 102 Struktura, planifikimi Kadastra
Informacion identifikimië1ç/*/Kategoria e temës Kategoria e temës
Fjalëkyçe Fjalë që përdoret shpesh, fjalë e formalizuar apo frazë që përdoret për të
përshkruar burimin 0...* Tekst I lirë Ndërtesë, Ndërtim Informacion
identifikimië1ç/*/Fjalëkyçe përshkruese/*/fjalëkyç Fjalëkyçe
Pala përgjegjëse për burimin identifikimi dhe mjetet e komunikimit me personin (at)
dhe organizatat që lidhen me burimin 1...* Emri I organizatës Emri I organizatës
përgjegjëse Tekst I lirë Drejtoria e Planifikimit Urban / Bashkia e Tiranës Informacion
identifikimië1ç/*/Pika e kontaktit/*/organizata Emri Emri I organizatës
Roli funksioni I kryer nga pala përgjegjëse CI_Kodi I Rolit < > 93 Mbikëqyrësi
Informacion identifikimië1ç/*/Pika e kontaktit/*/roli roli
Informacioni I kontaktit Si të kontaktojmë palën përgjegjëse: numri I telefonit dhe
adresa e postës elektronike CI_Kontakti telefon: +355-(0)4-22 12 345 email:
jpreci@tirana.gov.al
Informacion identifikimië1ç/*/Pika e kontaktit/*/informacion kontakti/*/telefon
Informacion
identifikimië1ç/*/Pika
e
kontaktit/*/informacion
kontakti/*/adresa/*/adresa e postës elektronike Telefon postë elektronike i Adresë
Shtrirja gjeografike e burimit (nëpërmjet ndarjes kufizuese) Shtrirja horizontale e
burimit e përfaqësuar nga një formë katërkëndëshe 1...* Gjatësia me kahje nga
perëndimi Koordinata më perëndimore e kufirit të shtrirjes së burimit e shprehur në
gjatësi në shkallë decimale (pozitive lindore), saktësia me të paktën dy decimale
Këndi -180,0 < = Vlera e Gjatësisë me Kahje nga Perëndimi < = 180,0 19.747
Informacion identifikimië1ç/*/shtrirja/*/Elementi gjeografik/*/Gjatësia me kahje
nga perëndimi Gjatësia me kahje nga perëndimi
Gjatësia me kahje nga Koordinata më lindore e kufirit të shtrirjes së burimit e
shprehur në gjatësi në shkallë decimale (pozitive lindore), saktësia me të paktën dy
decimale Këndi -180,0 < = Vlera e Gjatësisë me Kahje nga Lindja <= 180,0 19.874
Informacion identifikimië1ç/*/shtrirja/*/Element gjeografik/*/Gjatësia me kahje
nga lindja Gjatësia me kahje nga lidja
Gjerësia me kahje nga jugu Koordinata më jugore e kufirit të shtrirjes së burimit e
shprehur në gjerësi në shkallë decimale (pozitive veriore), saktësia me të paktën dy
decimale Këndi -90,0 < = Vlera e Gjerësisë me Kahje nga Jugu <= 90,0; Vlera e
Gjerësisë me Kahje nga Jugu <= Vlera e Gjerësisë me Kahje nga 41.294 Informacion
identifikimië1ç/*/shtrirja/*/Element gjeografik/*/Gjerësia me kahje nga jugu
Gjerësia me kahje nga jugu
Gjerësia me kahje nga Koordinata më veriore e kufirit të shtrirjes së burimit e
shprehur në gjerësi në shkallë decimale (pozitive veriore), saktësia me të paktën dy
decimale Këndi -90,0 < = Vlera e Gjerësisë me Kahje nga Veriu <= 90,0; Vlera e
Gjerësisë me Kahje nga Veriu > = Vlera e Gjerësisë me Kahje nga Jugu 41.383
Informacion identifikimië1ç/*/shtrirja/*/Element gjeografik/*/Gjerësia me kahje
nga veriu Gjerësia me kahje nga veriu
Poligoni kufizues i burimit Kufi i mbyllur i burimit i shprehur në koordinatat x-y 0...*
Poligoni Poligon kufizues I përfaqësues nga çifte koordinatash gml:poligoni Sipas
përcaktimit
të
gml-së:poligoni
në
ISO
19136
Informacion
identifikimië1ç/*/shtrirja/*/Element gjeografik/*/poligoni poligoni
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Rezolucioni hapësinor i setit të të dhënave Niveli i detajit të shprehur si faktor
shkalle apo distamë nga toka 0...* Shkalla ekuivalente Niveli I detajeve të shprehura
si shkallë e një harte të printuar të krahasuar apo një diagrami Numër I plotë > 0
(Fraksioni përfaqësues) 2500 Informacion identifikimi ë1ç/*/Rezolucioni
hapësinor/*/Shkalla ekuivalente/*/Emëruesi Emëruesi
Distanca Shembull I distancës nga toka Distanca > 0 25 cm informacion
identifikimië1ç/*/Rezolucioni hapësinor/*/Shkalla ekuivalente/*/distanca distanca
Mirëmbajtja e burimit informacion për shpeshtësinë e rifreskimit 0...1 Mirëmbajtja
dhe rifreskimi I shpeshmërisë Shpeshmëria me të cilën bëhen ndryshime dhe shtesa
në burim pasi të jetë plotësuar burimi fillestar MD_Kodi I Mirëmbajtjes së
Shpeshmërisë < < Lista e Kodit> 25 Një herë në dy vjet Informacion
identifikimië1ç/*/Mirëmbajtja e burimit/*/Mirëmbajtja dhe Shpeshmëria e
Rifreskimit Mirëmbajtja dhe Shpeshtësia e Rifreskimit
Data e rifreskimit të ardhshëm Planifikimi I të dhënave të rishikuara për burimin
Data 2009-03-25 Informacion identifikimië1ç/*/Mirëmbajtja e burimit*/data e
rifreskimit të ardhshëm Data e rifreskimit të ardhshëm
Formati i shpërndarjes Siguron një përshkrim të formatit të të dhënave që do të
shpërndahen 0...* Emri Emri I formateve të transferimit të të dhënave Tekst I lirë
ESRI Shapefile Informacion shpërndarjeje/*/Formati I shpërndarjes/*/emri emri
Versioni Versioni I formatit (numri I datës, etj.) Tekst I lirë ArcView 9.3.1
Informacion shpërndarjeje/*/Formati I shpërndarjes/*/versioni versioni
Tipi i përfaqësimit hapësinor metodë e përdorur për përfaqësimin hapësinor të
informacionit gjeografik 0...* MD_Lloji i Kodit për Përfaqësimin Hapësinor << Lista e
Kodit>> 102 vektor Informacion identifikimië1ç/*/Lloji I Përfaqësimit Hapësinor
Lloji I përfaqësimit hapësinor
Sistemi i referencës hapësinore Përshkrimi sistemeve të referencës hapësinore i
përdorur në burim 1...* Identifikimi I preferuar I referencës së koordinatave
kodi/identifikuesi EPSG. Në rast se kodi EPSG nuk është siguruar, atëherë
projeksioni, elipsoidi dhe pika e referimit janë të detyrueshme. Identifikuesi I sistemit
të referencës name / identifier of reference system RS_Identifikues Kodi: 32634
Hapësira e Kodit: EPSG Informacion I sistemit të referencës/*/Identifikuesi I sistemit
të referencës/*/kodi Informacion I sistemit të referencës/*/Identifikues I sistemit të
referencës/*/Hapësira e kodit Kodi
Hapësira e kodit
Prejardhja Shpjegim i përgjithshëm i njohurive që zotëron krijuesi i të dhënave për
prejardhjen e burimit 0...1 Tekst I lirë Ndërtesat u hodhën në format dixhital nga
ortofotot e marra në mars 2005. Informacioni përshkrues si funksioni I ndërtesës,
lartësia dhe gjendja u sigurua nga studimet në terren. Informacioni I cilësisë së të
dhënave/*/{Prejardhja Prejardhja
Përshkrimi i katalogut të veçorive informacion që identifikon katalogun e veçorive
0...1 Gjuha Gjuha e përdorur brenda katalogut ISO 639-2 sqi Informacion i
përmbajtjes/*/gjuha Gjuha
E përfshirë me setit e të dhënave Treguesi nëse katalogu I veçorive është përfshirë
apo jo me paketën e të dhënave Boolean 0 (no) Informacion I përmbajtjes/*/I
përfshirë me setin e të dhënave I përfshirë me paketën e të dhënave
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Citimi I katalogut Referencë e përfunduar bibliografike e katalogut të veçorive të
jashtme CI_Citimi titulli: ndërtesa data: 2 008-06-05 Lloji i datës: publikim Pala
përgjegjëse: Drejtoria e Planifikimit Urban /Bashkia e Tiranës Burimi-online:
http://www.tirana.gov.al/feature_catalogues/buildings_c
Informacion i përmbajtjes/*/Citimi i Katalogut të Veçorisë/*/titulli
Informacion i përmbajtjes/*/Citimi i Katalogut të Veçoris/*/data/*/data
Informacion i përmbajtjes/*/Citimi i Katalogut të Veçoris/*/data/*/Lloji i datës
Informacion i përmbajtjes/*/Citimi i Katalogut të Veçoris*/Pala Përgjegjëse e
cituar/*/Emri i organizatës
Informacion i përmbajtjes/*/Citimi i Katalogut të Veçoris*/Pala Përgjegjëse e
cituary/*/Informacion kontakti/*/Burim online/*/Lidhje titulli
Lloji I datës
Emri I organizatës Lidhjet
Kodi i Përputhshmërisë Treguesi i përputhshmërisë së katalogut të veçorive të
jashtme me ISO 19110 Boolean 1 (po) Informacion kontakti/*/Kodi I
përputhshmërisë Kodi I Përputhshmërisë
Kushtet për akses dhe përdorim Përcakton kushtet për akses dhe përdorimin e seteve
të të dhënave hapësinore dhe kur është e mundur, tarifat përkatëse Tekst i lirë Nuk
aplikohen kushtet Informacion identifikimië1ç/*/Kufizime të burimit/*/Kufizim
përdorimi Kufizim përdorimi
Kufizimet ndaj aksesit publik Nëse është e aplikueshme, informacion për kufizimet
ndaj aksesit publik dhe arsyet për këto kufizime Tekst i lirë Nuk ka kufizime
Informacion identifikimi (1ç/*/Kufizime të burimit/*/Kufizime të aksesit Kufizim
aksesi
Identifikuesi I dosjes së metadatave identifikuesi unik për këtë dosje metadatash 1
Tekst i lirë b45 aa5 df-d9bf-4a66-916c-3 6ff 1 df96e43 Identifikuesi I dosjes
Identifikuesi I dosjes
Emri standart I metadatave Emri I standardit të përdorur për metadatat 1 Tekst i lirë
ISO 19115 Emri standard I metadatave Emri standard I metadatave
Gjuha e metadatave Gjuha e përdorur për dokumentimin e metadatave 1 ISO 639-2
eng Gjuha gjuha
Seti I karaktereve të metadatave Emri I plotë I karakterit që kodon standartin që
përdoret për setin e metadatave 1 MD_Kodi i Paketest së Karatereve > 95 utf8 Seti I
karaktereve Paketa e karaktereve
Pika e kontaktit e metadatave Pala përgjegjëse për informacionin e metadatave 1...*
Emri I organizatës Emri I organizatës përgjegjëse Tekst I lirë Drejtoria e Planifikimit
Urban/Bashkia e Tiranës Kontakti/*/Emri I organizatës Emri I organizatës
Roli Funksioni I kryer nga pala përgjegjëse CI_Kodi i Rolit <> 93 Mbikëqyrësi
Kontakti/*/roli roli
Informacioni I kontaktit Si të kontaktojmë palën përgjegjëse: numri I telefonit dhe
adresa e postës elektronike CI_Kontakti Telefon: +355-(0)4-22 12 345 email:
jpreci@tirana.gov.al
Kontakti/*/Informacion kontakti/*/Telefon Kontakti/*/Informacion
kontakti/*/adresa/*/Adresa e postës elektronike telefon postë elektronike adresë
Vula e datës së metadatave Data kur janë krijuar metadatat 1 Data 2008-10-22 Vula e
datës Vula e datës
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VENDIM
Nr.460, datë 16.6.2010
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E REGJISTRIT TË PLANIFIKIMIT
TË TERRITORIT
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 55 të ligjit nr.10119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të
Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
I. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I REGJISTRIT TË PLANIFIKIMIT TË
TERRITORIT
1. Regjistri i Planifikimit të Territorit është një inventar elektronik dhe shkresor
publik për informacionin lidhur me planifikimin e territorit, që krijohet, ruhet,
mirëmbahet, administrohet dhe përditësohet në mënyrë të pavarur nga autoritetet
kombëtare e vendore të planifikimit dhe institucionet e tjera publike. Regjistri
përmban:
a) informacion për planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit;
b) projektakte dhe akte të planifikimit të territorit, të përdorimit e të pronësisë së
tokës;
c) kërkesat për zhvillimin e tokës dhe lejet e zhvillimit, së bashku me të drejtat ose
kufizimet ligjore, që rrjedhin prej tyre.
Informacionet e mësipërme duhet të regjistrohen në portalin web të regjistrit, i cili
është një rrjet i integruar dhe shumëfunksional për shkëmbimin elektronik të
informacionit.
2. Informacioni në Regjistrin e Planifikimit të Territorit mirëmbahet dhe përditësohet
nga autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit, institucionet e tjera publike, që
krijojnë një bazë të dhënash të pavarur për të përmbushur përgjegjësitë e tyre në
përputhje me nenin 51 të ligjit nr.10 119, datë 29.4.2009 "Për planifikimin e territorit".
Personat juridikë mund të kontribuojnë me informacion për planifikimin e territorit
në portalin web të regjistrit.
3. Informacioni elektronik në portalin web të regjistrit administrohet, mirëmbahet
dhe përditësohet në një rrjet të integruar e shumëqëllimësh bazash të dhënash, të
pavarura e ndërvepruese ndërmjet tyre. Aksesi në Regjistrin e Planifikimit të
Territorit sigurohet përmes portalit të rrjetit, që përfaqëson pikën qendrore për
përftimin e shërbimeve që ofrohen nga ky Regjistër.
4. Të dhënat hapësinore dhe informacionet për planifikimin e territorit në format
elektronik regjistrohen në portalin web të regjistrit nga autoritetet e planifikimit,
institucionet e tjera publike, sipas strukturës dhe standardeve të parashikuara në
vendimin nr.459, datë 16.6.2010 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e
standardeve të përbashkëta gjeodezike dhe GIS", si dhe të udhëzimeve të ministrit që
mbulon planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit, në lidhje me strukturën,
përmbajtjen dhe formatin e të dhënave të kërkuara.
5. Informacioni elektronik në Regjistrin e Planifikimit të Territorit krijohet, ruhet,
administrohet, mirëmbahet dhe përditësohet në mënyrë të decentralizuar nga
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autoritetet e planifikimit, institucionet e tjera publike, si dhe personat juridikë që
kontribuojnë proporcionalisht në ngritjen, administrimin dhe mirëmbajtjen e këtij
regjistri. Këto autoritete kanë të drejtë të ndryshojnë dhe të përditësojnë
informacionin që disponojnë ose t'ua delegojnë këtë kompetencë personave juridikë
që mund të caktohen prej tyre.
6. Autoritetet e planifikimit të territorit, institucionet e tjera publike, si dhe personat
juridikë, që regjistrojnë informacion në portalin web të regjistrit, garantojnë që
ndërveprimi i komunikimeve elektronike ndërmjet bazave të të dhënave të sigurojë
mbrojtjen e të dhënave personale. Mbrojtja e këtyre të dhënave ka për qëllim
moslejimin e përftimit të informacionit në kundërshtim me parashikimet e ligjit
nr.9887, datë 10.3.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", si dhe me aktet e
nxjerra nga Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
7. Autoritetet e planifikimit të territorit, institucionet e tjera publike, si dhe personat
juridikë, që regjistrojnë informacion në portalin web të regjistrit, garantojnë që
ndërveprimi i komunikimeve elektronike ndërmjet bazave të të dhënave të sigurojë
mbrojtjen e informacionit për sigurinë kombëtare, sipas ligjit nr.8457, datë 11.2.1999
"Për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror"". Mbrojtja e informacionit për
sigurinë kombëtare ka për qëllim moslejimin e përftimit të informacionit në
kundërshtim me parashikimet e ligjit nr.8457, datë 11.2.1999 "Për informacionin e
klasifikuar "sekret shtetëror"".
8. Arkitektura e rrjetit të portalit web të regjistrit lejon ndërveprimin e informacionit
të regjistruar, ndërmjet vetë bazave të pavarura të të dhënave, si dhe ofrimin e
shërbimeve për publikun, nëpërmjet aksesit në një portal qendror. Arkitektura e këtij
rrjeti lejon që informacioni i regjistruar në portalin web të regjistrit të administrohet,
të ruhet, të mirëmbahet dhe të përditësohet nga çdo krijues i tij.
9. Portali web i regjistrit përbën një rrjet ndërveprimi ndërmjet bazave të të dhënave,
që i ofrojnë publikut shërbimin e zbulimit, të shikimit dhe të shkarkimit elektronik të
informacionit të regjistruar në Regjistrin e Planifikimit të Territorit. Portali qendror
lejon ofrimin e këtyre shërbimeve për përdoruesit e rrjetit nga çdo bazë të dhënash,
që është pjesë e këtij regjistri. Ky portal lejon shpërndarjen dhe shkëmbimin e
informacionit ndërmjet bazave të pavarura të të dhënave.
10. Shërbimi i zbulimit në portalin web të regjistrit i krijon mundësinë përdoruesit të
kërkojë dhe të gjejë informacionin elektronik, të ruajtur në regjistër, nëpërmjet
përdorimit të një grupi kriteresh kërkimi.
11. Shërbimi i shikimit të portalit web të regjistrit i krijon mundësinë çdo përdoruesi
për të shikuar çdo informacion elektronik, që ofrohet nga regjistri.
12. Shërbimi i shkarkimit të portalit web të regjistrit i krijon mundësinë përdoruesit
për të përftuar në mënyrë elektronike të dhëna ose pjesë të tyre të paracaktuara, si
dhe për të pasur akses të drejtpërdrejtë në shërbimet e rrjetit për të përftuar
informacion nga regjistri.
13. Ngritjen dhe funksionimin e qendrave të asistencës së regjistrit të Planifikimit të
Territorit në 12 qarqe të territorit të Republikës së Shqipërisë. Qendrat e asistencës
sigurojnë asistencë teknike për autoritetet e planifikimit, institucionet e tjera publike,
si dhe personat juridikë, sipas nevojës, nën drejtimin e Agjencisë Kombëtare të
Planifikimit të Territorit për regjistrimin, ruajtjen, administrimin, mirëmbajtjen dhe
përditësimin e informacionit për planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
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14. Qendrat e asistencës, gjithashtu, duhet të garantojnë akses të informacionit
elektronik, që përfshihet në regjistër, nëpërmjet portalit web, duke mundësuar
zbulimin, shikimin dhe shkarkimin e informacionit të kërkuar nga publiku. Agjencia
Kombëtare e Planifikimit të Territorit boton rregulla për mënyrën e aksesimit nga
publiku të këtyre shërbimeve në qendrat e asistencës.
15. Qendrat e asistencës asistojnë autoritetet e planifikimit, institucionet e tjera
publike, si dhe personat juridikë, me qëllim që regjistrimi i të dhënave në portalin
web të Regjistrit të kryhet në përputhje me parashikimet e vendimit nr.459, datë
16.6.2010 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e standardeve të përbashkëta
gjeodezike dhe GIS", si dhe me udhëzimet e ministrit që mbulon planifikimin dhe
kontrollin e zhvillimit të territorit për strukturën, përmbajtjen dhe formatin e të
dhënave.
II. INFORMACIONI QË REGJISTROHET DHE PUBLIKOHET NË REGJISTËR
1. Autoritetet e planifikimit dhe institucionet e tjera publike, për realizimin dhe
monitorimin e detyrave në fushën e planifikimit të territorit, duhet që, brenda një
afati kohor të përcaktuar, të ndërtojnë, të menaxhojnë dhe të mirëmbajnë
informacionin për planifikimin e territorit, të cilin janë të detyruar ta dërgojnë në
Regjistrin e Planifikimit të Territorit.
2. Sistemi i informacionit të Regjistrit të Planifikimit të Territorit, sipas nenit 55 të
ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", ndërtohet në dy faza:
a) Regjistrimi dhe publikimi i të dhënave të krijuara gjatë zbatimit të ligjit;
b) Regjistrimi dhe publikimi i të dhënave të krijuara gjatë zbatimit të ligjit sipas
legjislacionit sektorial në fuqi.
3. Duke përmbledhur të dyja fazat në një të vetme, regjistri do të përmbajë të dhënat
e mëposhtme, që i përkasin planifikimit të territorit, për:
a) gjendjen aktuale të territorit, bazuar në regjistrin e pronave të paluajtshme;
b) rrjetet e infrastrukturës publike, për ndërtesat dhe për territoret e tyre;
c) statusin ligjor të territorit, bazuar në dokumentet e planifikimit të territorit e të
përdorimit të tokës;
ç) zona të veçanta, me regjim ligjor të veçantë, të përcaktuar në bazë të legjislacionit
apo të rregulloreve sektoriale, si zona të mbrojtura, me rrezikshmëri etj.
d) trashëgiminë kulturore dhe ruajtjen natyrore, bazuar në legjislacionin përkatës në
fuqi dhe në rregulloret për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e ruajtjen e natyrës;
dh) hartimin, miratimin dhe monitorimin e instrumenteve të planifikimit e të
kontrollit të zhvillimit të territorit.
Struktura, përmbajtja dhe formati për këto të dhëna do të përcaktohen me udhëzim
të ministrit që mbulon planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
4. Në mbështetje të nenit 21 të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e
territorit", të dhënat për statusin aktual të territorit, të përcaktuara në shkronjat "a",
"b", "c" dhe "ç" të pikës 3 të këtij kreu, janë të detyrueshme për hartimin e planeve
territoriale nga ana e autoriteteve kombëtare dhe vendore të planifikimit.
5. Autoritetet kombëtare dhe vendore të planifikimit të territorit janë të detyruara me
ligj që të publikojnë informacionin e përcaktuar në pikën 3, të këtij kreu, secila sipas
fushës së veprimit dhe kompetencës, për shikim, zbulim dhe shkarkim prej publikut.
III. RREGULLAT PËR SIGURINË DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE
ELEKTRONIKE
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1. Autoritetet e planifikimit dhe institucionet e tjera publike shpërndajnë e
shkëmbejnë të dhënat nëpërmjet përdorimit të sistemeve të komunikimeve
elektronike. Ato i depozitojnë dhe i t ransferojnë këto të dhëna, me qëllim mbrojtjen,
garantimin e sigurisë dhe paprekshmërinë e tyre.
Këto sisteme sigurojnë:
a) rikuperimin e të dhënave në çdo kohë;
b) sigurimin dhe mbrojtjen e të dhënave ndaj aksesit të paautorizuar;
c) paprekshmërinë e të dhënave gjatë shkëmbimit të ndërsjellë të tyre.
2. Autoritetet e planifikimit dhe institucionet e tjera publike e depozitojnë të gjithë
informacionin për planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit në një server të
bazës së të dhënave, të mirëmbajtur prej tyre.
3. Çdo person juridik, që mirëmban serverin ku regjistrohet informacioni i Regjistrit
të Planifikimit të Territorit, kryen dublikimin elektronik (back-up) për të gjitha të
dhënat e serverit me qëllim rikuperimin e tyre në çdo kohë. Për informacionin e
regjistruar në Regjistrin e Planifikimit të Territorit, autoritetet e planifikimit
detyrohen të mbajnë një kopje të njëjtë me informacionin e regjistruar në këtë
regjistër brenda 3 (tri) ditëve kalendarike nga data e regjistrimit të tyre.
4. Çdo person, që mirëmban serverin ku ndodhet informacioni i regjistruar në
Regjistrin e Planifikimit të Territorit, zbaton masat e sigurisë për parandalimin e
aksesit të padëshiruar që mund të sjellë dëmtime të këtyre të dhënave në server
nëpërmjet transmetimit të viruseve.
5. Çdo person, që mirëmban serverin ku ndodhet informacioni i regjistruar në
Regjistrin e Planifikimit të Territorit, zbaton standardet e sigurisë për sigurimin dhe
mbrojtjen e paprekshmërisë të së dhënave, nëpërmjet përdorimit të protokolleve të
përshtatshme për shkëmbimin e informacionit.
6. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit harton rregullat për garantimin e
sigurisë dhe paprekshmërinë e të dhënave në bazën e të dhënave të Regjistrit të
Planifikimit të Territorit, të cilat miratohen me udhëzim të ministrit që mbulon
planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
IV. RREGULLAT PËR STANDARDET E PROGRAMEVE KOMPJUTERIKE
1. Programet kompjuterike, që do të përdorin autoritetet e planifikimit për sistemet
apo mjetet e komunikimeve elektronike në bazat e të dhënave, duhet të jenë sipas
standardeve të hapura (open standards). Këto programe duhet të sigurojnë
ndërveprimin ndërmjet bazave të të dhënave të autoriteteve të planifikimit me bazat
e tjera të të dhënave, që nuk janë pjesë përbërëse e Regjistrit të Planifikimit të
Territorit.
2. Për arsye të ndërveprimit ndërmjet vetë bazave të të dhënave, programet
kompjuterike, që do të përdoren nga autoritetet e planifikimit dhe institucionet
publike, duhet të garantojnë regjistrimin e të dhënave dhe të metadatave, në
përputhje me vendimin nr.459, datë 16.6.2010 të Këshillit të Ministrave "Për
miratimin e standardeve të përbashkëta gjeodezike dhe GIS", të cilat duhet të jenë të
shkëmbyeshme nëpërmjet bazave të të dhënave.
3. Programet kompjuterike garantojnë kodimin e të dhënave personale, që
parashikohen si të tilla në ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave
personale", si dhe të informacionit për sigurinë kombëtare, sipas parashikimeve të
ligjit nr.8457, datë 11.2.1999 "Për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror"".
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V. FINANCIMI PËR KRIJIMIN DHE PËR VËNIEN NË FUNKSIONIM TË
REGJISTRIT TË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
1. Shpenzimet e nevojshme për krijimin dhe për mirëmbajtjen e të dhënave të
planifikimit të territorit, përfshirë dhe Regjistrin e Planifikimit të Territorit, për
shkëmbimin e vazhdueshëm elektronik të informacionit nëpërmjet portalit web
qendror, që përfshin baza të pavarura të dhënash, rrjete sistemesh, pajisje, si dhe për
ngritjen e mirëmbajtjen e portalit web me aplikacione software të planifikimit të
territorit, përballohen nga buxhetet e autoriteteve kombëtare dhe vendore të
planifikimit, si dhe nga buxhetet e institucioneve të tjera publike.
2. Ngarkohet Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit për mirëmbajtjen dhe
funksionimin e pajisjeve të nevojshme kompjuterike hardware dhe software për
funksionimin e portalit qendror të Regjistrit të Planifikimit të Territorit dhe të
aplikacioneve software për autoritetet kombëtare dhe vendore të planifikimit të
territorit, nëpërmjet portalit qendror. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
krijon sportele në 12 qarqe të Republikës së Shqipërisë, të pajisura me pajisje
hardware dhe software. Këto sportele kanë mundësinë për t'u lidhur, nëpërmjet
internetit, me portalin web të Regjistrit. Shpenzimet për kryerjen e funksioneve do të
mbulohen nga Buxheti i Shtetit.
3. Autoritetet kombëtare dhe vendore të planifikimit duhet të parashikojnë
shpenzimet e nevojshme për krijimin dhe vënien në funksionim të Regjistrit të
Planifikimit të Territorit, parashikime të cilat ua paraqesin organeve të ngarkuara me
ligj, për përfshirjen e tyre në projektbuxhetet e çdo viti buxhetor.
4. Shpenzimet korrente të kërkuara nga autoritetet planifikuese për administrimin e
bazës së pavarur të të dhënave, që ato mirëmbajnë si pjesë e Regjistrit të Planifikimit
të Territorit, përfshirë pun onjësit shtesë, si dhe për mirëmbajtjen e pajisjeve
kompjuterike hardware dhe software në nivel lokal, do të financohen nëpërmjet
fondeve të pakushtëzuara, të miratuara në ligjin vjetor për njësitë e qeverisjes
vendore. Shuma e fondeve të parashikuara për autoritetet vendore, në lidhje me
Regjistrin e Planifikimit të Territorit, i shtohet totalit të transfertës së pakushtëzuar.
5. Shpenzimet kapitale të autoriteteve planifikuese për ngritjen e informacionit që ato
kërkojnë të përfshijnë në Regjistrin e Planifikimit të Territorit për zhvillimin e
masterplaneve, konvertimin e informacionit në formate dixhitale, përfshirë edhe
formatin GIS, si dhe për blerjen e pajisjeve kompjuterike hardware dhe software nga
autoritetet e planifikimit vendor do të përballohen nga:
a) transferta, nga fondi për zhvillimin e rajoneve nga Buxheti i Shtetit, autoriteteve të
planfikimit vendor, në përputhje me një formulë korresponduese, sipas së cilës 80% e
shpenzimeve kapitale të planifikuara do të përballohen nga fondi për zhvillimin e
rajoneve dhe 20% nga kontributi i vetë autoriteteve vendore;
b) financime të huaja nga projekte dhe programe;
c) burime të tjera të lira të ardhurash të pushtetit vendor.
VI. BOTIMI NË REGJISTRIN E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
1. Autoritetet e planifikimit dhe institucionet e tjera publike detyrohen të botojnë në
Regjistrin e Planifikimit të Territorit të gjitha projektaktet ose aktet e miratuara, që
lidhen me planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
2. Projektaktet ose aktet e parashikuara në pikën 1 të këtij kreu, inter a/ia,përfshijnë:
a) projektakte të rëndësisë kombëtare;
b) projekte dhe projekte përfundimtare të instrumenteve të planifikimit;
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c) propozime dhe/ose kundërshtime për projektin e instrumenteve të planifikimit;
ç) vendime miratimi të planifikimit të instrumenteve, që përfshijnë politika, strategji,
rregulla të planifikimit ose pjesë përbërëse të tyre, si dhe materiale plotësuese;
d) vendime për miratimin e instrumenteve të veçanta të kontrollit të zhvillimit të
territorit;
dh) vendime për pezullim zhvillimi;
e) vendime të rëndësisë kombëtare;
ë) studime dhe planveprime të projekteve të instrumenteve të planifikimit të
territorit;
f) kërkesa për zhvillim së bashku me dokumentet e kërkuara për paraqitjen e këtyre
kërkesave;
g) raporte që përmbajnë propozimet për miratime të kërkesave për zhvillim;
gj) vendime për miratimin ose refuzimin e kërkesave për zhvillim;
h) njoftimet për zhvillim që planifikohen nga zhvilluesi;
i) njoftime për dhënie lejeje zhvillimi-ndërtimi-infrastrukture ose përdorimi;
j) raportin vjetor të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, si dhe raporte të
çdo autoriteti tjetër përgjegjës të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit;
k) projektakte ose akte që lidhen me planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të
territorit.
Struktura, përmbajtja dhe formati i të dhënave përcaktohen me udhëzim të ministrit
që mbulon planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
3. Autoritetet e planifikimit, institucionet e tjera publike dhe personat juridikë mund
të botojnë në portalin web të regjistrit dokumente të tjera që lidhen me planifikimin
dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
Projektaktet dhe aktet që janë të detyrueshme për botim, sipas përcaktimeve të pikës
2 të këtij kreu, botohen menjëherë në Regjistrin e Planifikimit të Territorit.
4. Autoritetet kombëtare dhe vendore të planifikimit, që miratojnë projektakte dhe
akte në zbatim të neneve 65, 66, 67, 68 e 69 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për
planifikimin e territorit", janë të detyruara që, përveç botimit të tyre në portalin web
të regjistrit, të njoftojnë zyrën përgjegjëse të regjistrimit të pasurive të paluajtshme.
5. Projektaktet ose aktet e miratuara, që lidhen me planifikimin dhe kontrollin e
zhvillimit të territorit dhe që klasifikohen "sekret shtetëror" në kuptim të ligjit
nr.8457, datë 11.2.1999 "Për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror"", nuk duhet
të zbulohen, të shikohen ose të shkarkohen për përdorim nga publiku. Shikimi,
zbulimi dhe shkarkimi i tyre nga publiku trajtohen sipas ligjit nr.8457, datë 11.2.1999
"Për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror"".
6. Botimi në bazën e të dhënave dhe në letër i projektakteve ose i akteve në portalin
web të regjistrit sipas përcaktimeve të pikës 2 të këtij kreu, ka të njëjtën vlefshmëri
ligjore, nëse botimi i tyre realizohet në përputhje me parashikimet e legjislacionit në
fuqi.
VII. DISPOZITA TË FUNDIT
1. Regjistri i Planifikimit të Territorit krijohet më qëllim organizimin dhe vënien në
funksionim të tij, në dy faza:
a) Regjistrimi dhe botimi i të dhënave në zbatim të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009 "Për
planifikimin e territorit";
b) Regjistrimi dhe botimi i të dhënave të krijuara në zbatim të legjislacionit sektorial.
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Nëse gjatë procesit të regjistrimit dhe të botimit të të dhënave lind nevoja për
ndryshime ligjore, këto ndryshime duhet të jenë të harmoniz uara me dispozitat
ligjore që i takojnë Regjistrit të Planifikimit të Territorit.
2. Faza e parë përfshin regjistrimin elektronik dhe botimin e informacionit për
planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit nga autoritetet e planifikimit.
Regjistrimi dhe botimi i këtij informacioni kryhen sipas standardeve të parashikuara
në vendimin nr.459, datë 16.6.2010 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e
standardeve të përbashkëta gjeodezike dhe GIS", si dhe me udhëzim të ministrit që
mbulon planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
3. Faza e dytë përfshin regjistrimin dhe botimin në bazat e të dhënave të
informacionit të institucioneve shtetërore që nuk është objekt i ligjit nr.10119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", por që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me
planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
4. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në bashkëpunim me qendrat e
asistencës në 12 qarqe të Republikës së Shqipërisë, si dhe autoritetet e planifikimit,
marrin masa për krijimin e portalit qendror të Regjistrit të Planifikimit të Territorit.
5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, autoritetet e planifikimit dhe institucionet e
tjera publike, marrin masa për krijimin e strukturave përkatëse për ngritjen dhe
funksionimin e bazës së të dhënave të tyre, si dhe për shkëmbimin e informacionit
për planifikimin e territorit nëpërmjet portalit web të regjistrit.
6. Nën drejtimin e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit krijohen
komitetet ad- hoc, përbërja e të cilave përcaktohet me urdhër të Kryeministrit, sipas
propozimit të ministrit që mbulon planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të
territorit.
7. Komitetet ad-hoc, të krijuara sipas pikës 6 të këtij kreu, ushtrojnë funksione
këshillimore për Bordin e Gjeoinformacionit. Këto komitete kanë të drejtë t'i
paraqesin rekomandime, me shkrim, Bordit të Gjeoinformacionit, në lidhje me:
a) monitorimin e zbatimit të standardeve të përbashkëta gjeodezike dhe GIS sipas
përcaktimeve të vendimit nr.459, datë 16.6.2010, të Këshillit të Ministrave "Për
miratimin standardeve të përbashkëta gjeodezike dhe GIS";
b) ndryshimin e strukturës të së dhënave dhe të metadatave;
c) paraqitjen e propozimeve Bordit të Gjeoinformacionit për pranimin e standardeve
të reja gjeodezike dhe GIS, si dhe për përditësimin e tyre.
8. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit bashkërendon veprimtarinë e saj
me institucionet shtetërore, përgjegjëse për regjistrimin e informacionit, lidhur me
planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit, të krijuar sipas legjislacionit
sektorial në fuqi, si dhe përgatit, në bashkëpunim me to, planin e veprimit për fazën
e dytë.
9. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit miraton manuale dhe rregullore për
autoritetet e planifikimit, institucionet e tjera publike, si dhe personat jurdikë, për
regjistrimin e informacionit në portalin web të regjistrit.
10. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është organi mbikëqyrës që
kontrollon mënyrën e regjistrimit dhe të botimit të informacionit në portalin web të
regjistrit nga autoritetet qendrore dhe vendore të planifikimit të territorit, si dhe i
udhëzon këto autoritete të regjistrojnë të dhënat e tyre në përputhje me standardet e
kërkuara.
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11. Deri në datën e fillimit të efekteve të plota të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009 "Për
planifikimin e territorit", Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në
bashkëpunim me qendrat e asistencës në 12 qarqe të Republikës së Shqipërisë, të
marrë masa për trajnimin e personelit administrativ, të ngarkuar me regjistrimin,
ruajtjen, administrimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e informacionit në portalin
web të regjistrit.
12. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Agjencia Kombëtare e
Planifikimit të Territorit dhe autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të
territorit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i fillon efektet e tij sipas
parashikimeve të shkronjës "b" të nenit 92 të ligjit nr.10119, datë 23.4 2009 "Për
planifikimin e territorit".
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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VENDIM
Nr.480, datë 22.6.2011
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MODEL TË PLANIFIKIMIT
I ndryshuar:
- VKM Nr. 140, datë 22.2.2012
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6 të nenit 88, të ligjit nr.10 119,
date 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit
të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e rregullores model të planifikimit, sipas shtojcës 1, që i bashkëlidhet
këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen autoritetet vendore të planifikimit, të përcaktuara në nenin 12 të ligjit
nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar, për zbatimin e
këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data
30 shtator 2011.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
SHTOJCA 1
RREGULLORE MODEL E PLANIFIKIMIT
SEKSIONI 1
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi
Kjo rregullore nxit planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, duke
shërbyer si instrumenti i vetëm, me përjashtim të vendimeve të KRRTRSH-së, të cilat
mbeten në fuqi sipas përcaktimeve në Rregulloren Uniforme të Kontrollit të
Zhvillimit, mbi të cilin mbështetet autoriteti vendor i planifikimit për shqyrtimin e
kërkesave për zhvillim dhe dhënien e lejeve për punime, deri në miratimin e
instrumenteve vendore të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit për territorin e
tyre administrativ.
Neni 2
Objekti
1. Kjo rregullore përcakton rregullat model dhe kushtet e zhvillimit të tokës ose të
strukturave në të, rastet e zbatimit të saj, si dhe hapat që ndiqen nga autoritetet e
planifikimit për të orientuar zhvilluesit në procesin e zhvillimit në mungesë të
instrumenteve vendore të planifikimit.
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2. Rregullorja model e planifikimit normon:
a) përcaktimin e përdorimeve ekzistuese të tokës në një zonë;
b) përcaktimin e intensitetit të ndërtimit dhe të treguesve të tjerë të zhvillimit të
gjendjes ekzistuese në një zonë;
c) përcaktimin e kufijve të zonës, ku përcaktohen përdorimi dhe treguesit, sipas
germave “a” dhe “b” të kësaj pike;
ç) përcaktimin e rasteve të zbatimit të kësaj rregulloreje, dhe të kushteve përkatëse;
d) përcaktimin e hapave që ndiqen për të zhvilluar në kushtet e përdorimit të kësaj
rregulloreje.
Neni 3
Përkufizime
Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me ato të përcaktuara në
nenin 3 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, dhe në aktet
nënligjore në zbatim
SEKSIONI 2
RASTET E ZBATIMIT, KUSHTET DHE RREGULLAT E PËRDORIMIT TË KËSAJ
RREGULLOREJE
Neni 4
Rastet e zbatimit të rregullores model të planifikimit
1. Dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen vetëm për:
a) zhvillimin në zonat e sistemit territorial urban, sipas përcaktimit të Rregullores
Kombëtare të Planifikimit, dhe gjithmonë vetëm për parcelat e kategorizuara si
“truall” në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme;
b) zhvillimin në zonat me kategori ekzistuese të përdorimit të tokës A. bBanim, sipas
përcaktimit të Rregullores Kombëtare të Planifikimit, për kategoritë bazë të
përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, si edhe për struktura të tipit
“infrastrukturë publike”, sipas përcaktimit të pikes 30 të nenit 3 të ligjit nr.10 119,
datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”;
c) zhvillimin e strukturave me funksione në shërbim të banimit, si: garazh familjar,
njësi shitjeje me pakicë brenda nënnjësisë strukturore të banimit, bare dhe restorante
në nivel nënnjësie strukturore banimi.
2. Dispozitat e kësaj rregulloreje nuk zbatohen për zhvillimin e strukturave me
funksione shërbimi:
- pika karburanti;
- të gjitha strukturat sipas kategorive bazë të përdorimit të tokës dhe të strukturave të
përcaktuara në Rregulloren Kombëtare të Planifikimit, të cilat nuk përmenden në
pikën 1 të këtij neni.
Neni 5
Zhvillimi i infrastrukturave në kushtet e zbatimit të rregullores model të
planifikimit
1. Pavarësisht nga sa përcaktohet në nenin 4 të kësaj rregulloreje, autoriteti vendor i
planifikimit, subjekt i kësaj rregulloreje, zhvillon projekte të rëndësishme të
infrastrukturës publike vendore, në zbatim të kushteve teknike të kërkuara për
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infrastrukturën publike sipas përcaktimit të legjislacionit të posaçëm në fuqi, dhe në
çdo rast garanton që:
a) çdo kërkesë apo nismë për projektin shpjegohet, dokumentohet apo rishikohet
gjatë procesit të këshillimit publik;
b) autoriteti përgjegjës për miratimin e kërkesës, në rastet kur vlerëson se faktet janë
të pamjaftueshme, të pasakta ose të papërshtatshme, për nisjen e procesit për
hartimin e instrumentit vendor të planifikimit, i kërkon kryetarit të njësisë së
qeverisjes vendore të organizojë, të paktën, një seancë dëgjimi publik, për të marrë
vërejtjet e propozimet e palëve të interesuara;
c) vendimi i kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore për kërkesën për hartimin e
projektit botohet në regjistrin e planifikimit të territorit së bashku me elementet
dokumentuese të kërkesës;
ç) autoriteti përgjegjës për hartimin e projektit siguron që të realizohet një proces
dialogu, bashkëpunimi dhe bashkërendimi, me çdo autoritet të planifikimit dhe palë
të interesuar, përpara fillimit dhe gjatë hartimit të projektit;
d) projekti bashkërendohet ose është subjekt këshillimi të paktën në dy faza: në fazën
e projektidesë dhe në fazën e projektit përfundimtar që paraqitet për miratim nga
autoriteti përgjegjës;
dh) afatet e shprehjes së qëndrimit nga autoritetet e tjera të planifikimit dhe palët e
interesuara fillojnë të nesërmen e datës së botimit në regjistër dhe në mjetet
tradicionale tëinformimit zyrtar të kërkesës së miratuar, si dhe realizohen përmes
hapësirave të krijuara nga procesi i bashkërendimit dhe këshillimit gjatë hartimit të
projektit, sipas planit të veprimeve për këtë qëllim. Gjatë kësaj periudhe çdo palë e
interesuar ka të drejtë të paraqesë vërejtje apo propozime, si dhe të negociojë për
përmbajtjen e projektit dhe për të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga
propozimet e tij;
e) drafti përfundimtar i projektit botohet në regjistër dhe në mjetet tradicionale të
informimit publik dhe zyrtar, si dhe është subjekt për vërejtje dhe sugjerime nga
palët e interesuara dhe autoritetet e interesuara të planifikimit, brenda një periudhe
30-ditore. Mosparaqitja e vërejtjeve apo propozimeve brenda afateve të përcaktuara
në këtë pikë, vlerësohet pranim i heshtur i projektit, përveç rasteve të pamundësisë
për shkaqe të përligjura e të pavarura nga subjekti në fjalë, e të cilat duhet të njoftohet
në mënyrë të argumentuar, sipas përcaktimeve të Kodit të Procedurave
Administrative, për rivendosjen në afat;
ë) dhjetë ditë pas përfundimit të afatit të shprehur në germën “e” të kësaj pike,
autoriteti përgjegjës për hartimin e projektit shqyrton vërejtjet ose propozimet e
autoriteteve dhe palëve të interesuara. Në rast se ato prekin ndjeshëm elemente
thelbësore dhe përmbajtjen bazë të projektit të infrastrukturave publike ose paraqesin
situata konfliktuale mes palëve të interesuara, autoriteti përgjegjës për hartimin e
projektit organizon një seancë dëgjimi publik midis palëve të interesuara dhe i kthen
projektin për rishikim grupit teknik që e ka hartuar atë;
f) përmbledhja e vërejtjeve, propozimeve dhe vendimeve sipas germës “ë” të kësaj
pike botohet në regjistër dhe në mjetet e informimit publik;
g) dhjetë ditë pas realizimit të dëgjimit publik të parashikuar në germën “ë” të kësaj
pike, grupi teknik dorëzon pranë autoritetit përgjegjës për hartimin e projektit,
projektin e rishikuar.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

96

Autoriteti përgjegjës e shqyrton projektin dhe vendos ta miratojë atë dhe të nisë
procedurën për lejen e infrastrukturës, ose ta rishikojë bazuar në një dëgjim publik të
fundit, që duhet organizuar 5 ditë pas shqyrtimit të projektit;
gj) projekti përfundimtar i miratuar botohet në regjistër dhe në mjetet tradicionale të
komunikimit dhe informimit zyrtar, 15 ditë nga miratimi i tij nga autoriteti
përgjegjës.
Neni 5/1
Zhvillimi i infrastrukturave publike në kushtet e zbatimit të rregullores model të
planifikimit
Pavarësisht nga sa përcaktohet në nenin 4 të kësaj rregulloreje, autoriteti vendor i
planifikimit, subjekt i kësaj rregulloreje, jep leje zhvillimi në përputhje me
procedurën e parashikuar në ligjin nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e
territorit”, për projekte të rëndësishme të infrastrukturës publike sipas përcaktimeve
të pikës 30 të nenit 3 të ligjit të sipërpërmendur, pa ndryshuar përdorimin ekzistues
të tokës dhe/ose strukturave në të, të realizuara me investime, publike ose private,
në zbatim të kushteve teknike të kërkuara sipas përcaktimit të legjislacionit të
posaçëm në fuqi.
Neni 6
Kushtet e përgjithshme për autoritetet vendore të planifikimit
1. Autoritetet vendore të planifikimit, subjekt i kësaj rregulloreje, nuk mund
ndryshojnë:
a) përdorimin ekzistues të tokës dhe të strukturave në të, për kategoritë bazë
përdorimit të tokës, sipas përkufizimit të tyre në Rregulloren Kombëtare
Planifikimit;
b) intensitetin e ndërtimit dhe të treguesve të tjerë të zhvillimit, sipas përcaktimit
kësaj rregulloreje dhe të Rregullores Kombëtare të Planifikimit.

të
të
të
të

Neni 7
Hapat paraprakë që ndërmerren nga autoriteti i planifikimit për zbatimin e
rregullores modeltë planifikimit
1. Autoriteti vendor i planifikimit përgatit hartën e detyrueshme të kategorive
ekzistuese të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të për territorin administrativ
të njësisë së qeverisjes vendore, në përputhje me kategoritë bazë të përdorimit të
tokës sipas përcaktimeve të Rregullores Kombëtare të Planifikimit.
2. Harta e kategorive ekzistuese të përdorimit të tokës dhe strukturave në të, sipas
përcaktimit të pikës 1 të këtij neni, miratohet me vendim të këshillit të njësisë së
qeverisjes vendore dhe publikohet përmes regjistrit dhe mjeteve tradicionale të
informimit dhe komunikimit publik dhe zyrtar.
3. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore, mund të organizojë një seancë të dëgjimit
public para se të miratojë hartën e kategorive ekzistuese të tokës dhe strukturave në
të, sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij neni, nëse e gjykon të arsyeshme.
4. Autoriteti vendor i planifikimit, njëkohësisht me procesin e hartimit të hartës së
kategorive ekzistuese të përdorimit të tokës dhe strukturave në të, sipas përcaktimit
të pikës 1 të këtij neni, përgatit hartën e detyrueshme të nënnjësive strukturore
ekzistuese në territorin administrativ të njësisë së qeverisjes vendore, në përputhje
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me kriteret dhe mënyrën e përcaktimit të nënnjësive strukturore, sipas përcaktimit të
Rregullores Kombëtare të Planifikimit.
5. Harta e nënnjësive strukturore ekzistuese miratohet dhe publikohet sipas
procedurës së përcaktuar në pikën 2 të këtij neni.
6. Përdorimi ekzistues i tokësnë çdo nënnjësi strukturore caktohet duke u mbështetur
në hartën e kategorive ekzistuese të përdorimit të tokës dhe strukturave në të.
7. Në rast se në momentin e zhvillimit përmes zbatimit të instrumenteve të
përcaktuara në këtë rregullore, njësia e qeverisjes vendore ka vendosur dhe ka
informacion për zhvillime sipas nenit 5 të kësaj rregulloreje, ajo njofton publikun dhe
zhvilluesit përmes një harte të detyrueshme publike, që përmban llojet dhe
vendosjen në territor të këtyre zhvillimeve. Kjo hartë botohet në regjistër dhe në
mjetet e komunikimit dhe informimit publik.
8. Në rast se në momentin e zhvillimit përmes kësaj rregulloreje, njësia e qeverisjes
vendore ka vendosur të zbatojë qoftë edhe një nga instrumentet e veçanta të
kontrollit të zhvillimit, dhe ka hartuar programin përkatës sipas ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, dhe në përputhje me aktet nënligjore në
zbatim të tij, ajo duhet të njoftojë publikun dhe zhvilluesit përmes botimit në regjistër
dhe në mjetet tradicionale të informimit.
Neni 8
Kërkesa për zhvillim
1. Kërkesa për zhvillim dhe/ose ndërtim, e kryer në kushtet e mungesës së
instrumenteve të planifikimit vendor dhe bazuar në këtë rregullore, përmban:
- kufirin e nënnjësisë strukturore brenda së cilës ndodhet parcela ku kryhet zhvillimi,
të përcaktuar në përputhje me pikën 4 të nenit 7 të kësaj rregulloreje;
- llojin e përdorimit ekzistues të tokës në përputhje me nenin 7 të kësaj rregulloreje;
dhe
- treguesit ekzistues të zhvillimit në përputhje me nenin 9 të kësaj rregulloreje.
2. Njësia e qeverisjes vendore zbaton kërkesat mbi përdorimin dhe treguesit e
zhvillimit të nënnjësisë strukturore përkatëse, në rastet kur zhvillimi i kërkuar do të
kryhet në dy prona, secila e vendosur në nënnjësi strukturore të ndryshme kufitare
ndërmjet tyre. Ky zhvillim kryhet në përputhje me përcaktimet e nenit 4 dhe nenit 5
të kësaj rregulloreje.
Neni 9
Treguesit e zhvillimit
1.
Autoriteti vendor i planifikimit, për çdo nënnjësi strukturore banimi dhe/ose
infrastrukture të krijuar në përputhje me këtë rregullore, në momentin e marrjes së
një kërkese për zhvillim dhe/ose ndërtim, llogarit treguesit e zhvillimit, të cilët
mbeten të pandryshuar në zonë ose përmirësohen sipas përcaktimeve të pikës 3 të
këtij neni, për t’u zbatuar nga zhvilluesi ose kërkuesi i zhvillimit në hartimin e
projektit të zhvillimit.
2. Treguesit sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij neni, janë:
a) Intensiteti i ndërtimit të nënnjësisë strukturore;
b) Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për ndërtime të nënnjësisë strukturore;
c) Koeficienti i shfrytëzimit për rrugë;
ç) Koeficienti i shfrytëzimit për hapësira publike, përfshirë ato të gjelbra;
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d) Specifikime të tjera për llojin dhe cilësinë e strukturës së re, që njësia e qeverisjes
vendore ose qendrore kërkon të vendosë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi,
dhe veçanërisht me rregulloren kombëtare të ndërtimit, sipas nenit 25 të ligjit nr.10
119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”.
3. Treguesit, sipas përcaktimit të pikës 2 të këtij neni, llogariten sipas përcaktimeve
për këta tregues në Rregulloren Kombëtare të Planifikimit dhe në përputhje me
përcaktimet e këtij neni.
4. Treguesit e përcaktuar në germat “a” dhe “b” të pikës 2 të këtij neni, llogariten
vetëm për strukturat banim ekzistuese dhe për parcelat me zhvillim banimi
ekzistues, duke mos përfshirë në llogaritje sipërfaqen e parcelës ku do të kryhet
zhvillimi dhe strukturën që mund të ekzistojë në të.
5. Treguesit e përcaktuar në grmat “c” dhe “d” të pikës 2 të këtij neni, llogariten për
të gjithë sipërfaqen e nënnjësisë strukturore dhe përmirësohen në përpjesëtim të
drejtë me zhvillimin e ri.
6. Parcelat e nënnjësisë strukturore, në të cilat ka struktura ekzistuese me përdorim
shërbime publike, nuk përfshihen në llogaritjen e treguesve sipas përcaktimit të
germës “a” dhe “b” të pikës 2 të këtij neni.
7. Zhvillimi i ri, sipas përcaktimit të dispozitave të këtij neni, siguron, gjithashtu,
hapësirën e nevojshme të parkimit sipas përcaktimit të Rregullores Kombëtare të
Planifikimit.
Neni 10
Kushte për zhvillim
1. Strukturat e reja që ndërtohen bazuar në përcaktimet e kësaj rregulloreje, duhet të
kenë lidhje të drejtpërdrejtë me infrastrukturat publike dhe nuk duhet të cenojnë
hapësirat ekzistuese publike në zonën ku kryhet zhvillimi i ri.
2. Fasadat e strukturës së re që ndërtohet duhet të respektojnë vijat përkatëse
mbizotëruese të ndërtimit, por në çdo rast, fasada e orientuar nga rruga e hierarkisë
më të lartë që ndodhet në kufi të parcelës me zhvillimin e ri, nuk duhet të jetë më afër
se sa 5 (pesë) metra nga kufiri ndarës I trotuarit të rrugës ekzistuese me pronën ku
kryhet zhvillimi i ri. Strukturat konsol në këtë fasadë, mund të tejkalojnë kufirin e
përmendur në këtë pikë vetëm me 2 (dy) metra. Treguesit e distancave për fasadat e
tjera, duhet të respektojnë treguesit e distancave sipas përcaktimit të Rregullores
Kombëtare të Planifikimit, si dhe të jenë në përputhje me përcaktimet e kësaj
rregulloreje për treguesit e zhvillimit.
3. Në çdo rast, zhvillimi i ri duhet të jetë në përputhje me kushtet dhe kërkesat e
posaçme të përcaktuara në legjislacionin në fuqi.
4. Procedura e marrjes së lejes për punime dhe lejes së përdorimit, realizohet në
përputhje me ligjin nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, dhe me
aktet nënligjore në zbatim të tij.
5. Nuk hartohet plan i detajuar vendor në rastet e zhvillimit përmes kësaj
rregulloreje.
6. Rastet e zhvillimit, subjekt i kësaj rregulloreje, në të cilat kërkohet prishja e plotë
ose e pjesshme e një strukture ekzistuese në një zonë të konsoliduar urbane dhe
zëvendësimi i saj nga një strukturë e re që realizon të njëjtin përdorim dhe
përmirëson cilësinë në materiale, zgjidhje të brendshme arkitektonike dhe sistem
konstruktiv, nuk mund të ndryshojnë:
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a) intensitetin e ndërtimit brenda parcelës nga ai i mëparshëm;
b) lartësinë maksimale në metra dhe as koeficientin e shfrytëzimit të tokës për
ndërtim brenda parcelës nga ato të mëparshmet;
c) distancat nga kufiri i pronës, nga rruga dhe nga strukturat e tjera, sikurse edhe
struktura që do të zëvendësohet.
7. Një zhvillim i kërkuar në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje, nuk kryhet
nëse intensiteti i ndërtimit ekzistues në nënnjësinë strukturore të banimit, i llogaritur
sipas përcaktimit të pikave 3, 4, 5 dhe 6 të nenit 9 të kësaj rregulloreje, është i
barabartë ose më i madh se vlera 3, pavarësisht nga vlera e treguesve të tjerë, sipas
përcaktimit të pikës 2 të nenit 9 të kësaj rregulloreje.
8. Një zhvillim i kërkuar në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje, në rastet kur
koeficienti ekzistues i shfrytëzimit të tokës për ndërtime, i llogaritur sipas
përcaktimit të pikave 3, 4, 5 dhe 6 të nenit 9 të kësaj rregulloreje, në nënnjësinë
strukturore, është i barabartë ose më i madh se vlera 65%, kryhet vetëm nëse
intensiteti i ndërtimit të nënnjësisë strukturore është në vlerën 1,5 ose më i vogël.
9. Një zhvillim i kërkuar në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje, nuk kryhet
në zona subjekt i mbushjes urbane, sipërfaqja bruto e mbetur e pazhvilluar e së cilës
është në vlerën 20% ose më e lartë dhe intensiteti ekzistues i ndërtimit, i matur për
pjesën e zhvilluar është në vlerën 2.5 ose më i lartë.
10. Sipërfaqja, e zhvilluar dhe e pazhvilluar, sipas përcaktimit të pikës 9 të këtij neni,
matet si shumatore e parcelave në pronësi private dhe nuk përfshin rrugët, sheshet
publike ekzistuese dhe hapësira të tjera të shfrytëzuara për shërbime publike.
11. Infrastruktura e nevojshme që mundëson funksionimin e një zhvillimi të ri dhe e
lidh zhvillimin e ri me rrjetet ekzistuese të infrastrukturave, realizohet nga zhvilluesi
dhe leja e përdorimit jepet vetëm pasi kjo infrastrukturë regjistrohet në Regjistrin e
Pasurive të Paluajtshme, sipas përcaktimit të legjislacionit në fuqi.
12. Çdo zhvillim i miratuar në bazë të kësaj rregulloreje, zbaton kushtet, rregullat dhe
normat e detyrueshme të përcaktuara në Rregulloren Kombëtare të Planifikimit.
SEKSIONI 3
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 11
Kundërvajtjet administrative
Shkelja e dispozitave të kësaj rregulloreje është subjekt i kundërvajtjeve
administrative, sipas përcaktimit të nenit 82 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për
planifikimin e territorit”.
Neni 12
Periudha tranzitore
Njësia e qeverisjes vendore që kryen zhvillimin, bazuar në dispozitat e kësaj
rregulloreje, në momentin e hyrjes në fuqi në tërësi të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009
“Për planifikimin e territorit”, zbaton përcaktimet sipas pikave 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të
nenit 7 të kësaj rregulloreje, jo më vonë se 1 muaj nga data e hyrjes në fuqi të kësaj
rregulloreje, dhe informon të interesuarit për zhvillim sipas përcaktimit të pikave 7
dhe 8 të nenit 7 të kësaj rregulloreje.
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VENDIM
Nr.481, datë 22.6.2011
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES UNIFORME TË INSTRUMENTEVE TË
PLANIFIKIMIT
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 24 të ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të
Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e rregullores uniforme të instrumenteve të planifikimit, sipas shtojcave 1
dhe 2, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij.
2. Ngarkohen autoritetet e planifikimit, të përcaktuara në nenet 5 dhe 12 të ligjit nr.10
119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar, për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data
30 shtator 2011.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
SHTOJCA 1
RREGULLORJA UNIFORME E INSTRUMENTEVE TË PLANIFIKIMIT
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi
Rregullorja uniforme e instrumenteve të planifikimit realizon njëtrajtshmërinë e
formës dhe strukturës së instrumenteve të planifikimit të territorit, sipas llojit,
klasifikimit dhe nivelit të tyre.
Neni 2
Objekti
Kjo rregullore përcakton njëtrajtshmërinë e formës dhe të strukturave të llojeve të
instrumenteve të planifikimit sipas niveleve:
a) Planifikimi në nivel kombëtar;
b) Planifikimi në nivel vendor;
c) Planifikimi në nivel ndërvendor;
ç) Planifikimi në nivel të integruar.
Neni 3
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Përkufizime
1. Në këtë rregullore, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
a) “Nënnjësi strukturore” është qeliza territoriale më e vogël e parashikuar nga
autoriteti i planifikimit për të drejtuar zhvillimin, përmes përcaktimit të një liste
treguesish planifikimi dhe zhvillimi, të detyrueshme për zhvilluesit dhe të
njëtrajtshme brenda saj.
b) “Kategori bazë të përdorimit të tokës dhe strukturave në të” janë kategoritë e
përdorimit që përcaktohen në rregulloren uniforme të instrumenteve të planifikimit,
dhe të cilave u referohet çdo autoritet planifikimi për të përcaktuar kategoritë dhe
nënkategoritë e përdorimit të tokës në territorin përkatës.
c) “Kategori e kushtëzuar e përdorimit të tokës” është kategoria e zhvillimit, e cila
lejohet me kushte shtesë ose të reja në lejen e zhvillimit në një zonë, dhe lejimi i së
cilës përgjithësisht kryhet përmes një studimi të ndikimit nga zhvillimi.
d) “Kategori e ndaluar e përdorimit të tokës” është kategoria e zhvillimit të ndaluar
në një zonë.
dh) “Aktivitet” është një përdorim ekzistues i tokës ose i strukturës, që përshkruan se
çfarë ndodh në parcelë ose në objekt në momentin e vëzhgimit të tyre.
e) “Funksion” është qëllimi ekonomik, të cilit i shërben ose duhet t’i shërbejë toka ose
struktura në të. Një funksion mund të realizohet nga disa aktivitete të ndryshme të
vendosura në tokën që karakterizohet nga ai funksion. Kombinimet e funksioneve
dhe aktiviteteve përcaktojnë kategoritë e ndryshme të përdorimeve të tokës.
ë) “Periferaliteti” është pozicionimi i një zone në një bashki ose komunë, sipas
përcaktimeve të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”.
f) Plani i pjesshëm kombëtar (PPjK), është plani i përgjithshëm kombëtar që hartohet
ose rishikohet për një pjesë të territorit kombëtar, bazuar në politikat kombëtare të
zhvillimit territorial dhe në çështjet e rëndësisë kombëtare.
2. Termat e tjerë të përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me ata të
përcaktuar në nenin 3 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”
të ndryshuar, dhe në aktet nënligjore në zbatim të tij.
KREU II
PLANIFIKIMI KOMBËTAR
SEKSIONI 1
POLITIKAT KOMBËTARE
Neni 4
Politika e përgjithshme kombëtare e zhvillimit të territorit
1. Politika e përgjithshme kombëtare e planifikimit të territorit hartohet në përputhje
dhe në zbatim të qëllimeve, objektivave dhe rezultateve të pritshme, të përcaktuara
në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, si dhe të programeve ose
dokumenteve strategjike të procesit të integrimit europian. Politika mbart dhe
reflekton parimet dhe politikat e Bashkimit Europian për zhvillim hapësinor dhe
“kohezion” territorial dhe përfshin objektivat dhe qëllimet e përcaktuara në
strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale që ekzistojnë në momentin e hartimit të saj.
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2. Plani i përgjithshëm kombëtar hartohet njëkohësisht me politikën e përgjithshme
kombëtare të planifikimit të territorit dhe zbaton qëllimet, objektivat dhe rezultatet e
pritshme të caktuara në të.
SEKSIONI 2
PLANET KOMBËTARE TË TERRITORIT
Neni 5
Klasifikimi i planeve kombëtare të territorit
1.Planet territoriale kombëtare, sipas klasifikimit, ndahen në:
a) Plani i përgjithshëm kombëtar (PPK);
b) Plani i pjesshëm kombëtar (PPjK);
c) Plani kombëtar ndërsektorial (PKN);
d) Plani kombëtar sektorial (PKS);
Neni 6
Struktura dhe formati i planeve kombëtare
1. Dokumentet themelore që përbëjnë planet kombëtare miratohen sipas
përcaktimeve të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit” dhe
pavarësisht nga klasifikimi I planeve, janë:
a) Kërkesa për marrjen e nismës;
b) Plani kombëtar.
2. Materiali i kërkesës sipas germës “a” të pikës 1 të këtij neni, për marrjen e nismës
së hartimit ose rishikimit të planit të përgjithshëm kombëtar, përmban:
a) Studimin, i cili përcakton faktet dhe analizon problemet, të cilat argumentojnë
nevojën për hartimin ose rishikimin e PPK-së dhe parashtrojnë qëllimin kryesor të tij.
Për përgatitjen e këtij studimi vlerësohen dhe përdoren sipas rastit drejtimet
strategjike, përcaktimet, propozimet dhe instrumentet që përshkruhen në strategjitë
ekzistuese kombëtare, sektoriale dhe ndërsektoriale, nëse këto ekzistojnë para
hartimit të PPK-së;
b) Planin e veprimeve për hartimin e planit të përgjithshëm kombëtar, i cili përmban
të paktën:
i) udhëzime mbi metodologjinë dhe detajimin përmbajtësor të dokumenteve dhe
pjesëve përbërëse të PPK-së;
ii) një përmbledhje paraprake të dokumenteve strategjike dhe legjislacionit bazë që
do të përdoret si referencë gjatë hartimit të PPK-së, përfshirë përcaktimin e bazave
kryesore kombëtare të të dhënave që do të përdoren gjatë analizës dhe hartimit të
PPK-së dhe të institucioneve që përpunojnë këto të dhëna;
iii) përcaktime të qarta mbi përbërjen dhe rolin e grupit të punës me ekspertë për
hartimin e PPK-së sipas përcaktimeve të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për
planifikimin e territorit”, përfshirë edhe rolet e ekspertëve të jashtëm që mund të
ftohen të japin mbështetje teknike në procesin e hartimit;
iv) përcaktime të qarta mbi procesin e bashkërendimit nga komiteti ndërministror,
sipas përcaktimeve të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”;
v) përcaktime të qarta, në lidhje me formën e procesit, përmbajtjen, pjesëmarrësit, si
dhe të afateve për proceset e bashkërendimit, këshillimit, dëgjimit publik, shqyrtimit
të përputhshmërisë me instrumentet ekzistuese dhe miratimit të PPK-së;
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

103

vi) afatet kryesore për dorëzimin e pjesëve të PPK-së, siç janë përcaktuar në këtë
rregullore dhe për miratimin përfundimtar të PPK-së;
vii) buxhetin për hartimin e PPK-së.
3. Materiali përfundimtar i planit sipas germës “b” të pikës 1 të këtij neni, për planin
e përgjithshëm kombëtar përmban:
a) dokumentin ose dokumentet e miratuara të politikës kombëtare të planifikimit të
territorit, si udhëheqëse për PPK-në;
b) planin;
c) vlerësime në lidhje me zbatimin, rregulla specifike që PPK-ja dikton në territor,
çështje institucionale, ligjore dhe financiare;
ç) raportin e përpunimit të të dhënave në GIS sipas specifikimeve të vendimit të
Këshillit të Ministrave nr.459, datë 16.6.2010 “Për miratimin e standardeve të
përbashkëta gjeodezike dhe GIS”.
4. Materiali i politikës kombëtare të planifikimit të territorit, sipas germës “a” të pikës
3 të këtij neni, hartohet sipas përcaktimeve të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për
planifikimin e territorit”.
5. Plani, sipas germës “b” të pikës 3 të këtij neni, mbështetet në drejtimet e politikës
dhe përmban:
a) Analizën makro-ekonomike, sociale, mjedisore, demografike dhe territoriale që i
paraprin rekomandimeve të planit. Kjo analizë bazohet në analizat e ndryshme
sektoriale dhe ndërsektoriale, duke theksuar dimensionin hapësinor të sektorëve të
ndryshëm, përfshirë shpërndarjen e pabarazive hapësinore ose rajonale në
Republikën e Shqipërisë;
b) Vizionin strategjik hapësinor të zhvillimit dhe planifikimit të territorit, në
përputhje me vizionin strategjik të zhvillimit për tërësinë territoriale të Republikës së
Shqipërisë;
c) Zbërthimin e konceptit të zhvillimit territorial policentrik, ndërkufitar dhe
ndërkombëtar në përputhje edhe me përcaktimet e parimeve dhe të politikës së
Bashkimit Europian për zhvillim hapësinor dhe “kohezion” territorial;
ç) Përcaktimin territorial të nevojshëm për realizimin e prioriteteve strategjike të
zhvillimit në Shqipëri, përfshirë zonat kryesore për zhvillimin e industrisë, bujqësisë
dhe turizmit;
d) Përcaktimin në territor të nyjave, linjave, rrjeteve ose instalimeve të
infrastrukturave kombëtare, në përputhje me kategorinë bazë përdorime të veçanta
dhe shërbime;
dh) Programet themelore strategjike sektoriale dhe ndërsektoriale, në përputhje me
prioritetet që rrjedhin nga procesi i integrimit në Bashkimin Europian, të shprehura
në territor;
e) Përcaktimin ose rishikimin e çështjeve të rëndësisë kombëtare, sipas përcaktimit të
ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, përfshirë të gjitha
përdorimet e tokës, që në nivel kombëtar janë monumente kulture dhe natyrore,
zona të mbrojtura, burime të rëndësishme natyrore dhe artificiale, toka bujqësore etj.;
ë) Drejtime strategjike për çështje të zhvillimit rajonal dhe të zhvillimit territorial të
njësive vendore;
f) Hartat shoqëruese detyrimisht për të gjitha çështjet e mësipërme, në shkallë
maksimumi 1:1.000.000 dhe minimumi 1:500.000, dhe në përputhje me përcaktimet e
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shtojcës 2 të këtij vendimi. Në rastin e PPjK, shkalla e hartave lëviz nga 1:250.000 në
1:500.000.
6. Dokumenti i vlerësimeve sipas germës “c” të pikës 3 të këtij neni, në lidhje me
zbatimin e PPK-së, çështjet institucionale, ligjore dhe financiare të PPK-së, përmban:
a) Zbërthimin e PPK-së në planet sektoriale, ndërsektoriale, programet strategjike të
proceseve integruese në BE, dhe në instrumentet kombëtare financiare afatmesme
dhe afatgjata;
b) Rregulla specifike për përdorimin e territorit dhe diktuese mbi mënyrën e
planifikimit në nivele më të ulëta të hierarkisë së planeve dhe mbi mënyrën e
zhvillimit të territorit;
c) Sipas rastit, rekomandime për rishikime institucionale me rëndësi kombëtare që
rrjedhin nga rishikime të mundshme të sistemit të planifikimit në Republikën e
Shqipërisë.
SEKSIONI 3
RREGULLORET KOMBËTARE TË PLANIFIKIMIT
Neni 7
Qëllimi i rregulloreve kombëtare të planifikimit
Qëllimi i rregulloreve kombëtare të planifikimit është të përcaktojë rregullat, normat,
standardet dhe instrumentet e zbatueshme, si dhe të orientojë procedurat, për
përdorimin dhe zhvillimin ekzistues dhe të ardhshëm të tokës.
Neni 8
Objekti i rregullores kombëtare të planifikimit
Objekt i rregullores kombëtare të planifikimit, janë:
a) Përcaktimet, objekt rregullimi i nenit 22 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për
planifikimin e territorit”;
b) Sistemi rrugor dhe i transportit, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit të
posaçëm në fuqi;
c) Ruajtja e zonave dhe vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mjedisit në përputhje
me përcaktimet e legjislacionit të posaçëm në fuqi;
ç) Rregullat kombëtare të ndërtimit, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit të
posaçëm në fuqi;
d) Rregullore të tjera sipas rastit.
Neni 9
Struktura e rregulloreve kombëtare të planifikimit
1. Struktura e rregulloreve kombëtare të planifikimit përbëhet nga:
a) Objekti;
b) Qëllimi;
c) Rregulla mbi përdorimin e tokës;
ç) Rregulla mbi intensitetin e zhvillimit;
d) Rregulla mbi ndarjen dhe bashkimin e parcelave;
dh) Rregulla mbi sistemin rrugor dhe të transportit;
e) Rregulla mbi ruajtjen zonave dhe vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mjedisit;
ë) Rregulla mbi ndërtimin;
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f) Rregulla të tjera sipas nevojës.
Neni 10
Klasifikimi i rregulloreve kombëtare të planifikimit
1. Rregulloret kombëtare të planifikimit, sipas klasifikimit, ndahen në:
a) Rregullore e përgjithshme kombëtare e planifikimit;
b) Rregullore ndërsektoriale kombëtare e planifikimit;
c) Rregullore sektoriale kombëtare e planifikimit.
Neni 11
Rregullat përbërëse të rregulloreve kombëtare të planifikimit
1. Rregullat e përdorimit të tokës përmbajnë minimalisht për çdo zonë të krijuar sipas
planit të përdorimit të tokës, përcaktimin, rregullat dhe shpjegimin e:
a) Kategorive të lejuara, të kushtëzuara dhe të ndaluara të përdorimit të tokës dhe të
strukturave në të, në përputhje me kategoritë bazë të përdorimit të tokës dhe me
kriteret për kategoritë e lejuara, të kushtëzuara dhe të ndaluara;
b) Aktiviteteve dhe funksioneve në përputhje me kategoritë e përdorimit të tokës dhe
të strukturave në të, sipas nevojës;
c) Punimeve dhe veprimtarive që lejohen, kufizohen ose ndalohen, përfshirë kushtet
përkatëse;
ç) Përdorimeve të papërputhshme;
d) Proceseve të instrumenteve të financimit të zhvillimit. Për çdo instrument
përcaktohen të drejtat dhe kufizimet ligjore, private ose publike që rrjedhin prej tyre,
në përputhje me legjislacionin në fuqi.
2. Rregullat dhe treguesit e zhvillimit për çdo nënnjësi strukturore dhe sipas rastit
edhe për zona me prioritet zhvillimi dhe nënndarje të tjera të propozuara nga PPK-ja,
përmban:
a) Kodin dhe përshkrimin e përgjithshëm të njësive strukturore;
b) Kodin dhe emërtimin e nënnjësive strukturore;
c) Përcaktimin e zhvillimeve, punimeve dhe veprimtarive, strukturave, aktiviteteve
dhe funksioneve, të lejuara, të kushtëzuara dhe të ndaluara, përfshirë dhe përdorimet
e papërputhshme;
ç) Treguesit e planifikimit dhe të zhvillimit;
d) Të drejtat dhe kufizimet ligjore, publike apo private, që rrjedhin nga përdorimi i
treguesve të zhvillimit;
dh) Norma dhe standarde të përcaktuara nga legjislacioni i posaçëm në fuqi;
e) Listën e instrumenteve që mund të përdoren për të arritur në treguesit e propozuar
të zhvillimit dhe për të realizuar zhvillimin, përfshirë ato fiskale dhe financiare;
3. Rregullat e nënndarjes dhe të bashkimit të parcelave në çdo nënnjësi strukturore
dhe, sipas rastit edhe për nënndarje të tjera të propozuara nga PPK-ja, përmbajnë:
a) Rregullat dhe kushtet për nënndarje dhe bashkim të parcelave;
b) Përshkrimin e metodave për shpërndarjen dhe “alokimin” e kostos dhe
kompensimin e humbjeve apo shpërndarjen e fitimeve si rezultat i ndarjes apo
bashkimit të parcelave, përfshirë edhe të drejta apo kufizime të tjera ligjore;
c) Përshkrimin e mënyrës së shpërndarjes së kostos së ndikimit në infrastrukturë në
përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, përfshirë edhe përdorimin e instrumenteve të
tjera fiskale sipas rastit.
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4. Rregullat e sistemit rrugor dhe transportit që përbëhen nga:
a) Përcaktimi dhe përshkrimi i kategorive të sistemit rrugor në përputhje me Kodin
Rrugor, përfshirë standardet dhe kushtet teknike përkatëse;
b) Përcaktimi i treguesve të propozuar të zhvillimit të sistemit rrugor;
c) Përcaktimi i parametrave të skemës së transportit publik, përfshirë standardet
teknike bazuar në legjislacionin e posaçëm në fuqi.
5. Rregullat e ruajtjes së zonave dhe vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mjedisit
përbëhen nga:
a) Përcaktimi i normave dhe standardeve të të gjitha zhvillimeve, të cilat kanë ndikim
në mjedis, shëndet, dhe në vlerat ekzistuese të trashëgimisë kulturore, sipas
përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm në fuqi;
b) Përcaktimi i normave, standardeve dhe rregullave për strukturat dhe punimet që
parashikohen nga PPK-ja, me qëllim ruajtjen e mjedisit, shëndetit dhe vlerave të
trashëgimisë kulturore, bazuar në rregulloren kombëtare të ndërtimit dhe sipas
përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm në fuqi.
6. Rregullat e ndërtimit përgatiten sipas përcaktimeve të rregullores së ndërtimit.
KREU III
PLANIFIKIMI VENDOR
SEKSIONI 1
POLITIKAT VENDORE TË TERRITORIT
Neni 12
Qëllimi i politikës së zhvillimit të territorit të njësisë së qeverisjes vendore
1. Politika e zhvillimit të territorit të njësisë së qeverisjes vendore (PZHTNJV) është
instrumenti më i lartë i planifikimit të territorit, që pasqyron përparësitë, qëllimet
strategjike, objektivat, mjetet dhe rezultatet e pritshme për të orientuar dhe nxitur
proceset e mëtejshme të planifikimit të territorit në nivel vendor, si dhe pasqyron dhe
zbërthen në nivel vendor prioritetet e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe
Integrim, të kuadrit të koherencës strategjike dhe të të gjitha strategjive sektoriale dhe
ndërsektoriale që prekin territorin e njësisë vendore.
Neni 13
Struktura dhe formati i dokumentit të politikës së zhvillimit të territorit të njësisë
së qeverisjes
vendore
1. Politika e zhvillimit të territorit të njësisë së qeverisjes vendore, hartohet sipas
përcaktimit të nenit 20, pika 2 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e
territorit”.
2. Dokumentet e politikës së zhvillimit të territorit të njësisë së qeverisjes vendore
përbëhen nga dokumenti i politikës dhe shtojca e hartave.
3. Dokumenti i politikës përmban:
a) Analizën e përgjithshme social-ekonomike, demografike, mjedisore, kulturore dhe
historike, përfshirë ndikimin ekzistues të këtyre aspekteve në territor dhe
identifikimin, si dhe analizën e politikave dhe programeve politike ekzistuese të
planifikimit të territorit në njësinë e qeverisjes vendore. Në rastet kur PZHTNJV-ja
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dhe PPV-ja hartohen së bashku, është i mjaftueshëm realizimi i dokumentit të
analizës dhe vlerësimit të thelluar, sipas nenit 18 të kësaj rregulloreje;
b) Identifikimin e premisave bazë për zhvillimin territorial të njësisë së qeverisjes
vendore dhe të hendekut institucional dhe programatik, si kuadër bazë për hartimin
e vizionit të zhvillimit të njësisë së qeverisjes vendore;
c) Vizionin strategjik të zhvillimit të njësisë së qeverisjes vendore, të hartuar me
pjesëmarrjen e komunitetit dhe të grupeve të interesit;
ç) Objektivat strategjikë të planifikimit dhe të zhvillimit të njësisë vendore bazuar në
vizionin strategjik të zhvillimit të njësisë vendore;
d) Programet kryesore të zhvillimit të njësisë së qeverisjes vendore, të cilat reflektojnë
përparësitë dhe drejtimet kryesore të planifikimit të territorit dhe mundësojnë
realizimin e objektivave;
dh) Planin e veprimit për realizimin e programeve, përfshirë ndryshimet e
nevojshme institucionale dhe ligjore, si dhe buxhetin e nevojshëm për planin e
veprimit.
4. Shtojca e hartave përmban skenarët strategjikë të zhvillimit të territorit të njësisë së
qeverisjes vendore sipas prioritetit, të cilët reflektojnë drejtimet kryesore të
planifikimit të territorit dhe vizionin, objektivat dhe fazat kohore të zbatimit të
programeve.
SEKSIONI 2
PLANET VENDORE
Neni 14
Objekti i planit vendor
1. Objekti i planit vendor për planifikimin e territorit përcaktohet në përputhje me
nenin 27 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit” dhe në asnjë
rast nuk bie ndesh me qëllimet, objektivat dhe rezultatet e pritshme, të përcaktuara
në instrumentet kombëtare të përgjithshme, sektoriale dhe ndërsektoriale.
Neni 15
Klasifikimi i planeve vendore
1. Planet vendore klasifikohen në:
a) Plan i përgjithshëm vendor;
b) Plan vendor ndërsektorial;
c) Plan vendor sektorial.
Neni 16
Struktura dhe formati i planit të përgjithshëm vendor (PPV)
1. Dokumentet, të cilat dorëzohen për miratimin e PPV-së sipas fazave përkatëse,
janë:
a) Kërkesa për marrjen e nismës së hartimit të PPV-së;
b) Politika e zhvillimit të territorit të njësisë së qeverisjes vendore, nëse kjo nuk është
hartuar dhe miratuar më parë;
c) Vlerësimi strategjik mjedisor;
ç) Projektplani;
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d) Materiali hartografik që shoqëron dokumentet e përcaktuara në germat “a” deri në
“ç” të
kësaj pike.
Neni 17
Struktura dhe formati i kërkesës së PPV-së
1. Kërkesa e PPV-së përmban:
a) Studimin, i cili përcakton:
i) faktet që çojnë në nevojën për hartim/rishqyrtim të planit vendor;
ii) analizën e këtyre fakteve;
iii) problemet që do të trajtohen nga plani dhe mënyrën e trajtimit të tyre;
iv) palët e interesuara dhe pozicioni i tyre në proces;
v) qëllimi kryesor që kërkon të arrijë plani.
b) Kufijtë e territorit që do të studiohet, të cilat duhet të paraqiten në sistemet e
gjeoreferimit, të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.459, datë
23.6.2010 “Për miratimin e standarteve të përbashkëta gjeodezike dhe GIS të regjistrit
të territorit” dhe në shkallë jo më të vogël se 1:5000;
c) Planin e veprimit për proceset e hartimit, të bashkërendimit, pjesëmarrjes dhe
sipas rastit edhe ndërmjetësimit;
ç) Vendimin e kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore për pezullimin e zhvillimit
para nisjes së hartimit të PPV-së, sipas rastit, i cili duhet të shoqërohet me hartën që
tregon zonën ose zonat në të cilat do të pezullohet zhvillimi dhe me ndarjen e
pronësisë në këto zona. Harta paraqitet në sistemet e gjeoreferimit sipas akteve
nënligjore të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave për regjistrin e territorit.
2. Nëse politika është hartuar paraprakisht dhe është miratuar në këshillin e njësisë
së qeverisjes vendore, por gjykohet se ka nevojë për rishikim në tërësi apo në pjesë të
saj, ky process kryhet që në fazën e hartimit të kërkesës për ndërmarrjen e nismës për
hartimin e PPV-së.
Përmbajtja e politikës përcaktohet në nenin 13 të kësaj rregulloreje.
Neni 18
Struktura dhe formati i dokumentit të analizës dhe vlerësimit të thelluar
1. Bazuar në kërkesën dhe planin e veprimit sipas përcaktimeve të miratuara nga
këshilli i njësisë së qeverisjes vendore dhe të rishqyrtuara nga AKPT-ja, përgatitet
dokumenti i analizës dhe vlerësimit të thelluar të gjendjes ekzistuese socialekonomike dhe territoriale e mjedisore në territorin e njësisë së qeverisjes vendore.
Ky dokument hartohet dhe i bashkëngjitet projektplanit në dokumentin
përfundimtar që shkon për miratim. Ky dokument shoqërohet me paraqitjen
hartografike përkatëse sipas hapave të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni.
2. Dokumenti i analizës dhe vlerësimit të thelluar dhe hartat përkatëse përmbajnë:
a) Analizën e elementeve ekzistuese të territorit, e cila përmban të dhëna të tilla si,
por pa u kufizuar në:
i) informacion për topografinë;
ii) harta gjeologo-inxhinierike;
iii) harta hidro-gjeologjike;
iv) makrozonimin dhe mikrozonimin sizmik;
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v) bonitetin e tokave, bazuar në vërtetimin e lëshuar nga autoriteti përkatës sipas
përcaktimit të ligjit të posaçëm, nëse në territorin e njësisë së qeverisjes vendore ka
zona bujqësore;
vi) burimet natyrore dhe mjediset pyjore;
vii) nëse në territorin e njësisë së qeverisjes vendore ka pyje, kullota, sipërfaqe ujore,
rezervate, miniera, dhe të tjera të kësaj natyre;
viii) nëse në territorin e njësisë së qeverisjes vendore ka zona të mbrojtura natyrore
dhe ato të trashëgimisë kulturore dhe historike, dhe të tjera të kësaj natyre.
b) Analizën dhe vlerësimin e pozicionimit strategjik të njësisë së qeverisjes vendore
në raport me rajonin ku ajo shtrihet, përfshirë identitetin e saj historik, urban dhe
ekonomik, si dhe kufijtë territorialë të rajonit të marrë në studim dhe të qarkut;
c) Analizën dhe vlerësimin ekonomik dhe social, përfshirë çështje të punësimit,
mundësive lokale apo pengesave për zhvillim ekonomik, aspekteve të
konkurrueshmërisë ekonomike apo rajonale, pozicionimit dhe përqendrimit të
poleve ekonomike lokale, cilësisë së kapitalit dhe burimeve njerëzore dhe të pikave të
forta apo të dobëta për zhvillimin e ardhshëm ekonomik dhe social të njësisë së
qeverisjes vendore;
ç) Analizën dhe vlerësimin demografik dhe përqendrimin e popullsisë në territor,
tendencat e lëvizjeve të popullsisë në vite dhe shpërndarjen e popullsisë në nivel
banese dhe për tipologji banesash, e përshkruar sipas sipërfaqes së banimit për
banesë, numrit të banesave në një ndërtesë banimi, mënyrës së vendosjes në parcelë
dhe në territor të grupeve të ndryshme të banesave, sipërfaqeve të bashkëpronësisë
nëse ka të tilla, dhe të dhëna të tjera të kësaj natyre;
d) Analizën e planeve të përgjithshme vendore për planifikimin e territorit të
hartuara më parë, përfshirë zbatueshmërinë e tyre dhe çështje që duhet të vlerësohen
gjatë hartimit të planit të ri;
dh) Analizën e mënyrës së përdorimit të pronave publike, përfshirë vendndodhjen
funksionet dhe marrëdhëniet e pronësisë;
e) Çështjet e rëndësisë kombëtare dhe zonat e rëndësisë kombëtare që ndodhen në
territorin e njësisë së qeverisjes vendore dhe kufizimet që rrjedhin nga këto çështje në
planifikimin dhe zhvillimin e territorit;
ë) Analizën e problematikës mjedisore, duke marrë në konsideratë vendndodhjen e
elementeve që ndikojnë negativisht mjedisin, vlerat e trashëgimisë kulturore dhe
shëndetin e njeriut, si dhe përcaktimin e shkallës së ndikimit negativ të tyre;
f) Analizën e problematikës së pronësisë mbi tokën;
g) Analizën e përdorimit ekzistues të tokës, bazuar në kategoritë bazë dhe
nënkategoritë e përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, detajimeve të njësisë
vendore, si edhe duke identifikuar dhe analizuar funksionet dhe aktivitetet e
strukturave dhe parcelave, dhe lidhjen e territorit të njësisë së qeverisjes vendore me
rrjetet e infrastrukturave kombëtare;
gj) Analizën e përgjithshme të kushteve dhe cilësisë fizike të strukturave dhe
territoreve, si bazë për hartimin e planeve të riparimit, rinovimit, rigjenerimit
dhe/ose rizhvillimit;
h) Analizën e tipologjisë hapësinore ekzistuese, bazuar në njëtrajtshmërinë e llojit
dhe volumit të strukturave, mënyrës së vendosjes së tyre në territor, skemës rrugore
dhe të hapësirave
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publike, si dhe të lartësisë së strukturave;
i) Analizën e “periferalitetit”, duke e ndarë territorin në zona sipas një grupi
kriteresh, që përfshijnë:
i) largësinë nga qendra e zonës së banuar;
ii) largësinë nga qendra e punësimit;
iii) lidhjen me sistemin rrugor sipas kategorive të përcaktuara në Kodin Rrugor;
iv) furnizimin me rrjete infrastrukture dhe shërbime sociale;
v) nivelin e përafërt të të ardhurave të shtresave shoqërore që ushtrojnë aktivitetin e
tyre në zona të caktuara;
vi) plotësimin me funksione sipas kategorive bazë të përdorimeve bazuar në këtë
rregullore;
vii) nivelin e kriminalitetit dhe sigurinë e jetës;
viii) probleme të ndryshme sociale përfshirë përjashtimin social.
j) Analizën e elemeneteve të forta dhe të rëndësishme territoriale, duke evidentuar
shenjat apo elementet e veçanta territoriale, natyrore apo artificiale që kanë ndikuar
ose ndikojnë në strukturimin dhe formimin historik të territorit në studim;
k) Analizën e nevojave për strehim për të gjitha grupet shoqërore të territorit të
njësisë së qeverisjes vendore, analizën e tipologjive të ndryshme të banesave
ekzistuese, shpërndarjen e tyre në territor, analizën e cilësisë dhe sasisë së banesave
ekzistuese, të shërbimeve urbane dhe sociale, të nevojshme për të plotësuar kërkesat
e popullsisë së tashme dhe të ardhme për 10 vitet në vazhdim.
3. Njësia e qeverisjes vendore harton dokumentin e analizës dhe vlerësimit të thelluar
të gjendjes ekzistuese në të njëjtën kohë me hartimin e politikës së zhvillimit të
territorit, nëse nuk ka hartuar dokumentin e politikës më parë sipas përcaktimeve të
kësaj rregulloreje, dhe në çdo rast hartimi i analizës i paraprin hartimit të
projektplanit.
Neni 19
Vlerësimi strategjik mjedisor
1. Vlerësimi strategjik mjedisor hartohet paralelisht me PPV-në sipas përcaktimit të
legjislacionit të posaçëm në fuqi.
Neni 20
Struktura dhe formati i projektplanit të PPV-së
1. Projektplani përmban:
a) objektivat e planit të përgjithshëm vendor të planifikimit të territorit;
b) përmbledhjen dhe gjetjet kryesore të analizës dhe vlerësimit të thelluar të gjendjes
ekzistuese. Materiali i plotë i analizës i bashkëngjitet projektplanit si shtojcë e tij;
c) përmbledhjen e dokumentit të politikave të zhvillimit të territorit të njësisë së
qeverisjes vendore (PZHTNJV). Dokumenti i plotë së bashku me hartat i
bashkëngjitet projektplanit si shtojcë e tij;
ç) planin e propozuar të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, i cili përmban:
i) kategoritë dhe nënkategoritë e përdorimit të propozuar të tokës dhe të strukturave
në të, bazuar në kategoritë bazë sipas instrumenteve kombëtare të planifikimit, dhe
të detajuara më tej sipas veçorive të njësisë së qeverisjes vendore;
ii) funksionet dhe aktivitetet e propozuara të strukturave dhe parcelave ose grupeve
përkatëse të parcelave;
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iii) pozicionimin e shërbimeve dhe rrjeteve kryesore të infrastrukturave, përfshirë
hapësirat e hapura publike kryesore, dhe kushte teknike për realizimin e
infrastrukturave;
iv) përcaktimin e qendrave kryesore të zhvillimit ekonomik dhe urban ose territorial,
që sipas metodologjive të përdorura mund të rezultojnë në zona të tipit pole, qendra,
fasha lineare dhe të tjera të kësaj natyre, të cilat drejtojnë zhvillimin në territorin e
njësisë së qeverisjes vendore;
v) tipologjitë e propozuara hapësinore bazuar në njëtrajtshmërinë e llojit dhe volumit
të strukturave, mënyrës së vendosjes së tyre në territor, skemës rrugore dhe të
hapësirave publike, dhe të lartësisë së ndërtesave;
vi) pozicionimin e zonave që mbartin çështje të rëndësisë kombëtare, nëse këto
ekzistojnë në territorin e njësisë vendore, dhe kushtet përkatëse për zhvillim;
vii) ndarjen në njësi dhe nënnjësi strukturore, sipas instrumenteve kombëtare të
planifikimit dhe, sipas rastit, përcaktimin e “zonave me prioritet zhvillimi”;
viii) mbështetur në përcaktimet e instrumenteve kombëtare të planifikimit,
paracaktohen edhe nënnjësitë strukturore dhe zonat me prioritet zhvillimi, të cilat do
t’i nënshtrohen hartimit të PDV-së;
ix) propozimet për zonat e preferimit, zonat e pezullimit të zhvillimit, zonat e
rezervimit publik dhe zonat për kategori të caktuara servitutesh publike, dhe kushtet
përkatëse për zbatimin e tyre, sipas rastit;
x) parashikimin demografik dhe shpërndarjen e popullsisë së pritshme në territor,
specifikuar në nivel nënnjësie strukturore dhe për tipologji banese;
xi) planin e strehimit, bazuar në nevojat e tashme dhe ato të projektuara, duke
dendësuar zonat ekzistuese, rigjenerimin, rizhvillimin dhe/ose planifikimin e zonave
të reja me funksion banimi për të gjitha shtresat e popullsisë, dhe duke dedikuar
sipërfaqet e nevojshme për programet sociale të strehimit;
xii) përcaktimin e zonave dhe kushteve për zbatimin e programit të intensitetit të
ndërtimit me kushte dhe/ose të zonave marrëse dhe dhënëse të së drejtës së
zhvillimit për programin e transferimit të këtyre të drejtave, në rast se njësia e
qeverisjes vendore vendos të ndërmarrë që në këtë moment, njërin ose të dyja
programet e përmendura në këtë pikë, në përputhje me përcaktimet e vendimit të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të
zhvillimit”;
xiii) çdo nënndarje tjetër, zonim apo analizë sipas rastit dhe sipas karakteristikave
specifike të territorit që planifikohet.
d) planin e propozuar të shërbimeve dhe infrastrukturave publike, i cili përmban:
i) rrjetet primare të infrastrukturës publike të propozuar, përfshirë skemat për rrugët
dhe lëvizjen në përgjithësi, parkimin sipas nevojave të identifikuara, largimin e
ujërave të ndotura dhe të mbeturinave të ngurta, furnizimin me ujë të pijshëm,
impiantet kryesore të përpunimit, prodhimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura sipas
legjislacionit të posaçëm në fuqi, objektet e rëndësishme për shërbimet sociale që
shtohen në territorin e njësisë vendore, dhe objekte të tjera që cilësohen si
infrastrukturë publike sipas përcaktimit të pikës 30, neni 3 të ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”;
ii) tipologjinë, cilësinë, një shpërndarje të përafërt në territor dhe rrezet e mbulimit të
shërbimeve sociale që propozohen;
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iii) studimin teknik të “parafizibilitetit”, që mbështet zgjidhjen e propozuar, si dhe
koston e përgjithshme të përafërt dhe aktivitetet kryesore të financuara (zërat
përkatës).
dh) planin e veprimeve për zbatimin e PPV-së, i cili përmban:
i) fazat e zbatimit të zhvillimit, të ndara në periudha brenda vlefshmërisë kohore të
planit, për njësitë dhe nënnjësitë strukturore përkatëse, zonat me prioritet zhvillimit
dhe rrjetet kryesore të infrastrukturave publike, përfshirë fazimin e hartimit të PDVve, në përputhje me përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave “Për miratimin
e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit”;
ii) planin e investimeve kapitale, i cili duhet të jetë në përputhje me programin
buxhetor afatmesëm të njësisë së qeverisjes vendore;
iii) Ndryshimet e nevojshme në kuadrin ligjor dhe administrativ në nivel vendor,
përfshirë rishikime të mundshme të rregullores vendore të kontrollit të zhvillimit;
e) programin e rehabilitimit të personave të zhvendosur si rezultat i zbatimit të
planit, duke përcaktuar në mënyrë të veçantë zonat ku do të kryhet rehabilitimi,
kostot përkatëse, afatet kohore dhe instrumentet përkatëse për zbatim.
Raportin e përpunimit dhe të ndryshimeve të propozuara për bazën e të dhënave
GIS;
ë) Dokumentin e përmbledhur për prezantimin e PPV-së në këshillin e njësisë së
qeverisjes vendore dhe sipas rastit në KKT, i cili duhet të përmbajë materialin e
shkruar, hartografik dhe prezantimin vizual. Nga pikëpamja përmbajtësore,
dokumenti i përmbledhur për prezantimin e PPVsë duhet të përmbajë minimalisht:
i) vizionin dhe objektivat e planifikimit dhe të zhvillimit të territorit;
ii) gjetjet e analizës dhe vlerësimit të thelluar;
iii) skenarin e përzgjedhur të zhvillimit hapësinor sipas dokumentit të politikës
vendore;
iv) përdorimin e propozuar të tokës dhe të strukturave në të;
v) fazat e zbatimit të planit dhe burimet sipas përcaktimeve të planit të investimeve
kapitale;
vi) përmbledhjen e implikimeve kryesore ligjore dhe institucionale;
vii) zonat për rehabilitim, koston totale dhe listimin e instrumenteve përkatëse për
zbatimin e programit të rehabilitimit të personave të zhvendosur;
f) Shtojcat e PPV-së, të cilat përmbajnë të gjitha dokumentet e përmendura për këtë
qëllim, studimet ndihmëse që merren nga institucionet përgjegjëse për sektorë të
caktuar, si edhe studime për qëllime specifike që ndërmerr vetë njësia vendore në
mungesë të informacionit përkatës;
g) Rregulloret e planifikimit, formati dhe struktura e të cilave përcaktohet në
seksionin 3 të këtij kreu të rregullores;
gj) Materiali hartografik i PPV-së shoqëron dhe reflekton të gjitha pjesët e strukturës
sëPPV-së të përcaktuara në këtë rregullore. Shkalla e hartës lëviz nga 1:5000 deri në
1:10,000 dhe sipas rastit 1:20,000 për komuna me territore me sipërfaqe shumë të
madhe, përveç analizave në nivel rajoni apo hartave të infrastrukturave publike kur
këto paraqesin elemente që ndodhen jashtë territorit të njësisë së qeverisjes vendore.
Formatet tip për hartat e PPV-së dhe elemente të tjera të formës, përcaktohen në
shtojcën 2 të këtij vendimi;
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h) Hartat përgatiten sipas specifikimeve për bazat e të dhënave të përcaktuara në
vendimin nr.459, datë 16.6.2010 “Për miratimin e standardeve të përbashkëta
gjeodezike dhe GIS” të Regjistrit të Territorit, dhe mund të përmbajnë edhe elemente
të analizës në varësi të temës përkatëse.
Neni 21
Struktura dhe formati i planeve të përdorimit të tokës (PPT)
1. Planet e përdorimit të tokës (PPT) hartohen nga njësitë e qeverisjes vendore me
popullsi 10 000 ose më pak banorë, sipas përcaktimit të nenit 89, pika 3 të ligjit nr.10
119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit” dhe në përputhje me sa përcaktohet
në nenet 17 deri në 20 të këtij vendimi, përmbajnë:
a) kërkesën për hartimin e PPT-së;
b) analizën dhe vlerësimin e gjendjes sociale, ekonomike, territoriale, mjedisore të
njësisë së qeverisjes vendore;
c) objektivat strategjikë të zhvillimit territorial;
ç) planin e propozuar të përdorimit të tokës për përgatitjen e të cilit përdoret si
udhëzues ai I PPV-së;
d) parashikimet për infrastrukturat kryesore;
dh) vlerësimin strategjik mjedisor;
e) instrumentin financiar dhe fazat e zbatimit;
ë) politikat dhe kostot totale të realizimit të infrastrukturës;
f) përmbledhësen e prezantimit për miratim, sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje.
SEKSIONI 3
RREGULLORET VENDORE TË PLANIFIKIMIT
Neni 22
Rregullorja vendore e planifikimit
1. Qëllimi i rregullores vendore të planifikimit është të përcaktojë rregullat, normat,
standardet dhe instrumentet e zbatueshme, si dhe të orientojë procedurat, për
përdorimin dhe zhvillimin ekzistues dhe të ardhshëm të tokës dhe të garantojë se
propozimet për zhvillim të sektorit publik dhe privat janë të balancuara dhe
përmbushin qëllimet dhe objektivat e planeve territoriale.
Neni 23
Objekti i rregullores vendore të planifikimit
1. Objekt i rregulloreve vendore të planifikimit janë:
a) Përcaktimet, objekt rregullimi i nenit 22 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për
planifikimin e territorit”;
b) Sistemi rrugor dhe i transportit, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit të
posaçëm në fuqi;
c) Ruajtja e zonave dhe vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, në përputhje
me përcaktimet e legjislacionit të posaçëm në fuqi;
ç) Rregullat vendore të ndërtimit, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit të
posaçëm në fuqi;
d) Rregullore të tjera sipas rastit.
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Neni 24
Procesi dhe autoritetet gjatë hartimit të rregullores vendore të planifikimit
1. Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i rregullores vendore të planifikimit kryhet
njëkohësisht me PPV-në, sipas përcaktimit të nenit 13 të kësaj rregulloreje.
Neni 25
Struktura e rregullores vendore të planifikimit
1. Struktura e rregulloreve vendore të planifikimit përbëhet nga:
a) Dokumenti bazë i rregullores vendore të planifikimit;
b) Rregulla mbi përdorimin e tokës;
c) Rregulla mbi intensitetin e zhvillimit;
ç) Rregulla mbi ndarjen dhe bashkimin e parcelave;
d) Rregulla mbi sistemin rrugor dhe të transportit;
dh) Rregulla mbi ruajtjen e zonave dhe vlerat e trashëgimisë kulturore dhe mjedisit;
e) Rregulla mbi ndërtimit;
ë) Rregulla të tjera sipas nevojës;
Neni 26
Struktura dhe formati i dokumentit bazë të rregullores vendore të planifikimit
1. Dokumenti bazë i rregullores vendore të planifikimit përmban, por pa u kufizuar
vetëm në:
a) Qëllimin dhe objektin e rregullores vendore të planifikimit;
b) Përkufizimet e termave të përdorur në këtë rregullore;
c) Shpjegimin e metodologjisë së përdorur ose që duhet të përdoret për hartimin dhe
zbatimin e instrumenteve të propozuara të financimit të zhvillimit dhe të kontrollit të
zhvillimit që parashikon PPV-ja, veçanërisht të instrumenteve speciale të kontrollit të
zhvillimit, duke përfshirë edhe listimin dhe shpjegimin e treguesve të propozuar të
zhvillimit, mënyrën e zbërthimit të kritereve për përcaktimin e njësive dhe
nënnjësive strukturore, përkufizimet specifike për nënndarjen dhe bashkimin e
parcelave, si edhe referencat ligjore të përdorura;
ç) Shpjegimin e kodeve të përdorura për:
i) kategoritë e përdorimit të tokës dhe të strukturave në të dhe detaje të nevojshme
sipas rastit, dhe kategoritë e sistemit rrugor, në përputhje me përcaktimet e Kodit
Rrugor;
ii) njësitë dhe nënnjësitë strukturore, zonat me prioritet zhvillimi, dhe çdo ndarje
tjetër territoriale të nevojshme të përdorur nga PPV-ja;
iii) zonat për plan të detajuar vendor (PDV);
iv) kode të tjera sipas rastit.
Neni 27
Rregullat përbërëse të rregullores vendore të planifikimit
1. Rregullat e përdorimit të tokës përmbajnë minimalisht për çdo zonë të krijuar sipas
planit të përdorimit të tokës, përcaktimin, rregullat dhe shpjegimin e:
a) Kategorive të lejuara, të kushtëzuara dhe të ndaluara të përdorimit të tokës dhe të
strukturave në të, në përputhje me kategoritë bazë të përdorimit të tokës dhe me
kriteret për kategoritë e lejuara, të kushtëzuara dhe të ndaluara;
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b) Aktiviteteve dhe funksioneve në përputhje me kategoritë e përdorimit të tokës dhe
të strukturave në të, sipas nevojës;
c) Punimeve dhe veprimtarive që lejohen, kufizohen ose ndalohen, përfshirë kushtet
përkatëse;
ç) Përdorimeve të papërputhshme;
d) Proceseve të programeve të financimit të zhvillimit. Për çdo program përcaktohen
të drejtat dhe kufizimet ligjore, private ose publike që rrjedhin prej tyre, në përputhje
me legjislacionin në fuqi;
dh) Rasteve të nënnjësive dhe zonave me prioritet zhvillimi për të cilat hartohet
PDV-ja, dhe kushtet përkatëse.
2. Rregullat dhe treguesit e zhvillimit për çdo nënnjësi strukturore dhe sipas rastit
edhe për zona me prioritet zhvillimi dhe nënndarje të tjera të propozuara nga PPV-ja,
përmban:
a) Kodin dhe përshkrimin e përgjithshëm të njësive strukturore;
b) Kodin dhe emërtimin e nënnjësive strukturore;
c) Përcaktimin e zhvillimeve, punimeve dhe veprimtarive, strukturave, aktiviteteve
dhe funksioneve, të lejuara, të kushtëzuara dhe të ndaluara, përfshirë dhe përdorimet
e papërputhshme;
ç) Treguesit e planifikimit dhe të zhvillimit, sipas instrumenteve kombëtare të
planifikimit;
d) Të drejtat dhe kufizimet ligjore, publike apo private, që rrjedhin nga përdorimi i
treguesve të zhvillimit;
dh) Norma dhe standarde të përcaktuara nga legjislacioni i posaçëm në fuqi;
e) Listën e instrumenteve që mund të përdoren për të arritur në treguesit e propozuar
të zhvillimit dhe për të realizuar zhvillimin, përfshirë ato fiskale dhe financiare;
3. Rregullat e nënndarjes dhe të bashkimit të parcelave në çdo nënnjësi strukturore
dhe, sipas rastit edhe për nënndarje të tjera të propozuara nga PPV-ja, përmbajnë:
a) Rregullat dhe kushtet për nënndarje dhe bashkim të parcelave, sipas
instrumenteve kombëtare të planifikimit;
b) Përshkrimin e metodave për shpërndarjen dhe “alokimin” e kostos dhe
kompensimin e humbjeve apo shpërndarjen e fitimeve si rezultat i ndarjes apo
bashkimit të parcelave, përfshirë edhe të drejta apo kufizime të tjera ligjore;
c) Përshkrimin e mënyrës së shpërndarjes së kostos së ndikimit në infrastrukturë në
përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, përfshirë edhe përdorimin e instrumenteve të
tjera fiskale sipas rastit.
4. Rregullat e sistemit rrugor dhe transportit që përbëhen nga:
a) Përcaktimi dhe përshkrimi i kategorive të sistemit rrugor në përputhje me Kodin
Rrugor, përfshirë standardet dhe kushtet teknike përkatëse;
b) Përcaktimi i treguesve të propozuar të zhvillimit të sistemit rrugor;
c) Përcaktimi i parametrave të skemës së transportit publik, përfshirë standardet
teknike bazuar në legjislacionin e posaçëm në fuqi.
5. Rregullat e ruajtjes së zonave dhe vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mjedisit
përbëhen nga:
a) Përcaktimi i normave dhe standardeve të të gjitha zhvillimeve, të cilat kanë ndikim
në mjedis, shëndet, dhe në vlerat ekzistuese të trashëgimisë kulturore, sipas
përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm në fuqi.
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

116

b) Përcaktimi i normave, standardeve dhe rregullave për strukturat dhe punimet që
parashikohen nga PPV-ja, me qëllim ruajtjen e mjedisit, shëndetit dhe vlerave të
trashëgimisë kulturore, bazuar në rregulloren kombëtare të ndërtimit dhe sipas
përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm në fuqi.
6. Rregullat e ndërtimit përgatiten sipas përcaktimeve të rregullores së ndërtimit.
KREU IV
PLANIFIKIMI NDËRVENDOR
SEKSIONI 1
Neni 28
Instrumentet ndërvendore të planifikimit
1. Instrumentet ndërvendore të planifikimit janë politika territoriale ndërvendore,
plani ndërvendor dhe rregullorja e planit ndërvendor, e cila në çdo rast shoqëron
planin ndërvendor dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Politika territoriale ndërvendore hartohet së bashku dhe është pjesë përbërëse e
planit të përgjithshëm ndërvendor, duke i paraprirë propozimeve të planit të
përgjithshëm ndërvendor.
SEKSIONI 2
PLANI NDËRVENDOR
Neni 29
Qëllimi
1. Plani ndërvendor hartohet për qëllime dhe në tërësinë ose pjesë të territoreve
administrative të dy ose më shumë njësive vendore të interesuara.
Neni 30
Klasifikimi i planeve ndërvendore
1. planet ndërvendore klasifikohen në:
a) plan ndërvendor i përgjithshëm;
b) plan ndërvendor ndërsektorial;
c) plan ndërvendor sektorial.
Neni 31
Struktura dhe formati i planit ndërvendor të përgjithshëm (PNVP)
1. Struktura dhe formati i politikës territoriale ndërvendore, i PNVP-së dhe
rregullores së planifikimit të PNVP, janë të njëjta me ato të përcaktuara për PPV-në
sipas përcaktimit të neneve 13, 16 deri në 20 dhe 25 deri në 27 të kësaj rregulloreje.
KREU V
PLANIFIKIMI I INTEGRUAR
SEKSIONI 1
Neni 32
Planifikimi i integruar
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1. Planifikimi i integruar është planifikimi, gjatë të cilit harmonizohen në një
instrument planifikimi interesat e përbashkët të autoriteteve kombëtare dhe vendore
të planifikimit.
2. Instrumentet e integruara të planifikimit janë politika e integruar territoriale, e cila
hartohet së bashku me planin e integruar dhe i paraprin atij, plani i integruar dhe
rregullorja e planit të integruar, e cila në çdo rast shoqëron planin e integruar.
PLANI I INTEGRUAR
Neni 33
Qëllimi
1. Qëllimi i planit të integruar përcaktohet në përputhje me nenin 29 të ligjit nr.10
119, date 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit” dhe në asnjë rast nuk bie ndesh me
qëllimet, objektivat dhe rezultatet e pritshme, të përcaktuara në instrumentet
kombëtare të përgjithshme, sektoriale dhe ndërsektoriale.
Neni 34
Klasifikimi i planeve të integruara (PI)
1. Planet e integruara sipas objektit ndahen në:
a) plan i integruar i përgjithshëm;
b) plan i integruar ndërsektorial;
c) plan i integruar sektorial;
Neni 35
Struktura dhe formati i planit të integruar të përgjithshëm (PIP)
1. PIP-ja përbëhet nga:
a) Kërkesa për marrjen e nismës, e cila përmban:
i) studimin që përcakton faktet dhe problemet, të cilat shprehin nevojën për plan të
integruar territorial;
ii) planin e veprimeve për hartimin e planit të integruar territorial, përfshirë afatet,
përshkrimin e proceseve të pjesëmarrjes, bashkërendimit, dëgjimit publik,
koordinimit dhe miratimit;
iii) buxhetin për hartimin e planit të integruar territorial;
iv) kufijtë dhe përcaktimin në hartë të zonës që do të studiohet, bazuar në
përcaktimet e vendimin e Këshillit të Ministrave nr.459, datë 16.6.2010 “Për
miratimin e standardeve të përbashkëta gjeodezike dhe GIS” të regjistrit të territorit.
b) vizioni strategjik i zhvillimit të territorit që do të studiohet, objektivat strategjikë
dhe programet strategjike të zhvillimit, në përputhje me nevojat kombëtare dhe
vendore, me instrumentet vendore të planifikimit nëse këto ekzistojnë, dhe me
strategjitë dhe planet kombëtare, të përgjithshme, sektoriale dhe ndërsektoriale, nëse
këto ekzistojnë në momentin e hartimit të planit të integruar;
c) analiza e thelluar sociale, ekonomike, territoriale, e pabarazive rajonale dhe
veçanërisht ajo mjedisore, përfshirë:
i) analiza për identifikimin e burimeve natyrore, monumenteve të kulturës, zonave të
mbrojtura, dhe të rëndësisë kombëtare, mënyrën e përdorimit të tyre, vlerësimin e
ndotjes aktuale në ujë, tokë, ajër dhe dëmin në shëndetin e njeriut dhe biodiversitet,
vlerësimin e kapacitetit mbajtës të territorit të studiuar, rrezikut dhe riskut mjedisor
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

118

dhe të katastrofave natyrore, dhe analiza të tjera mjedisore sipas metodologjisë së
përdorur nga hartuesit e planit;
ii) identifikim dhe analiza të cilësisë, mbulimit dhe “aksesit” në rrjetet kryesore të
infrastrukturave dhe shërbimeve publike, si edhe të instalimeve dhe strukturave me
rëndësi kombëtare dhe/ose rajonale;
iii) vlerësimin e rëndësisë që ka zona në kontekstin e zhvillimit kombëtar dhe, sipas
rastit ndërkufitar;
iv) vlerësimin dhe analizimin e qendrave të banuara, sa iu përket treguesve të
zhvillimit, “periferalitetit”, formave dhe strukturave urbane dominuese, kategorive
kryesore ekzistuese të përdorimit të tokës bazuar në kategoritë bazë të përdorimit të
tokës, sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje, dhe mundësisë për zhvillim në një
rrjet territorial “policentrik”;
v) identifikimin dhe vlerësimin e potencialit të zhvillimit për zonat e përcaktuara për
bujqësi, industri dhe turizëm;
vi) vlerësimin e mundësive dhe pengesave të zhvillimit territorial përmes analizave
dhe metodologjive të ndryshme të përdorura nga hartuesit e planit.
ç) propozimet strategjike të zhvillimit hapësinor të territorit të studiuar, që
përcaktojnë drejtimet kryesore të zhvillimit dhe e përkthejnë vizionin e zhvillimit në
territor;
d) plani i propozuar i përdorimit të tokës përmes:
i) Kategorive të përdorimit të tokës në përputhje me kategoritë bazë të përdorimit të
tokës dhe të strukturave në të, sipas kësaj rregulloreje;
ii) shpërndarjes së zonave të banuara në rrjetin “policentrik” dhe përcaktimit të
varësisë së ndërsjellë mes tyre;
iii) përcaktimit të zonave të rëndësisë kombëtare sipas përcaktimit të nenit 6 të ligjit
nr.10 119 datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”;
iv) orientimit të zonave për plane ndërvendore dhe për plane të detajuara vendore në
funksion të realizimit të strukturave, nyjave dhe rrjeteve kryesore të infrastrukturave
dhe shërbimeve publike dhe të përdorimeve të tjera speciale, bujqësore dhe
industriale;
v) orientime për treguesit e zhvillimit në zona specifike, veçanërisht ato që ruhen dhe
konservohen, përcaktimin e zonave, të cilave u kufizohet e drejta e zhvillimit dhe të
zonave me zhvillim intensiv dhe që, sipas rastit mund të marrin të drejtat e zhvillimit
nga zonat e kufizuara;
vi) parashikimin e zonave marrëse dhe dërguese në rast se vendoset të ndërmerret
edhe një program transferimi të drejtash zhvillimi sipas përcaktimeve të vendimit të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të
zhvillimit”.
dh) plani i propozuar i rrjeteve kryesore të infrastrukturave dhe veçanërisht ai i
lëvizjes, transporti, sistemi rrugor kryesor dhe sipas rastit sistemi hekurudhor dhe i
transportit ujor;
e) Vlerësimi strategjik mjedisor sipas legjislacionit të posaçëm në fuqi;
ë) përcaktimi i zonave, veçanërisht rurale, bujqësore, turistike dhe natyrore, ku
zbatohen instrumentet speciale të kontrollit të zhvillimit sipas përcaktimit të neneve
64, 65, 66 dhe 70 të ligjit nr.10 119 datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”;
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f) vlerësimi ekonomik dhe financiar për zbatim, fazat e zbatimit, orientimet për
hartimin e planeve të përgjithshme vendore, nevoja për ndryshime të rëndësishme
administrative dhe ligjore;
g) lista e hartave të shkallës minimalisht 1:10,000 dhe maksimalisht 1:250,000, që
shoqëron dhe paraqet vizualisht çdo proces të përcaktuar në këtë nen;
gj) përmbledhja e PIP-së për miratim, e cila përmban të paktën:
i) vizionin strategjik dhe hapësinor të zhvillimit të territorit;
ii) gjetjet kryesore të analizës;
iii) një përmbledhje të planit të propozuar të përdorimit të tokës;
iv) paraqitjen e nyjave, strukturave dhe rrjeteve kryesore të infrastrukturave;
v) vlerësimin strategjik mjedisor;
vi) vlerësimin ekonomik, financiar, fazat e zbatimit dhe nevoja për ndryshime të
rëndësishme administrative dhe ligjore.
h) rregullorja e PIP-së, e cila përmban:
i) përmbledhje të koncepteve kryesore të përdorura gjatë hartimit të planit,
përkufizime për terminologjinë e përdorur, shpjegim të sistemit të kodimit të
përdorur në përputhje me këtë rregullore;
ii) orientime për rregulloret e planifikimit që do të hartohen nga autoritetet vendore
të planifikimit, duke udhëzuar specifikisht për çdo element të rregulloreve të
planifikimit sipas përcaktimit të nenit 22 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për
planifikimin e territorit”, dhe sipas përcaktimit të kësaj rregulloreje për rregulloren e
planifikimit të PPV-së;
iii) përcaktimin e standardeve dhe rregullave për hartimin dhe zbatimin e projekteve
dhe planeve të detajuara vendore nëse PIP-ja propozon të tilla;
iv) përcaktimi i standardeve dhe rregullave për zbatimin e instrumenteve speciale të
kontrollit të zhvillimit;
v) përcaktimin e standardeve kufizuese minimale për çështje të rëndësisë kombëtare
të përcaktuara në nenin 6 të ligjit nr.10 119 datë 23.4.2009 “Për planifikimin e
territorit”, sipas përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm në fuqi;
KREU VI
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 36
1. Planet e përgjithshme vendore, të cilat janë në proces hartimi në momentin e
fillimit me efekte të plota të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e
territorit”, zbatojnë pjesën e mbetur të procesit në përputhje me përcaktimet e këtij
ligji dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij.
Përmbajtja, struktura dhe formati i këtyre planeve rishikohet në përputhje me
dispozitat e kësaj rregulloreje.
2. Planet e përgjithshme vendore të hartuara dhe të miratuara nga hyrja në fuqi e
ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, deri në datën e fillimit të
efekteve të plota të këtij ligji, si dhe planet e depozituara për miratim po brenda kësaj
periudhe, rishikohen dhe punohen sipas përcaktimeve të nenit 50 të ligjit nr.10 119,
datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
3. Njësitë e qeverisjes vendore, që janë subjekt i përcaktimeve të pikave 2 dhe 3 të
këtij neni, zbatojnë vendimin e Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores
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model të planifikimit”, deri në momentin e miratimit të planeve të përgjithshme
vendore.
4. Miratimi i akteve të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni kryhet sipas
parashikimeve të nenit 89 të ligjit nr.10 119 datë 23.4.2009 “Për planifikimin e
territorit”.
SHTOJCA 2
1. Të dhëna të përgjithshme për bashkinë/ komunën

PËRCAKTIME PËR PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
RELACIONI
I PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR TË
BASHKISË/ KOMUNËS_________________
MIRATOHET
KRYETARI I KKT
____________________________
KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK/ KOMUNAL
____________________________
Miratuar me vendim të këshilli të bashkisë/komunës ____nr.__datë ___________
Hartuar nga: Bashkia/ komuna
Asistuar nga: Subjekti i kontraktuar
Financuar nga: ......................

Tabela 1
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Emërtimi
Sipërfaqja e njësisë
vendore
Numri i popullsisë
ekzistuese

Zona me interes
kombëtar, zona të
mbrojtura natyrore dhe
kulturore
Sipërfaqe e miratuar
zonash
Informale
Problematika mjedisore

Njësia
ha

banorë

ha

ha

Specifikime
Sipërfaqe truall, tokë
bujqësore etj.
Popullsia bashki/
komunë në rastin kur ka
më shumë se një njësi
vendore
Çështje të rëndësisë
kombëtare që janë
pjesë ë territorit, vlera të
trashëgimisë
kulturore
Zonat e miratuara nga
ALUIZNI
Duke marrë në
konsideratë
vendndodhjen
e elementeve që ndikojnë
negativisht
mjedisin dhe shëndetin e
njeriut
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2.Propozime të PPV-së
Emërtimi
Lloji i zhvillimit të
pritshëm në 10
vitet e ardhshme
Përdorimet kryesore të
propozuara të tokës

Njësia

Specifikime
Ndryshime në përdorim
toke, përdorime të
reja toke etj.
Bazuar në kategoritë
bazë dhe

Tabela 2
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Numri i popullsisë së
pritshme shtesë në 10
vitet e ardhshme
Sipërfaqja e përgjithshme
e ndërtimit të shtuar për
banim
Sipërfaqja e përgjithshme
e ndërtimit të shtuar jo
për banim
Sipërfaqe përgjithshme e
zonave në mbrojtje
Sipërfaqe e përgjithshme
e banesave për strehim
social
Sipërfaqe të gjelbra
shtesë
Numri njësive
strukturore
Numri i nënnjësive
strukturore

banorë

ha

ha

nënkategoritë e
përdorimit të tokës
Vlerësimi sipas
parashikimeve
demografike
Sipërfaqja që pritet të
shtohet për banim në
10 vitet e ardhshme
Specifikimi i funksioneve
biznes, tregti,
industri etj.
Zonat e mbrojtura, zona
për konservim etj.

ha

ha

Parqe, pyje etj.

3. Të dhëna financiare
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Specifikime
Duhet të jetë në
përputhje me programin
buxhetor afatmesëm
Hartohet
Referenca
Check
Të ndara në periudha
/Miratohet
ligjore
list
Fazat e zbatimit të
Çdo x vite ose periudhat brenda vlefshmërisë
Politika e zhvillimit
Politika
zhvillimit
kohore mund
të planit për
përkatëseHartohet
njësitë dhe nënnjësitë
strukturore përkatëse
Argumentohet zgjidhja e
Studimin teknik të
propozuar dhe
parafizibilitetit
kostot e përafërta me
zërat kryesorë
Emërtimi
Njësia
Vlera e përgjithshme e
Lekë
planit e investimeve
kapitale
Nr.
Dokumenti

Tabela 3

4. Dokumentet që shoqërojnë PPV

Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

125

të territorit të
njësisë vendore. Ky
dokument do të
përmbajë:
1. Politika vendore
për zhvillimin e
territorit në
bashkisë/
komunës;
2. Vizioni i
zhvillimit të
bashkisë/
komunës;
3. Objektivat
strategjikë të
zhvillimit
të
bashkisë/komunës;
4. Programet e
zhvillimit të
bashkisë/
komunës;
5. Skenarët
hapësinorë
strategjikë të
zhvillimit të njësisë
vendore, sipas
prioritetit
Analiza dhe
vlerësimi i thelluar
i
situatës ekzistuese
social-ekonomike
dhe hapësinoremjedisore në
territorin
e njësisë vendore
Vlerësimi strategjik
mjedisor

dhe
miratohet

të jetë
ekzistuese
me të gjitha
pjesët e saj ose
pjesë
të caktuara të
saj, sipas
përcaktimit të
neneve 18 deri
20 të
rregullores
uniforme të
instrumenteve
të planifikimit

Hartohet

Sipas nenit 27
të rregullores
uniforme të
instrumenteve
të
planifikimit

Hartohet
dhe
miratohet

Metodologjia
dhe hapat e
VSM-së
duhet të jepen
nga
legjislacioni
mjedisor
përkatës.
VSM-së
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Projektplani, i cili
Hartohet
përmban:
dhe
1. Qëllimet dhe
miratohet
objektivat e
instrumentit
vendor
2. Analizën;
3. Politikën e
zhvillimit të
territorit;
4. Plani i
përdorimit të tokës;
5. Plani i
shërbimeve
publike;
6. Fazimi i zbatimit
të planit dhe
instrumentet
financiare për
zbatim;
7. Implikimet në
kornizën ligjore
dhe
institucionale;
8. Plani i
veprimeve për
zbatimin e
planit vendor;
9. Programi i
rehabilitimit të
personave të
zhvendosur si
rezultat i
zbatimit të planit;
10. Dokumenti
përmbledhës për
prezantim final;

hartohet
paralelisht me
planin dhe
duhet të
mbyllet para
miratimit të
instrumentit
vendor
projektplanit
Sipas nenit 29
të rregullores
uniforme të
instrumenteve
të
planifikimit
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11. Raporti i
përpunimit dhe
ndryshimeve të
propozuara për
bazën
e të dhënave GIS.
12. Rregullorja e
planifikimit;
13. Plani i
investimeve
kapitale;
14. Studime
mbështetëse;
15. Dokumente të
tjera;
16. Rregullorja e
ndërtimit.
Plani i investimeve
kapitale

Hartohet
dhe
miratohet
Hartohet

Dokumenti i
përmbledhur dhe
prezantimi i PPVsë për këshillin e
njësisë së qeverisjes
vendore dhe
KKT-së
Dokumente të tjera Hartohen
(nëse ndërmerren
dhe
në këtë fazë):
miratohen
1. Zonat e
preferimit;
2. Zonat e
pezullimit;
3. Zonat për
kategori të
caktuara
servitutesh
publike;
4. Zonat e
rezervimit publik;
5. Zonat dhënëse
dhe marrëse
subjekt
i programit të
transferimit të të
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drejtave të
zhvillimit (nëse
është
ndërmarrë një
program i tillë);
6. Zonat subjekt i
programit të
bonusit të
intensitetit (nëse
është
ndërmarrë një
program i tillë).
Studime
mbështetëse:
1. Studimi
gjeologjik dhe
hidrogjeologjik;
2. Makrozonimi
dhe mikrozonimi
sizmik;
3. Studimi klimatik;
4. Studime për
zonat historike,
monumentet e
kulturës, zonat e
mbrojtura
mjedisore,
biodiversitetin;
5. Studimet
dhe/ose planet e
mëparshme për
njësinë vendore,
sektoriale ose të
përgjithshme;
6. Studimet
dhe/ose planet
kombëtare
dhe ndërvendore
dhe të integruara të
hartuara me parë
dhe që propozojnë
për territorin e
njësisë vendore në
fjalë;
7. Studime të
ndërmarra nga vetë
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njësia vendore në
kuadër të hartimit
të planit, si p.sh.:
vëzhgim
socialekonomik,
monitorim
mjedisor për
disa indikatorë
specifikë etj.

5. Hartat bashkëlidhur relacionit të PPV-së (referencë është neni 19 në rregulloren
uniforme të planifikimit)
Nr.

Tematika e

Lloji i hartës

Shkalla

Kodi i

Formati

Check
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hartës
Harta bazë

2.
3.

Hartat e
elementeve
ekzistuese të
territorit

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

hartës

list

Harta bazë
vektoriale e
njësisë vendore
dhe topografia
Shtresat
gjeologjike
Situata
hidrogjeologjike
Makrozonimi
dhe
mikrozonimi
sizmik
Boniteti i tokave
bujqësore të
NJV-së
Harta e
burimeve
natyrore
Harta e zonave
të mbrojtura
natyrore dhe
historike
Harta e pronave
publike
Çështjet dhe
zonat e
rëndësisë
kombëtare
Harta e
shërbimeve
sociale
Harta e
infrastrukturave
(shërbimet
publike dhe
impiante)
Tjetër sipas
rastit

x.
13.

Skenarët
strategjikë të
zhvillimit të
territorit

Skenarët
strategjikë të
zhvillimit të
territorit sipas
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

x
22

Hartat e
propozimit të
përdorimit të
tokës

prioriteteve
Analiza e
integruar e
elementeve
territoriale
ekzistuese
Analiza e
problematikës
mjedisore
Analiza e
problematikës
së pronësisë,
publike dhe
private
Analiza e
përdorimit
ekzistues të
tokës
Analiza e
cilësisë së
ndërtimit,
banesave
dhe
shpërndarjes së
popullsisë
Analiza e
artikulimit dhe
strukturimit të
tipologjive të
hapësirës
Analiza e
elementeve të
forta territoriale
Analiza e
periferalitetit
urban
Tjetër sipas
rastit
Përdorimi i
propozuar i
përdorimit të
tokës (referencë
rastet sipas
nenit 19 në
rregulloren
uniforme të
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planifikimit)
Njësitë dhe
nënnjësitë
strukturore dhe
zonat për
prioritet
zhvillimi
Rrjetet e
infrastrukturave

23.

Harta e njësive
dhe nënnjësive

24.

Hartat e
shërbimeve dhe
infrastrukturave
Objektet e
të propozuara
shërbimeve
sociale dhe
rrezet
e mbulimit
Hartat e
Vlerësimi
vlerësimit
mjedisor i
mjedisor
propozimeve të
planit
Hartat e
Zonat e
instrumenteve
preferimit
speciale të
Zonat e
kontrollit të
pezullimit të
zhvillimit dhe
zhvillimit
të tjera
Zonat e
rezervimit
publik
Zonat për
servitut publik
Zona dhënëse
dhe marrëse në
rast
programi
transferimi të
drejtash
zhvillimi
Zonat për
bonus
intensiteti në
rast
programi të
bonusit të
intensitetit
Hartat e
Harta e fazimit
zbatimit të
të zhvillimit
planit
Harta e planit të

25

26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.
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x.

zhvendosjes
Tjetër sipas
rastit
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VENDIM
Nr. 502, datë 13.07.2011
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES UNIFORME TË KONTROLLIT TË
ZHVILLIMIT TË TERRITORIT
I ndryshuar me:
- VKM Nr.88, datë 07.02.2012
- VKM Nr. 139, datë 22.02.2012
- VKM Nr. 345, datë 09.05.2012
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 62 të ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të
Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit, sipas
shtojcave 1, 2 dhe 3 që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij.
2. Ngarkohen autoritetet e planifikimit, të përcaktuara në nenet 5 e 12 të ligjit nr.10
119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data
30 shtator 2011.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

SHTOJCA 1
KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi i rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit
1. Kjo rregullore realizon njëtrajtshmërinë e formës dhe të strukturës të
instrumenteve kombëtare ose vendore, të kontrollit të zhvillimit në territor për të
disiplinuar kontrollin e zhvillimit në bazë të instrumenteve të planifikimit në fuqi.
Neni 2
Objekti
1. Kjo rregullore përcakton rregullat e përgjithshme dhe të posaçme mbi formën dhe
strukturën e rregulloreve kombëtare dhe vendore të kontrollit të zhvillimit të
territorit.
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Neni 3
Përkufizime
1. Në këtë rregullore, termat e mposhtëm kanë këto kuptime:
a) "Intensiteti i ndërtimit me kushte" është intensiteti shtesë i ndërtimit të cilin mund
të përfitojë një zhvillues dhe/ose pronar tokë, në këmbim të një kompensimi
financiar, në pasuri të paluajtshme ose në investim infrastrukturash publike, sipas
disa kushteve paraprake të vendosura nga autoriteti i planifikimit në instrumentin e
përgjithshëm vendor të planifikimit dhe në një program të përgatitur për këtë qëllim;
b) "Intensiteti i mundshëm i ndërtimit" është intensiteti i ndërtimit që do të mund të
zbatohej në një zonë ku instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit nuk lejon
ose kufizon zhvillimin, me qëllim mbrojtjen e burimeve natyrore dhe kulturore;
c) "Intensiteti i përdorimit të një strukture" është numri i përdoruesve që përdorin
sipërfaqen njësi neto të ndërtimit në strukturë dhe/ose pesha e pajisjeve, mobilieve
dhe objekteve të tjera të përkohshme dhe të lëvizshme të vendosura në strukturë për
njësi të sipërfaqes neto të ndërtimit, dhe/ose çdo përcaktim tjetër i intensitetit të
përdorimit të një strukture sipas përcaktimeve ligjore të posaçme sektoriale, subjekt i
të cilave është struktura e planifikuar të ndërtohet;
ç) "Kapacitet mbajtës i një zone" është mundësia që ka një zonë për të lejuar një nivel
të caktuar zhvillimi ekonomik, social dhe mjedisor, pa dëmtuar burimet dhe duke
garantuar jetëgjatësinë e tyre për të ardhmen brenda zonës. Ky kapacitet përcaktohet
nga numri maksimal dhe lloji i aktiviteteve që lejohen në zonë, niveli maksimal i
lejuar i shkarkimeve në mjedis, numri maksimal i banorëve dhe/ose përdoruesve që
mund të jetojnë dhe kryejnë aktivitetet e tyre në atë zonë, si dhe nga tregues të tjerë të
rëndësishëm sipas legjislacionit në fuqi;
d) "Kontributi në zhvillim" janë të gjitha format dhe burimet që zhvilluesi dhe/ose
pronarët përdorin, në marrëveshje midis palëve dhe me njësinë e qeverisjes vendore,
për të financuar dhe realizuar infrastrukturat dhe shërbimet që lidhen drejtpërdrejt
me funksionimin e zhvillimit të krijuar;
dh) "Mbushje urbane e tokës" është procesi i densifikimit të një zone urbane
pjesërisht të zhvilluar dhe kryesisht homogjene për nga kategoria e përdorimit të
tokës, me struktura të të njëjtit karakter, funksion, përdorim, tregues të planifikimit,
zhvillimit dhe ndërtimit me ato ekzistuese;
e) "Parcelë e ndërtueshme" është parcela ose tërësia e parcelave të bashkangjitura, e
regjistruar në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme, e cila paraqitet nga plani i
vendosjes së ndërtimit, në të cilën kryhet zhvillimi, dhe që krijohet pasi janë hequr të
gjitha hapësirat që mund të nevojiten për rrugë dhe hapësira publike në shërbim të
zonës;
ë) "Plani i detajuar vendor" është instrumenti i kontrollit të zhvillimit të territorit, i
cili përcakton kufijtë midis hapësirave publike dhe private, hartohet mbi bazën dhe
sipas përcaktimeve të instrumentit të përgjithshëm vendor ose ndërvendor të
planifikimit në nivelin e njësisë më të vogël të planifikimit në një territor që është
njëkohësisht edhe njësia më e madhe e kontrollit të zhvillimit. Ky plan përmban
detaje të mjaftueshme për të mundësuar kryerjen dhe kontrollin e zhvillimit në
territor;
f) "Plani i vendosjes së ndërtimit" është parcela ose tërësia e parcelave të cilat të
vendosura në hartë tregojnë se është vendosur struktura në lidhje me kufirin e
pronës ose të pronave, me strukturat rrethuese, me rrjetin rrugor dhe infrastrukturat
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e tjera në zonë, dhe me servitutet publike nëse këto ekzistojnë paraprakisht në zonë
ose në parcelë;
g) "Sip ërfaqe gjurme e strukturës" quhet sipërfaqja e shprehur në m2 që një strukturë
zë në parcelën e ndërtueshme;
gj) "Transferimi i së drejtës për zhvillim" është transferimi i intensitetit të ndërtimit,
ose të një pjese të tij, dhe i përdorimit për banim të tokës nga një zonë që duhet të
mbrohet, ose t'i kufizohet zhvillimi në një zonë banimi ku lejohet tejkalimi i
intensitetit të ndërtimit sipas kushteve të vendosura nga instrumenti i përgjithshëm i
planifikimit në fuqi, dhe nga programi i hartuar për këtë qëllim;
h) "Trupi i rrugës" është hapësira publike e lejuar dhe e detyruar nga një instrument
planifikimi në fuqi për kalimin e këmbësorëve, biçikletave, mjeteve të motorizuara,
sipas rastit kafshëve, në përputhje me kushtet teknike të përcaktuara në legjislacionin
në fuqi;
i) "Zhvillues" quhet çdo person fizik ose juridik që është pronar i një ose disa
parcelave, ose është autorizuar nga pronari ose pronarët dhe investon e realizon një
zhvillim në një zonë të interesit të përbashkët për pronarët, zhvilluesin dhe
autoritetin e planifikimit.
2. Termat e tjerë të përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me ata të
përcaktuar në nenin 3 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit",
dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores uniforme të
instrumenteve të planifikimit".

KREU II
RREGULLORET E KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT
Neni 4
Struktura e rregulloreve kombëtare të kontrollit të zhvillimit të territorit
1. Struktura e rregulloreve kombëtare të kontrollit të zhvillimit përcaktohet në
përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje, dhe në çdo rast duhet të përfshijë:
a) përshkrimin e qëllimit, objektit dhe përkufizimeve të rëndësishme të rregullores;
b) përshkrimin e proceseve dhe mënyrës së zbatimit të instrumenteve kombëtare të
planifikimit në përputhje me politikën dhe legjislacionin sektorial të mbuluar nga
autoriteti kombëtar i planifikimit që përgatit rregulloren e kontrollit të zhvillimit;
c) përfshirjen e rregullave, standardeve, kushteve dhe normave teknike të
detyrueshme për zbatimin e instrumenteve kombëtare dhe vendore të planifikimit në
lidhje me sektorin përkatës që mbulohet nga autoriteti kombëtar i planifikimit, i cili
përgatit rregulloren kombëtare të kontrollit të zhvillimit;
ç) përshkrimin e mënyrës së kontrollit të zhvillimit në territor, përfshirë format e
ndryshme dhe procedurat e inspektimit dhe të raportimit për të siguruar
përputhshmërinë e zbatimit të instrumenteve vendore dhe/ose kombëtare të
planifikimit me kushtet dhe kriteret e vendosura nga autoriteti kombëtar që përgatit
rregulloren kombëtare të kontrollit të zhvillimit;
d) përshkrimin e rregullave të hollësishme, kushteve dhe kritereve të posaçme
sektoriale për t'u përfshirë në kërkesat për zhvillim, ndërtim dhe infrastrukturë,
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pavarësisht nëse lejet jepen në nivel qendror apo vendor, përfshirë inspektimin dhe
raportimin sipas fazave të ndryshme të punimeve;
dh) përgatitjen e formateve për kërkesat për leje infrastrukture, nëse autoriteti
kombëtar i planifikimit është përgjegjës për të paktën një lloj infrastrukture publike,
në përputhje me përcaktimet e nenit 78 të ligjit nr.10 119, datë 24.4.2009 "Për
planifikimin e territorit";
e) përgatitjen e formateve të lejeve, licencave dhe/ose autorizimeve të posaçme
sektoriale në përputhje me kërkesat e posaçme ligjore sektoriale në fuqi dhe me ligjin
nr.10 081, datë 23.2.2009 "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë";
ë) përgatitjen e kritereve të hollësishme sektoriale për t'u marrë në konsideratë nga
lejet e përdorimit që jepen në nivel qendror apo vendor dhe në zbatim të nenit 79 të
ligjit nr.10 119, datë 24.4.2009 "Për planifikimin e territorit";
f) përgatitjen ose përditësimin e listës së punimeve që i përkasin sektorit të cilit
mbulon autoriteti kombëtar që harton rregulloren e kontrollit të zhvillimit dhe për të
cilat ky autoritet vlerëson nevojën apo ka detyrimin të përcaktojë në mënyrë të
posaçme tipat e lejeve të përcaktuara me ligj, nëse shoqërohen me leje apo autorizime
specifike sektoriale dhe nëse mund të zhvillohen vetëm me deklarim paraprak të
punimeve;
g) përgatitjen ose përditësimin e listës së punimeve me rrezikshmëri të lartë sipas
përcaktimit të nenit 72, pika 1, germa "b" të ligjit nr.10 119, datë 24.4.2009 "Për
planifikimin e territorit", për të cilat autoriteti kombëtar përkatës kërkon të trajtohen
sipas procedurës së veçantë të përcaktuar në nenin 76 të ligjit nr.10 119, datë
24.4.2009 "Për planifikimin e territorit", përfshirë përcaktime të posaçme mbi
mënyrën e shqyrtimit dhe të kontrollit të realizimit të këtyre punimeve nga autoriteti
përkatës kombëtar;
gj) përcaktime të posaçme dhe hollësi të tjera të përcaktuara në legjislacionin e
posaçëm sektorial subjekt i rregullores së kontrollit të zhvillimit.

Neni 5
Struktura e rregulloreve vendore të kontrollit të zhvillimit të territorit
1. Struktura e rregulloreve vendore të kontrollit të zhvillimit të terri torit përcaktohet
në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje, dhe në çdo rast përfshin, por pa u
kufizuar në:
a) përshkrimin e qëllimit, objektit dhe përkufizimeve të rëndësishme të rregullores;
b) përshkrimin e detajuar të mënyrës dhe procedurave të realizimit të nënndarjes
dhe/ose bashkimit të parcelave, përfshirë fazat e punimeve dhe procedurat e
inspektimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi, duke vlerësuar situatën faktike të
zhvillimit të njësisë vendore;
c) rregullat, standardet, kushtet dhe normat teknike të posaçme, të detyrueshme për
zbatimin e instrumenteve vendore të planifikimit në përputhje me legjislacionin në
fuqi, instrumentet vendore dhe kombëtare të planifikimit, dhe instrumentet
kombëtare të kontrollit të zhvillimit, duke vlerësuar situatën faktike të zhvillimit të
njësisë vendore;
ç) përgatitjen dhe përditësimin e listës së kërkesave të detyrueshme të kuadrit ligjor
në fuqi, të cilave i referohet çdo zhvillues, pronar toke, ose person fizik apo juridik i
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

138

interesuar për punime në territor, gjatë hartimit të kërkesës për zhvillim ose
vlerësimit të procedurave dhe lejeve të nevojshme për kryerjen e një punimi të
caktuar, sipas përcaktimit të seksionin 2 të kreut III të kësaj rregulloreje;
d) përcaktime të hollësishme në zbatim të përcaktimeve të nenit 59, pika 1 të ligjit
nr.10 119, datë 24.4.2009 "Për planifikimin e territorit", sipas rastit;
dh) rregullat, procedurat dhe përcaktimet e hollësishme e të nevojshme për:
i) zbatimin dhe kontrollin e programeve të konservimit dhe rigjenerimit në përputhje
me përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores
uniforme të instrumenteve të planifikimit";
ii) zbatimin dhe kontrollin e instrumenteve të veçanta të kontrollit të zhvillimit në
përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje dhe seksionit II të kreut VII të ligjit
nr.10 119, datë 24.4.2009 "Për planifikimin e territorit";
iii) zbatimin dhe kontrollin e programeve për transferimin e të drejtave të zhvillimit,
të intensitetit të ndërtimit me kushte, dhe programeve të tjera për financimin e
zhvillimit, në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje dhe legjislacionit në fuqi;
iv) zbatimin dhe kontrollin e përcaktimeve të çdo plani të detajuar vendor të
miratuar nga autoritetet vendore dhe qendrore të planifikimit, sipas rastit;
e) rregullat dhe procedurat e posaçme në lidhje me organizimin dhe funksionimin e
organeve përgjegjëse për ushtrimin e veprimtarive të planifikimit dhe të kontrollit të
zhvillimit të territorit, në përputhje me përcaktimet e seksionit II të kreut II të ligjit
nr.10 119, datë 24.4.2009 "Për planifikimin e territorit", sipas rastit;
ë) rregullat dhe procedurat e hollësishme për mënyrën e zhvillimit subjekt rregullimi
i vendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores model të
planifikimit", në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje dhe të rregullores
model të planifikimit. Këto rregulla dhe procedura përcaktohen për çdo nënnjësi
strukturore të gjendjes ekzistuese në të cilën njësia vendore lejon zhvillimin sipas
rregullores model të planifikimit, në mungesë dhe deri në miratimin e instrumenteve
vendore të planifikimit;
f) përcaktime të posaçme dhe hollësi të tjera të rëndësishme për zhvillimin në njësinë
vendore, sipas vlerësimit të autoritetit vendor të planifikimit dhe në përputhje me
legjislacionin në fuqi.

KREU III
KRYERJA DHE KONTROLLI I ZHVILLIMIT
SEKSIONI 1
ZHVILLIMI
Neni 6
Zhvillimi
1. Zhvillim është çdo veprim ose proces përfshirë ndërtimin, gërmimin, prishjen,
zgjerimin, riparimin, rinovimin dhe prerjen e drurëve në një territor, i cili çon në:
a) ndryshimin e përdorimit të tokës e të strukturave në të;
b) nënndarjen dhe/ose bashkimin e parcelave;
c) ndërtimin e strukturave të reja;
ç) ndryshimin e strukturave ekzistuese.
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Neni 7
Rastet pasojë e zhvillimit
1. Rastet pasojë e zhvillimit sipas përcaktimit të nenit 6 të kësaj rregulloreje,
përfshijnë:
a) ndërtimin e një strukture të re sipas përcaktimit të nenit 3, pika 24 të ligjit nr.10 119
datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", përdorimi i së cilës është në përputhje
me rastet e parashikuara në nenin 3, pika 27 të po këtij ligji;
b) fillimin e një procesi gërmimi në një ose disa parcela me qëllim ndërtimin e një
strukture të re, nxjerrjen e materialeve për ndërtim dhe për funksionimin e industrive
dhe aktiviteteve ekonomike të ndryshme;
c) rifillimin ose vazhdimin e përdorimit të tokës dhe/ose strukturës pas një periudhe
prej 1 (një) viti ose më shumë, të mungesës së përdorimit;
ç) ndryshimin fizik edhe nëse nuk ndryshon përdorimi, të një rezerve ujore, përfshirë
shtratin dhe brigjet, sipas legjislacionit në fuqi "Për rezervat ujore";
d) vendosjen për herë të parë, ose ndryshimin e pozicionit, ose llojit të një strukture
për reklama në një parcelë, ose në një strukturë ekzistuese;
dh) ndryshimin e përdorimit të tokës dhe/ose të strukturës, sipas përkufizimit të
nenin 3, pikat 26 dhe 27 të ligj it nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e
territorit", dhe që shoqërohet me prodhimin e mbetjeve të ngurta dhe të lëngshme,
me ndryshimin e nivelit të zhurmave, të ndotjes së ajrit, të kushteve termike, të
ndotjes së tokës dhe nëntokës, si dhe të ndotjes dhe dëmtimit ose ndryshimit të
biodiversitetit ekzistues në momentin e ndryshimit;
e) ndryshimin e treguesve të planifikimit dhe të zhvillimit sipas përcaktimit të nenit
22, pika b të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", përcaktimit
të vendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores uniforme të
instrumenteve të planifikimit" dhe sipas kësaj rregulloreje;
ë) ndryshimin e kategorisë ose të kategorive të përdorimit të tokës dhe të strukturave
në të brenda një zone sipas përcaktimit të nenit 22, pika a të ligjit nr.10 119 datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", dhe përcaktimit të vendimit të Këshillit të
Ministrave "Për miratimin e rregullores uniforme të instrumenteve të planifikimit";
f) ndryshimin e kategorisë ose të kategorive të përdorimit të tokës dhe të strukturave
në të, në funksion të një përdorimi të papërputhshëm, sipas përcaktimit të nenit 3,
pika 28 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", dhe
përcaktimit të vendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores
uniforme të instrumenteve të planifikimit" për përdorimet e papërputhshme, të
ndaluara dhe të kushtëzuara;
g) nënndarjen dhe/ose bashkimin për qëllim zhvillimi, sipas përcaktimeve të nenit 3,
pikat 42 dhe 43 dhe nenit 22, germa "c" të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për
planifikimin e territorit", dhe në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje;
gj) punime për mirëmbajtjen, riparimin dhe rinovimin e një rruge apo traseje
hekurudhore, të cilat kanë procese pune të kufizuara për projektimin inxhinierik dhe
ku punimet kryhen brenda hapësirës dhe kufijve ekzistues të strukturës, pa
ndryshuar përdorimin dhe intensitetin e përdorimit të saj;
h) punime për inspektimin, riparimin, mirëmbajtjen, rindërtimin e infrastrukturave
publike ekzistuese që synojnë realizimin e shërbimeve publike në fushat e
transportit, të energjisë, administrimit të ujit, trajtimit të mbetjeve të ngurta urbane
dhe spitalore, komunikimit elektronik, mbrojtjes kundër zjarrit dhe civile, për sa
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kohë që këto punime nuk tejkalojnë hapësirën e zënë dhe kufijtë fizikë ekzistues të
strukturës dhe nuk ndryshojnë përdorimin dhe intensitetin e përdorimit të
i) vendosjen e strukturave me karakter të përkohshëm, për përdorim në shërbim të
banimit me një sipërfaqe maksimale ndërtimi 10 m2 dhe me qëndrim në një tokë ose
parcelë për një kohë të kufizuar dhe gjithmonë më pak se 3 muaj;
j) prerjen e pemëve dhe shfrytëzimin e pyjeve, kullotave, tokave bujqësore dhe
tokave të pafrytshme për punime, sipas përcaktimit të nenin 3, pika 23 të ligjit nr.10
119, datë 23.04.2009 "Për planifikimin e territorit";
k) ndryshimin e përdorimit të strukturës ose të një pjesë të saj sipas përcaktimit të
nenit 3, pika 26 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", dhe
ndryshimin e intensitetit të përdorimit të strukturës, edhe nëse nuk ndërhyhet në
sistemin konstruktiv dhe elementet arkitektonike dhe volumore të saj;
i) rindërtimin, rinovimin e përgjithshëm ose të pjesshëm, shkatërrimin e plotë ose të
pjesshëm të strukturës;
ii) riparimin e strukturës kur kjo shoqërohet me ndryshime të paraqitjes së jashtme
dhe rifiniturave të strukturës dhe/ose me ndryshim të qëllimit dhe të intensitetit të
përdorimit të saj;
m) ndryshimin e përmasave, formës, volumit të përgjithshëm, materialeve të
ndërtimit në pjesët e jashtme të strukturës, ndryshimin e elementeve volumore të
jashtme dhe të ngjyrës së pjesëve të dukshme nga jashtë të saj;
n) ndryshimin e skemës konstruktive të strukturës, që prek ose jo paraqitjen e
jashtme të saj, përdorimin, volumin, përmasat ose qëllimin dhe/ose intensitetin e
përdorimit të saj.
Neni 8
Transferimi i të drejtës për zhvillim
1. Transferimi i të drejtës për zhvillim kryhet vetëm për qëllim mbrojtjen e zonave
natyrore, bujqësore, turistike dhe me vlera të trashëgimisë kulturore dhe historike
nga zhvillimi, si dhe për kompensimin e drejtë të pronarëve të pronave në territorin e
zonave ku ndalohet apo kufizohet zhvillimi si pasojë e procesit të zhvillimit të
planifikuar.
2. Transferimi i të drejtës për zhvillim kryhet midis pronarëve të tokave që ndodhen
në zonat që janë subjekt i transferimit, ose midis personave fizikë apo juridikë të
autorizuar prej tyre, vetëm në kuadër të një programi të ndërmarrë nga njësia e
qeverisjes vendore për këtë qëllim. Njësia e qeverisjes vendore ka të drejtën të jetë
palë në transferimin e të drejtave për zhvillim, sipas rastit dhe në përputhje me
dispozitat ligjore në fuqi;
3. Programi për transferimin e të drejtës për zhvillim, sipas përcaktimit të pikës 2 të
këtij neni, hartohet dhe zbatohet në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje dhe
me përcaktime t e instrumentit të përgjithshëm vendor të planifikimit dhe
instrumentet vendore të kontrollit të zhvillimit për këtë qëllim.
Neni 9
Procesi i programit të transferimit të së drejtës për zhvillim
1. Programi për transferimin e të drejtës për zhvillim hartohet dhe zbatohet nga
njësia e qeverisjes vendore nëse kjo njësi vlerëson nevojën dhe mundësinë e zbatimit
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të këtij programi, si dhe ekzistojnë probleme të zhvillimit të territorit të cilat mund të
zgjidhen vetëm përmes zbatimit të këtij dhe programi.
2. Njësia e qeverisjes vendore, vendos të ndërmarrë një program për transferimin e të
drejtës për zhvillim dhe harton një studim që parashikon zonat midis të cilave kryhet
transferimi i të drejtave për zhvillim, si dhe kushtet në të cilat kryhet ai.
3. Studimi, sipas përcaktimit të pikës 2 të këtij neni, hartohet si pjesë e instrumentit të
përgjithshëm vendor të planifikimit në fuqi dhe gjatë hartimit të tij, ose gjatë
rishikimit të tij, duke u referuar në përcaktimet e këtij instrumenti. Zonat subjekt i
programit për transferimin e të drejtës për zhvillim u referohen nënnjësive
strukturore ose zonave me prioritet zhvillimi të përcaktuara më parë në instrumentin
e përgjithshëm vendor të planifikimit.
4. Programi për transferimin e të drejtës për zhvillim hartohet nga autoriteti vendor i
planifikimit me kërkesë të kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore, miratohet nga
këshilli i bashkisë ose i komunës që e ndërmerr atë, dhe përmban përcaktime të
hollësishme për:
a) qëllimin e programit në përputhje me dispozitat e këtij seksioni;
b) hartën e zonave nga transferohet (dhënëse) dhe ku transferohet (marrëse) kjo e
drejtë, sipas përcaktimeve të pikave 3 dhe 4 të këtij neni dhe sipas nenit 10 të kësaj
rregulloreje, përfshirë listat e pronarëve në këto zona dhe të dhënat e Regjistrit të
Pasurive të Paluajtshme për çdo pronë;
c) kushtet dhe procedurat e procesit të transferimit, të dhënat identifikuese të palëve
të përfshira në proces, detyrimet përkatëse për çdo aktor sipas përcaktimit të kësaj
rregulloreje sipas rastit, si edhe formulën për llogaritjen e vlerës së kompensimit të së
drejtës për zhvillim që transferohet, në përputhje me përcaktimet e rregulloreve
vendore të kontrollit të zhvillimit;
ç) përshkrimin e procesit të transparencës, raportimit pranë AKPT-së, komunikimit
publik, kontrollin e ecurisë së programit, dhe botimin në regjistrin e planifikimit të
territorit, në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për
planifikimin e territorit".
Neni 10
Kushtet minimale të detyrueshme për transferimin e së drejtës për zhvillim
1. Transferimi i të drejtës për zhvillim sipas përcaktimit të dispozitave të kësaj
rregulloreje, kryhet vetëm midis dy ose më shumë zonave, të cilat mund të jenë një
ose disa nënnjësi strukturore, ose zona me prioritet zhvillimi të përcaktuara në
instrumentin e përgjithshëm vendor të planifikimit, dhe në asnjë rast brenda të njëjtës
zonë.
2. Transferimi i të drejtës për zhvillim zbatohet vetëm për intensitetin e ndërtimit dhe
vetëm për përdorim A.Banim.
3. Zonat midis të cilave lejohet transferimi i të drejtës për zhvillim janë:
a) zona dhënëse të së drejtës për zhvillim, të cilat përfshijnë zonat që kanë kategori të
përdorimit të tokës bujqësi, natyrore dhe të trashëgimisë kulturore, dhe ku
instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit nuk lejon ose kufizon maksimalisht
zhvillimin;
b) zona marrëse të së drejtës për zhvillim, të cilat përfshijnë zonat me kategori të
përdorimit të tokës banim, dhe mund të jenë disa ose të gjitha zonat e banimit që
përcakton instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit.
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4. Në zonat marrëse, instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit dhe studimi
sipas nenit 9 të kësaj rregulloreje, përcakton në mënyrë të argumentuar përmes
studimit të kapacitetit mbajtës dhe ndikimit social ekonomik dhe mjedisor në zonë,
intensitetin shtesë të ndërtimit të propozuar nga instrumenti i përgjithshëm vendor
për zonat marrëse.
5. Intensiteti shtesë i ndërtimit për çdo zonë marrëse, sipas përcaktimit të pikës 4 të
këtij neni, përcaktohet nga njësia vendore, por në asnjë rast nuk mund të jetë më
shumë se 25% e intensitetit maksimal të lejuar të ndërtimit të parashikuar nga
instrumenti vendor i përgjithshëm i planifikimit për zonën marrëse nëse nuk do të
aplikohej transferimi i të drejtës për zhvillim.
6. Vlera e përgjithshme e sipërfaqes shtesë të ndërtimit në zonat marrëse, që krijohet
nga zbatimi i programit të transferimit të të drejtës për zhvillim në njësinë e
qeverisjes vendore, është e barabartë, por jo më e madhe se sa vlera totale e
sipërfaqes së ndërtimit që i përket intensitetit të mundshëm të ndërtimit në zonat
dhënëse.
7. Vlera e kompensimit të intensitetit të ndërtimit njësi që transferohet, përcaktohet
përmes formulës që përgatit për këtë qëllim autoriteti vendor i planifikimit dhe
rivlerësohet për çdo zonë dhënëse dhe marrëse. Kjo formulë përfshin si vlerë
llogaritjeje çmimin e referencës t ë miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave për
tokat në zonat urbane marrëse, duke zbritur përfitimet që nxirren nga përdorimet e
të drejtave të tjera që pronarët e zonave dhënëse gëzojnë para zbatimit të programit
të transferimit të së drejtës për zhvillim.
8. Kategoria bazë e përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, dhe të gjitha
nënkategoritë e tjera të përdorimit të tokës të parashikuara nga instrumenti vendor i
përgjithshëm i planifikimit për zonat marrëse nuk ndryshojnë me zbatimin e
programit të transferimit të së drejtës për zhvillim.
9. Gjatë zbatimit të programit të transferimit të së drejtës për zhvillim, treguesit e
tjerë të planifikimit dhe zhvillimit në zonat marrëse përmirësohen në përpjesëtim të
drejtë me zhvillimin, ose mbeten të pandryshuar në rast se pas zhvillimit të ri, këta
tregues vazhdojnë të jenë në përputhje me instrumentin e përgjithshëm vendor të
planifikimit dhe me rregulloret e kontrollit të zhvillimit.
SEKSIONI 2
LEJET
Neni 11
Lejet për punime dhe deklarimi paraprak
1. Zhvilluesi mund të kryejë punime vetëm pasi të jetë pajisur përkatësisht, sipas
rastit me:
a) leje zhvillimi;
b) leje ndërtimi;
c) leje infrastrukture; ç) deklarim paraprak.
Neni 12
Autoritetet miratuese të lejeve për punime dhe të deklarimit paraprak
1. Miratimi i lejeve për punime, sipas rastit, kryhet nga:
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a) Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore për tipat e lejeve të përcaktuara në germën
"a" të pikës 1 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, pavarësisht nëse zhvillimi realizohet
nga subjekte private apo publike dhe vetëm nëse është kompetencë e autoriteteve
vendore të planifikimit;
b) Ministri përgjegjës i linjës për tipat e lejeve të zhvillimit për punime me
rrezikshmëri të lartë dhe/ose për lejet e infrastrukturës kombëtare, sipas përcaktimit
të germës "b" pika 1, neni 72, pikës 2 të nenit 76 dhe të nenit 78 të ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit";
c) Këshilli Kombëtar i Territorit për lejet e zhvillimit, të ndërtimit dhe të
infrastrukturës për zhvillime në zonat dhe çështjet e rëndësisë kombëtare, në pronat
shtetërore të patransferuara, zhvillime me karakter jopublik në oborret që përdoren
për shërbime që ofrohen nga shteti për arsimin dhe shëndetësinë, dhe në territore ku
parashikohet zhvillimi i aeroporteve, porteve të hapura ndërkombëtare, i centraleve
energjetike, digave, dambave dhe interesave të tjerë të rëndësisë kombëtare.
2. Deklarimi paraprak pranohet nga autoriteti përgjegjës i planifikimit sipas
përcaktimeve të nenit 19 të kësaj rregullore, dhe në përputhje me përgjegjësitë e
përcaktuara për autoritetet e planifikimit në pikën 3 të nenit 71 dhe pikën 3 të nenit
74 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit".
Neni 13
Kushte të përgjithshme për lejet për punime
1. Tipat e lejeve sipas nenit 11 të kësaj rregulloreje nuk jepen dhe punimet sipas
përcaktimit të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit" nuk
kryhen, nëse nuk janë marrë lejet përkatëse të nevojshme në zbatim të legjislacionit të
posaçëm sektorial dhe të ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 "Për licencat, autorizimet dhe
lejet në Republikën e Shqipërisë", sipas rastit.
2. Leja për punime quhet e pavlefshme nëse dokumentacioni që shoqëron kërkesën
për leje dhe vetë leja përdorin terminologji ose kuptime termash të ndryshme nga ato
të parashikuara nga ligji nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", aktet
nënligjore në zbatim të tij, dhe dispozitat ligjore në fuqi. Terminologjia, për aq sa nuk
parashikohet ndryshe në dispozitat ligjore në fuqi, duhet të jetë në gjuhën shqipe.
3. Për çdo kërkesë për punime, njësia e qeverisjes vendore mund të zbatojë një tarifë
për shqyrtimin kërkesës sipas përcaktimit të legjislacionit të posaçëm për taksat
vendore. Vlera e kësaj tarife llogaritet mbi bazën e sipërfaqes së ndërtimit për të cilën
përgatitet kërkesa për zhvillim.
4. Procedura e veçantë sipas përcaktimit të nenit 76 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009
"Për planifikimin e territorit", për punimet me rrezikshmëri të lartë për mjedisin,
përfshin edhe ato me rrezikshmëri të lartë për tokën bujqësore dhe infrastrukturat në
funksion të mirëfunksionimit të saj si sistemet e vaditjes dhe të kullimit.
5. Çdo autoritet planifikimi, detajon sipas nevojave në instrumentet e veta të
planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit se cilët tipa lejesh, autorizimesh apo
miratimesh të posaçme janë subjekt i tipave të ndryshëm punimesh. Këto detajime
bëhen në përputhje me përcaktimet e legjislacionit në fuqi, ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 "Për licencat,
autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", dhe të neneve 15 deri në 20 të kësaj
rregulloreje.
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6. Për strukturat që prokurohen me fonde shtetërore në përgjithësi, lejen e merr
organi që miraton fondin, përpara se të japë në sipërmarrje ndërtimin e strukturës.

Neni 14
Procesi për shqyrtimin e kërkes ës së lejes ose lejeve për punime nga KKT-ja
1. Në rast se zhvillimi është subjekt i një leje sipas përcaktimit të germës "c", pika 1 e
nenit 12 të kësaj rregulloreje, kërkesa për punime depozitohet sipas rastit pranë
ministrit përgjegjës të linjës ose njësisë së qeverisjes vendore dhe leja, si dhe/ose
materiali për shqyrtim, depozitohet për miratimin përfundimtar nga KKT-ja.
2. Kërkesat për zhvillime jo infrastrukturë, dhe jo me rrezikshmëri të lartë, për të cilat
kërkohet miratimi i KKT-së, i përcillen AKPT-së nga njësia e qeverisjes vendore ku
është depozituar kërkesa, për shqyrtimin dhe miratimin përfundimtar nga KKT-ja.
3. Përcjellja e kërkesës sipas pikës 2 të këtij neni, kryhet pas realizimit të afatit 5-ditor
sipas përcaktimit të nenit 74 pika 3 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin
e territorit".
4. Gjatë periudhës 5-ditore, njësia e qeverisjes vendore shqyrton kërkesën për të
vlerësuar përmbushjen e formës, harton një raport ku shprehet mendimi i njësisë së
qeverisjes vendore për kërkesën, si dhe vlerësimi nëse për këtë kërkesë nevojitet PDV
ose jo, dhe raporti i përcillet AKPT-së së bashku me materialet e kërkesës.
5. Kërkesa e përcjellë në AKPT-ja për miratim nga KKT-ja, ndjek procedurën e
përcaktuar në nenin 74 dhe 75 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e
territorit".
6. KKT-ja vendos, në zbatim të rregullores së funksionimit të saj, nëse kërkesa për
zhvillim, ndërtim apo infrastrukturë që miratohet nga KKT-ja, duhet të delegohet për
vendimmarrje në ministrinë apo institucionin përkatës, sipas përcaktimit të nenit 78,
pika 3 e ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit".
Neni 15
Llojet e punimeve që pajisen vetëm me leje zhvillimi
1. Llojet e punimeve që pajisen me leje zhvillimi përfshijnë të gjitha punimet, veç
atyre që pajisen me leje infrastrukture, vetëm me leje ndërtimi, ose realizohen përmes
deklarimit paraprak të punimeve.
2. Llojet e punimeve që pajisen vetëm me leje zhvillimi janë:
a) fillimi i një procesi gërmimi në një ose disa parcela me qëllim nxjerrjen dhe
përpunimin e materialeve për ndërtim;
b) vendosja për herë të parë ose ndryshimi i pozicionit, ose i llojit, të një strukture për
reklama në një parcelë, dhe që nuk ndikon në qëndrueshmërinë fizike të strukturave
të tjera që mund të ndodhen në atë parcelë;
c) prerja e pemëve;
ç) ndryshimi i përdorimit të strukturës ose të një pjese të saj sikurse parashikohet në
nenin 3, pika 26 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", dhe
ndryshimi i intensitetit të përdorimit të strukturës, edhe nëse nuk ndërhyhet në
sistemin konstruktiv dhe elementet arkitektonike dhe volumore të strukturës, për sa
kohë që nuk përcaktohet ndryshe në rregulloret e kontrollit të zhvillimit;
c) ndryshimi i përmasave, formës, volumit të përgjithshëm, materialeve të ndërtimit
në pjesët e jashtme të strukturës, ndryshimin e elementeve volumore të jashtme dhe
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të ngjyrës së pjesëve të dukshme nga jashtë të strukturës, pa asnjë ndërhyrje në
sistemin e saj konstruktiv dhe pa ndryshuar përdorimin;
dh) prishjen e strukturës;
e) ndërtimin e strukturave për banim kur këto nuk janë objekte shumëfunksionale
dhe të larta ku do të vendosen edhe përdorime të tjera veç banimit, me përjashtim të
dyqaneve për shitje me pakicë të ushqimeve dhe veshjeve;
ë) shkolla, kopshte, çerdhe, qendra sociale, qendra shëndetësore, farmaci, jetimore,
shtëpi për moshën e tretë, struktura për shërbime sociale, por jo universitete,
stadiume, pallate sporti, spitale, poliklinika, dhe struktura të tjera të kësaj natyre që
kërkojnë zgjidhje konstruktive komplekse dhe hapësira të mëdha sipas standardeve
përkatëse;
f) bare, restorante, dyqane për shitje me pakicë;
g) struktura banimi dhe magazinimi në zonat që klasifikohen si të kategorisë bazë të
përdorimit B.Bujqësi.
3. Çdo autoritet planifikimi që jep leje zhvillimi mund të përgatitë një listë të detajuar
të punimeve që pajisen vetëm me leje zhvillimi sipas përcaktimeve të këtij neni dhe
në përputhje me instrumentet e përgjithshme të planifikimit dhe rregulloret e
kontrollit të zhvillimit.
Neni 16
Llojet e punimeve që pajisen vetëm me leje ndërtimi
1. Llojet e punimeve që pajisen vetëm me leje ndërtimi janë:
a) Ndryshim në sistemin konstruktiv të strukturës, që nuk prek paraqitjen e jashtme
dhe rifiniturat e strukturës, përdorimin, volumin, çarjet, përmasat dhe qëllimin
dhe/ose intensitetin e përdorimit të saj;
b) Restaurim i një monumenti kulture, që ndërhyn edhe në sistemin konstruktiv të
strukturës, por që nuk sjell asnjë ndryshim të treguesve të zhvillimit në zonën ku ky
monument ndodhet;
c) Punime që kanë të bëjnë me rifillimin ose vazhdimin e një përdorimi dhe/ose një
strukture pas një periudhe prej një vit ose më shumë të mungesës së përdorimit, kur
ky përdorim dhe/os strukturë është krijuar përmes një leje zhvillimi dhe ndërtimi,
sipas rastit.
2. Rregullorja e ndërtimit, mund të vendosë kushte shtesë në kërkesën për leje
ndërtimi, sipas strukturave specifike për të cilat kërkohet leja.
Neni 17
Llojet e punimeve që pajisen njëkohësisht me leje zhvillimi dhe me leje ndërtimi
1. Të gjitha llojet e punimeve, të cilat përbëjnë zhvillim dhe nuk përfshihen në
punimet që pajisen vetëm me leje zhvillimi, me leje infrastrukture, vetëm me leje
ndërtimi, ose me deklarim paraprak, sipas neneve 15, 16, 18 dhe 19 të kësaj
rregulloreje.
2. Punimet sipas germës "c" të nenit 7 të kësaj rregulloreje, ku përdorimi ose struktura
ndodhet në zona të miratuara si informale dhe nuk është krijuar bazuar në një leje
ndërtimi dhe/ose zhvillimi, pavarësisht nga data e krijimit.
3. Rregullorja e ndërtimit, mund të vendosë kushte shtesë në kërkesën për leje
ndërtimi, sipas kategorizimit të strukturave përkatëse, për të cilat kërkohet leja.
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Neni 18
Llojet e punimeve që pajisen me leje infrastrukture
1. Pajisen me leje infrastrukture të gjitha llojet e punimeve për infrastruktura publike
sipas fushave të përcaktuara në pikën 1 të nenit 78 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009
"Për planifikimin e territorit", me përjashtim të punimeve për infrastruktura, për të
cilat parashikohet deklarimi paraprak sipas nenit 19 të kësaj rregulloreje.
2. Kushtet për lejen e infrastrukturës përcaktohen në formularin e kërkesës për leje,
në përputhje me kushtet e vendosura me udhëzim të Ministrit apo titullarit të
institucionit përgjegjës për infrastrukturën përkatëse, rregulloret kombëtare të
kontrollit të zhvillimit, si dhe në rregulloren e ndërtimit.
Neni 19
Llojet e punimeve subjekt i deklarimit paraprak
1. Njoftohen përmes deklarimit paraprak punimet për:
a) infrastruktura që përfshijnë vetëm procese mirëmbajtjeje dhe kontrolli, të cilat nuk
ndryshojnë sistemin konstruktiv, dhe/ose teknologjik të infrastrukturës, paraqitjen e
jashtme, volumin, treguesit e zhvillimit dhe të planifikimit të zonës, përdorimin dhe
intensitetin e përdorimit të infrastrukturës;
b) shfrytëzim pyjesh që shoqërohen me leje sipas dispozitave ligjore sektoriale në
fuqi;
c) lyerje dhe riparim fasadash që nuk prekin sistemin konstruktiv të strukturës dhe as
volumin dhe përdorimin e saj, për sa kohë që nuk parashikohet ndryshe në
rregulloret vendore të kontrollit të zhvillimit;
ç) mirëmbajtje dhe riparim strukture për sa kohë që këto punime nuk prekin sistemin
konstruktiv të strukturës, volumin dhe paraqitjen e jashtme të saj, nuk ndryshojnë
përdorimin dhe intensitetin e përdorimit të strukturës dhe as treguesit e zhvillimit
dhe të planifikimit të zonës ku ndodhet struktura;
d) vendosjen e strukturave me karakter të përkohshëm, për përdorim në shërbim të
banimit me një sipërfaqe maksimale ndërtimi 10 m2 dhe me qëndrim në një territor
ose parcele për një kohë të kufizuar jo më të madhe se 3 muaj, por në asnjë rast në
zona turistike dhe me përparësi turizmin;
dh) zhvillim toke për bujqësi dhe blegtori, të krijuara me mjete rrethanore, për nevoja
vetjake të një familjeje bujqësore, dhe në asnjë rast për qëllime tregtimi.
2. Në rastet kur zhvillimi i tokës dhe i strukturave në të kryhet përmes deklarimit
paraprak të punimeve, 5 ditë pas depozitimit të deklarimit paraprak nga zhvilluesi,
autoriteti vendor I planifikimit i lëshon zhvilluesit një vërtetim për pranimin e
deklarimit paraprak.
Neni 20
Raste të veçanta punimesh për të cilat kërkohen lejet e përcaktuara në këtë seksion
1. Për projekte zhvillimi në shkallë të madhe dhe raste të nënndarjes dhe/ose
bashkimit, ku zhvillimi prek struktura të llojeve të ndryshme, përfshirë edhe
infrastrukturën, zhvilluesi kërkon njëkohësisht pajisjen me disa leje, dhe çdo leje
mbulon pjesën përkatëse të zhvillimit në përputhje me përcaktimet e neneve 15 deri
në 19 të kësaj rregulloreje.
2. Leja për prishje strukturash është pjesë e lejes së zhvillimit dhe parashikohet në
formatin e kërkesës për zhvillim.
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Neni 21
Formulari i kërkesës, lejet për punime dhe elemente shoqëruese
1. Formulari i kërkesës për zhvillim, ndërtim, infrastrukturë, si edhe formatet e lejeve
përkatëse, përfshirë deklarimin paraprak, dhe formatet tip të paraqitjes grafike të
projekteve të zhvillimit hartohen sipas shtojcës 2 të këtij vendimi.
SEKSIONI 3
NËNNDARJA DHE BASHKIMI I PARCELAVE
Neni 22
Nënndarja për qëllime zhvillimi dhe detyrimet përkatëse
1. Të gjitha rastet e nënndarjes së parcelave mbi bazën e të cilave kryhet një proces
zhvillimi, përcaktohen si nënndarje për qëllime zhvillimi.
2. Kushtet për realizimin e nënndarjes së parcelave për qëllime zhvillimi përcaktohen
nga çdo autoritet vendor planifikimi në rregulloret e planifikimit dhe të kontrollit të
zhvillimit dhe hartohen në zbatim të kushteve të përgjithshme sipas përcaktimit të
nenit 23 të kësaj rregulloreje.
3. Plani i nënndarjes paraqitet si pjesë përbërëse e planit të detajuar vendor dhe është
subjekt miratimi nga Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore në territorin ku ndodh
nënndarja.
4. Parcelat e reja të krijuara nga procesi i nënndarjes regjistrohen në Regjistrin e
Pasurive të Paluajtshme vetëm pasi rrejti rrugor dhe infrastrukturat për secilën
parcelë të re të krijuar nga nënndarja të jenë ndërtuar në përputhje me planin e
nënndarjes si pjesë e PDV-së, të miratuar nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore
dhe regjistruar në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme, në përputhje me
marrëveshjen midis zhvilluesit/pronarit dhe autoritetit vendor të planifikimit.
5. Infrastrukturat që regjistrohen në pronësi të pronarëve privatë të parcelave
detyrimisht mirëmbahen prej tyre në përputhje me kushtet kohore, teknike dhe të
cilësisë të vendosura për këtë qëllim nga njësia e qeverisjes vendore, e cila
vazhdimisht kontrollon cilësinë e këtyre infrastrukturave.
6. Çdo zonë e përcaktuar në instrumentin vendor të planifikimit për t`iu nënshtruar
procesit të nënndarjes, nëse ka sipërfaqe të mjaftueshme për t`u nëndarë disa herë
dhe në më shumë se dy parcela, në përputhje me parcelën minimale të përcaktuar në
instrumentin vendor të planifikimit, ndahet të paktën në tre parcela në procesin e
ndarjes së parë të saj. Për zbatimin e nënndarjeve të mëtejshme, zhvilluesi ose
pronari, respekton afatet kohore të përcaktuara rast pas rasti në instrumentet
vendore të planifikimit për çdo njësi të qeverisjes vendore, brenda territorit të së cilës
duhet të realizohen këto nënndarje.
Neni 23
Kushtet e përgjithshme bazë të nënndarjes për qëllime zhvillimi
1. Kushtet e përgjithshme bazë për realizimin e nënndarjes së parcelave për qëllime
zhvillimi janë:
a) Vlerësohet si e përshtatshme për nënndarje një parcelë me sipërfaqe të paktën 2
(dy) herë më e madhe sesa sipërfaqja minimale për parcelë e përcaktuar në
instrumentin e përgjithshëm vendor të planifikimit për zonën në të cilën ndodhet
parcela, e pa zhvilluar dhe e vendosur në një zonë me kategori përdorimi toke të
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sistemit urban ose të urbanizueshëm, sipas përcaktimit të vendimit të Këshillit të
Ministrave "Për miratimin e rregullores uniforme të instrumenteve të planifikimit";
b) Vlerësohet si e përshtatshme për nënndarje një parcelë e parashikuar për
rigjenerim urban të një zone të degraduar industriale dhe/ose urbane, me sipërfaqe
të paktën 2 (dy) herë më të madhe sesa sipërfaqja minimale për parcele e përcaktuar
në instrumentin vendor të planifikimit për këtë zonë;
c) Në kushtet e mungesës së instrumentit vendor, për aq sa lejohet nga vendimi i
Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores model të planifikimit", ose për
zona të përfshira nga instrumenti vendor i përgjithshëm i planifikimit ku nuk është
përcaktuar sipërfaqe minimale për parcelë, sipërfaqja minimale e parcelave për
zhvillim që rezultojnë nga nënndarja nuk duhet të jetë më pak se 500 m2 dhe rritet në
përpjesëtim të drejtë me nevojat e zhvillimit;
ç) Parcelat që nuk përmbushin kushtin për madhësinë e parcelës minimale të lejuar
për zhvillim, në zonat që i përkasin sistemit urban dhe janë pjesërisht të ndërtuara,
në proces mbushjeje urbane, ose pjesërisht për rizhvillim, në përputhje me
instrumentin e përgjithshëm të planifikimit në fuqi, zhvillohen vetëm nëse
bashkohen me parcela fqinjë, për të arritur madhësinë e detyrueshme për zhvillim;
d) Parcelat të cilat ndodhen në zonat e përcaktuara në germën "ç" të kësaj pike dhe që
përmbushin kushtin për madhësinë e parcelës minimale në përputhje me
instrumentin e përgjithshëm të planifikimit, mund ta ndryshojnë kufirin e pronës
pasi të ndodhë zhvillimi, vetëm me kushtin që të mos e zvogëlojnë sipërfaqen e
parcelës përtej madhësisë minimale të lejuar dhe të mos ndryshojnë treguesit e tjerë
të zhvillimit përtej vlerave kufi të lejuara nga instrumenti i përgjithshëm i
planifikimit në fuqi dhe nga PDV, sipas rastit;
dh) Zhvilluesi mund të mos zbatojë kushtet e vendosura në germën "d" të kësaj pike,
vetëm nëse prishet plotësisht zhvillimi ekzistues në këtë parcelë, e cila vërtetohet
përmes lejes për prishje të strukturës të dhënë nga autoriteti përgjegjës dhe nga
reflektimi i prishjes në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme;
e) Zhvillimet dhe/ose ndryshimet që ndodhin në përputhje me germat "ç", "d" dhe
"dh" të kësaj pike, regjistrohen në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme;
ë) Në çdo rast nënndarje, parcelat e reja të krijuara pas procesit të nënndarjes duhet të
kenë lidhje të drejtpërdrejtë me rrugën dhe infrastrukturat publike, në përputhje me
kategoritë e rrugëve dhe infrastrukturat e parashikuara në instrumentin e
përgjithshëm vendor të planifikimit, dhe/ose nga PDV-ja;
f) Brinja e çdo parcele të re të përftuar nga nënndarja, e cila përcakton kufirin ndarës
të parcelës me trupin e rrugës, duhet të jetë jo më pak se 10% e perimetrit të parcelës
së re, dhe në çdo rast jo më pak se 6 m;
g) Sipërfaqja minimale e parcelave të reja të përftuara nga procesi i nënndarjes së
zonave të reja, të pandërtuara më parë dhe të vendosura në toka të sistemit të
urbanizueshëm, nuk mund të jetë me e vogël se 500 m2;
gj) Pavarësisht nga sa përcakton germa "g" e kësaj pike, sipërfaqja minimale e
parcelave të reja të përftuara nga procesi i nënndarjes së zonave të reja dhe të
pandërtuara më parë, nuk mund të jetë me e vogël se 1000 m2, në rast se në këto zona
parashikohet nga instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit që largimi i
ujërave të zeza të kryhet me gropë septike ose furnizimi me ujë të kryhet me pus
individual;
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h) Pavarësisht nga sa përcakton germa "g" e kësaj pike, sipërfaqja minimale e
parcelave të reja të përftuara nga procesi i nënndarjes së zonave të reja dhe të
pandërtuara më parë, nuk mund të jetë me e vogël se 1500 m2 në rast se instrumenti
vendor i përgjithshëm i planifikimit parashikon që largimi i ujërave të zeza të kryhet
me gropë septike dhe furnizimi me ujë të realizohet me pus individual;
i) Sipërfaqja minimale e parcelave të reja të përftuara nga procesi i nënndarjes së
zonave me qëllim ndërtim rrugësh, sistemesh kanalizimi, vaditjeje, ujësjellësi, trajtim
mbeturinash të ngurta, stacion antenash komunikimi elektronik, dhe punime të tjera
infrastrukture publike, përcaktohet në përputhje me nevojat e infrastrukturës publike
që ndërtohet;
j) Nuk lejohet nënndarja në tokat në erozion, me rrezik rrëshqitjeje apo ku nënndarja
mund të krijojë rrëshqitje, tokat që përmbyten apo ku nënndarja mund të sjellë
përmbytje dhe toka ku nuk realizohet niveli i duhur i kullimit të ujërave. Në çdo rast
tjetër, nënndarja lejohet vetëm nëse nuk bie në kundërshtim me dispozitat e
legjislacionit në fuqi;
Neni 24
Bashkimi i parcelave për qëllime zhvillimi dhe detyrimet përkatëse
1. Bashkimi i parcelave për qëllime zhvillimi kryhet me vullnetin e pronarëve të tyre.
Bashkim parcelash për qëllime zhvillimi janë ato bashkime kur:
a) Një zhvillues fiton titullin e pronësisë apo të drejtën për të kërkuar dhe
administruar zhvillimin e një prone të caktuar sipas legjislacionit në fuqi, për një
periudhë të paktën 9 vjeçare, të dy ose me shumë parcelave fqinje dhe të
pazhvilluara, i bashkon dhe e zhvillon parcelën e re që përftohet nga bashkimi, sipas
përcaktimit të instrumentit vendor të planifikimit dhe të PDV-së përkatëse;
b) Pronarët e disa parcelave, në mënyrë vullnetare, mund të bashkojnë parcelat e tyre
për qëllime zhvillimi. Zhvillimi i ri, në përputhje me instrumentet vendore të
planifikimit në fuqi dhe me PDV, ndryshon përdorimin dhe/ose treguesit e
planifikimit dhe të zhvillimit në parcelën e krijuar nga bashkimi, nga ato ekzistuese.
Pronarët dhe/ose zhvilluesi i cili fiton të drejtën për të kërkuar dhe administruar
zhvillimin e një prone të caktuar sipas legjislacionit në fuqi, përdor metodat e
përcaktimit dhe të shpërndarjes së kostos dhe të përfitimeve, të përcaktuara në
rregulloret vendore të kontrollit të zhvillimit për të realizuar zhvillimin që pason
bashkimin;
c) Bashkimi i parcelave i propozuar në një PDV, e cila është hartuar si instrument
mbështetës dhe i detyrueshëm për shqyrtimin e një kërkese për zhvillim sipas
rregullores vendore të kontrollit të zhvillimit dhe në përputhje me përcaktimet e
kësaj rregulloreje, pranohet përmes një deklarate të firmosur nga pronarët e të paktën
2/3 të sipërfaqes së zonës për të cilën hartohet PDV-ja. Në këtë rast, regjistrohet në
Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme vetëm bashkimi i parcelave të pronarëve të 2/3
të sipërfaqes së zonës që kanë nënshkruar se janë dakord me zgjidhjen e propozuar
nga PDV-ja dhe në përputhje me fazat e zhvillimit;
ç) Dy ose më shumë parcela bashkohen nga pronari ose zhvilluesi i cili fiton të
drejtën për të kërkuar dhe administruar zhvillimin e një prone të caktuar sipas
legjislacionit në fuqi, për të realizuar një zhvillim të ri, ose për të ndryshuar
intensitetin ekzistues të ndërtimit dhe koeficientin e shfrytëzimit të tokës në zonë, në
rastet kur të paktën njëra prej tyre është e pazhvilluar dhe sipas rastit nuk plotëson
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sipërfaqen minimale të parashikuar në instrumentin vendor të planifikimit, për të
lejuar zhvillimin e saj.
2. Në çdo rast, zhvilluesi i parcelës së krijuar nga bashkimi duhet të sigurojë përmes
PDV-së infrastrukturën dhe shërbimet e nevojshme për zhvillimin dhe ta ndërtojë atë
në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje dhe me instrumentet vendore të
planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit në fuqi.
3. Në rast se bashkimi kryhet për raste zhvillimi për të cilat nuk nevojitet PDV-ja,
sipas përcaktimit të instrumentin të përgjithshëm vendor të planifikimit, pronari,
bashkëpronarët, ose zhvilluesi duhet të sigurojnë që parcela e re, për të cilën kërkohet
zhvillim i ri, të ketë lidhje të drejtpërdrejtë me infrastrukturat publike, të mos cenojë
treguesit e hapësirës së lirë dhe publike në zonë, dhe brinja e saj që përcakton kufirin
me rrugën të jetë jo më pak se 6 metra.
4. Në rastet e bashkimit të parcelave në tokë bujqësore, për qëllime zhvillimi
bujqësor, duke ruajtur karakterin dhe nivelin ekzistues të treguesve të zhvillimit,
nëse ka zhvillim, ose në përputhje me përdorimin e lejuar nga instrumenti vendor në
fuqi, sigurohet pajisja e parcelës së re me infrastrukturat e nevojshme për zhvillimin
që syn ohet, në përputhje me instrumentet vendore të planifikimit në fuqi dhe me
dispozitat e legjislacionit të posaçëm për bujqësinë dhe mjedisin.
5. Zhvillimi që pason bashkimin e parcelave për qëllime zhvillimi regjistrohet në
Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme vetëm pasi infrastruktura që i shërben zhvillimit
të jetë ndërtuar dhe regjistruar në këtë Regjistër, sipas përcaktimeve të nenit 22, pika
4 e kësaj rregulloreje.
6. Plani i bashkimit si pjese e PDV-së, miratohet nga këshilli i njësisë së qeverisjes
vendore. Në rastet kur instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit shprehet për
bashkime që ndodhin në zona ku nuk parashikohet hartimi i një PDV, miratimi i
planit të bashkimit kryhet nga autoriteti vendor i planifikimit, sipas përcaktimeve të
rregullores vendore të kontrollit të zhvillimit. Në çdo rast, plani i bashkimit duhet të
përmbajë elementet që kërkohen nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive, projektin e
zhvillimit dhe planin e zbatimit të këtij projekti, përfshirë mënyrën e përcaktimit dhe
të shpërndarjes së kostove dhe përfitimeve që rrjedhin nga procesi i bashkimit apo si
pasojë e tij.
SEKSIONI 4
PLANI I DETAJUAR VENDOR
Neni 25
Emërtimi dhe qëllimi i planit të detajuar vendor
1. Plani i detajuar vendor (PDV) është instrumenti i kontrollit të zhvillimit të
territorit, që hartohet mbi bazën dhe sipas përcaktimeve të planit të përgjithshëm
vendor të planifikimit të territorit (PPVPT), planit të përgjithshëm ndërvendor të
planifikimit të territorit, ose të planit të përdorimit të tokës për njësitë vendore me
popullsi deri në 10,000 banorë.
2. Plan i detajuar vendor (PDV) nuk hartohet në asnjë rast, në zbatim të vendimit të
Këshillit të Ministrave "Për zbatimin e rregullores model të planifikimit" dhe në
mungesë të instrumentit të përgjithshëm vendor të planifikimit.
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3. Zonat që trajtohen me një plan të detajuar vendor përcaktohen paraprakisht nga
autoriteti vendor i planifikimit në instrumentet e përgjithshme të planifikimit vendor
dhe/ose ndërvendor, në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje.
4. Një plan i detajuar vendor, në formën e tij të përgjithshme ka për qëllim:
a) Të zbërthejë në detaje të përshtatshme për zbatim, planet e përmendura në pikën 1
të këtij neni, si për përcaktimin e zgjidhjeve teknike në territor, ashtu edhe për
përcaktimin e instrumenteve dhe burimeve për zbatimin e planit;
b) Të përcaktojë instrumentet e kontrollit të zhvillimit të zonës përkatëse, si dhe të
përcaktojë mënyrën e zbatimit të tyre në përputhje me rregulloren e planifikimit dhe
rregulloren e kontrollit të zhvillimit;
c) Të harmonizojë interesat publikë dhe ata privatë në përdorimin e tokës;
ç) Të shërbejë si një dokument referues për projektet e zhvillimit që përfshihen në
kërkesat për zhvillim, të cilat miratohen bazuar në planin e detajuar vendor përkatës.
Neni 26
Objekti i planit të detajuar vendor
1. Zona që trajtohet nga një plan i detajuar vendor, e përcaktuar sipas pikës 3 të nenit
25 të kësaj rregulloreje, është e njëjtë me:
a) një nënnjësi strukturore,
b) me një shumatore të disa nënnjësive strukturore, sipas rastit,
c) një zonë me prioritet zhvillimi.
2. Nuk konsiderohet hartim i planit të detajuar vendor, rishqyrtimi i PPVPT vetëm
për një pjesë të territorit të njësisë vendore nga autoriteti përkatës i planifikimit.
Njësia e qeverisjes vendore, për rishikimin e planit vendor, zbaton procedurën e
thjeshtuar vetëm në përputhje me kushtet dhe sipas përcaktimit të nenit 50 të ligjit
nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit".
Neni 27
Nisma për hartimin e planit të detajuar vendor
1. Plani i detajuar vendor hartohet nga subjekte, ente publike ose private. Në procesin
e hartimit të PDV-së marrin pjesë grupe me ekspertë të specializuar në arkitekturë,
projektim ose planifikim urban, inxhinier ndërtimi dhe hidroteknikë, dhe ekspertë të
fushave të tjera sipas nevojës.
2. Kryetari i bashkisë ose komunës, mbështetur në prioritetet e planifikimit dhe të
zhvillimit të territorit të përcaktuara në instrumentin e përgjithshëm vendor të
planifikimit, përcakton hartimin e PDV-së.
3. Institucionet që ndodhen nën varësinë e njësisë së qeverisjes vendore dhe palët e
interesuara të sektorit publik, i kërkojnë kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore,
hartimin e PDV- së, nëse e vlerësojnë të nevojshme.
4. Palët e interesuara të sektorit privat, persona fizike apo juridikë, në mbështetje të
kërkesës ose kërkesave të tyre për zhvillim, i kërkojnë kryetarit të njësisë së qeverisjes
vendore, hartimin e PDV-së, nëse e vlerësojnë të nevojshme.
5. Çdo kërkesë apo përcaktim për hartimin e PDV-së, sipas përcaktimit të pikës 2, 3
dhe 4 të këtij neni, diskutohet, dokumentohet apo rishikohet gjatë një procesi
këshillimi publik.
6. Kërkesa për nisjen e procesit, për hartimin e PDV-së përmban:
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a. kufijtë e territorit, për të cilin hartohet PDV-ja, të cilat paraqiten në sistemet e
gjeoreferimit të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.459 datë
16.06.201 0 "Për miratimin e standardeve të përbashkëta gjeodezike dhe GIS" për
regjistrin territorit;
b. planin e veprimeve për sigurimin, e bashkërendimit horizontal dhe përfshirjen e
palëve të interesuara në procesin e hartimit të PDV-së.
7. Në rastet kur kërkesa për hartimin e PDV-së bëhet nga palët e përcaktuara në pikat
3 dhe 4 të këtij neni, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore vlerëson kërkesën, dhe në
çdo rast, vendos për:
a) fillimin e procesit të hartimit të PDV-së;
b) shtyrjen e shqyrtimit, në rastet kur vlerëson se faktet për argumentimin e nevojës,
janë të pamjaftueshme, të pasakta ose të papërshtatshme, për nisjen e procesit për
hartimin e PDV-së. Në këtë rast, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore organizon, të
paktën, një seancë dëgjimi publik, për të marrë vërejtjet dhe propozimet e palëve të
interesuara;
c) për miratimin e kërkesës dhe informimin e ministrisë përkatëse të linjës, për këtë
vendim, në rast se PDV-ja bëhet për zona të çështjeve të rëndësisë kombëtare, ose për
infrastruktura masive në varësinë e institucioneve publike qendrore.
8. Vendimi i kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore për hartimin e PDV-së, botohet
në regjistër dhe/ose në mjete të tjera të informimit publik, së bashku me elementet
dokumentuese të kërkesës.
Neni 28
Aktorët dhe procesi i hartimit të planit të detajuar vendor
1. Autoriteti përgjegjës për hartimin e PDV-së, siguron që të realizohet një process
diskutimi, bashkëpunimi dhe bashkërendimi, me çdo autoritet të planifikimit dhe
palë të interesuar, përpara fillimit dhe gjatë hartimit të PDV-së.
2. Në varësi të interesit dhe juridiksionit publik për PDV-në që po hartohet, AKPT-ja
mund të japë mbështetje,orientime dhe nëse është rasti, të ndihmojë në procesin e
koordinimit me autoritetet qendrore të planifikimit.
3. Bashkërendimi dhe këshillimi i PDV-së, sipas situatave specifike dhe
kompleksitetit të tij, zhvillohen sipas fazave të mëposhtme:
a) Bashkërendim dhe këshillimi i idesë së PDV-së;
b) Bashkërendim dhe këshillimi i PDV-së së përfunduar.
4. Autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit vendos, sipas rastit, nëse do të
kryejë bashkërendim dhe këshillim me një apo dy faza sipas përcaktimit të pikës 3 të
këtij neni. Ky vendim është shprehur përmes miratimit të planit të aktiviteteve të
procesit të bashkërendimit dhe këshillimit, të paraqitur si pjesë përbërëse e kërkesës.
5. Afatet e shprehjes së qëndrimit nga autoritetet e tjera të planifikimit dhe palët e
interesuara fillojnë të nesërmen e datës së botimit në regjistër dhe në mjetet
tradicionale të informimit zyrtar të kërkesës së miratuar dhe realizohen përmes
hapësirave të krijuara nga procesi i bashkërendimit dhe këshillimit gjatë hartimit të
PDV-së, sipas planit të veprimeve për këtë qëllim. Gjatë kësaj periudhe, çdo palë e
interesuar ka të drejtë të paraqesë vërejtje apo propozime si edhe të negociojë për
përmbajtjen e PDV-së dhe për të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga
propozimet e PDV-së.
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6. Çdo autoritet i planifikimit, sipas sferës së juridiksionit dhe përgjegjësisë së
përcaktuar nga legjislacioni në fuqi, ka, gjithashtu, të drejtë të shprehet për PDV-n
gjatë periudhës së bashkërendimit e këshillimit të tij. Vërejtjet apo propozimet e
autoriteteve të planifikimit botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të
informimit zyrtar.
7. Çdo vërejtje e bërë sipas pikës 6 të këtij neni, duhet të jetë e argumentuar dhe të
shoqërohet me sugjerime mjaftueshmërisht të qarta, për ti dhënë mundësi autoritetit
përgjegjës për hartimin e PDV-së të kuptojë përmbajtjen e saj.
8. PDV-ja e propozuar botohet në Regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të
informimit publik dhe zyrtar dhe është subjekt për vërejtje dhe sugjerime nga palët e
interesuara dhe autoritetet e interesuara të planifikimit brenda një periudhe 30ditore. Mosparaqitja e vërejtjeve apo propozimeve, brenda afateve të përcaktuara në
këtë pikë, vlerësohet pranim i heshtur i PDV-së, përveç rasteve të pamundësisë për
shkaqe të përligjura e të pavarura nga subjekti në fjalë, e cila duhet të njoftohet në
mënyrë të argumentuar, sipas përcaktimeve të Kodit të Procedurave Administrative,
për rivendosjen në afat.
9. Në rastet kur kërkesa për PDV, është nismë private ose në partneritet publik
privat, PDV-ja e propozuar shoqërohet me deklaratën e pronarëve të të paktën 2/3
(dy të tretave) të sipërfaqes së zonës që mbulohet nga PDV-ja, e cila përcakton se
nënshkruesit miratojnë PDV-në e propozuar. Nëse kërkesa për PDV-në është nismë
vetëm publike në një zonë e cila është e gjitha pronë publike, ose ku të gjithë pronarët
privatë shpronësohen për qëllime publike, miratimi si në fjalinë e parë të kësaj pike
nuk kërkohet.
10. Autoriteti përgjegjës për hartimin e PDV-së shqyrton vërejtjet ose propozimet e
autoriteteve dhe palëve të interesuara 10 (dhjetë) ditë pas përfundimit të afatit të
përcaktuar në pikën 6 të këtij neni. Në rast se vërejtjet ose propozimet e autoriteteve
dhe palëve të interesuara kërkojnë n dryshimin thelbësor të përmbajtjes së PDV-së si
edhe në rast se PDV-ja nuk është në përputhje me përcaktimet e instrumentit të
përgjithshëm vendor të planifikimit, autoriteti përgjegjës për hartimin e PDV-së
organizon një seancë dëgjimi publik midis palëve të interesuara dhe e kthen PDV-në
për rishikim te grupi teknik që e ka hartuar atë.
11. Përmbledhja e vërejtjeve, propozimeve dhe vendimeve sipas pikës 10 të këtij neni
botohen në Regjistër dhe në mjetet tradicionale të informimit zyrtar.
12. Grupi teknik dorëzon pranë autoritetit përgjegjës për hartimin e PDV-së, PDV-në
e rishikuar, 10 (dhjetë) ditë pas realizimit të dëgjesës publike të parashikuar në pikën
10 të këtij neni. Autoriteti përgjegjës e shqyrton PDV-në për përputhshmërinë me
instrumentin e përgjithshëm vendor të planifikimit dhe vendos:
a) dërgimin e PDV-së, së bashku me përmbledhjen e vërejtjeve sipas pikës 6 të këtij
neni dhe me deklaratën sipas pikës 9 të këtij neni, për miratim në këshillin e njësisë së
qeverisjes vendore;
b) kthen PDV-në për rishikim, deri në realizimin e përputhshmërisë së saj me
instrumentin e përgjithshëm vendor të planifikimit.
13. Dosja me materialet sipas pikës 12 të këtij neni botohet në regjistër dhe në mjetet
tradicionale të informimit zyrtar.
Neni 29
Miratimi i planit të detajuar vendor
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1. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore shqyrton dosjen me materiale sipas pikës 13
të nenit 28 të kësaj rregulloreje, brenda një afati 30-ditor, dhe brenda po kësaj kohe
organizon një seancë dëgjimi publik nëse e gjykon të nevojshme. Nëse në përfundim
të kësaj seance konfliktet e mundshme nuk marrin zgjidhje, këshilli i njësisë së
qeverisjes vendore mund të kërkoje brenda jo më shumë se 10 ditësh edhe një seancë
të dytë dëgjimi publik.
2. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore, në përfundim të afateve sipas përcaktimit të
pikës 1 të këtij neni, vendos:
a) miratimin e PDV-së;
b) rishikimin e PDV-së. Në këtë rast vendimi përmban edhe argumentimin e arsyes
së kthimit për rishikim, si dhe të gjitha kërkesat specifike që duhet të ritrajtohen nga
pikëpamja e përmbajtjes dhe/ose e procesit të bashkërendimit dhe këshillimit.
3. Vendimi sipas pikës 2 të këtij neni botohet, jo më vonë se 15 ditë nga momenti i
publikimit në regjistër dhe në mjetet tradicionale të arkivimit, së bashku me PDV-në
përfundimtare, deklaratën e pronarëve sipas përcaktimit të pikës 9 të nenit 28 të kësaj
rregulloreje dhe argumentimin për rishikim, sipas rastit.
4. Palët e interesuara, autoritetet e planifikimit dhe publiku kanë të drejtë që gjatë
gjithë periudhës së hartimit, bashkërendimit dhe këshillimit të PDV-së, të kenë akses
në materialet e informacionet që lidhen me PDV-në, përfshirë përmbledhëset e
vlerësimeve dhe sugjerimeve, si dhe mbi vendimet zyrtare për PDV-në. Aksesi i tyre
sigurohet paraprakisht, në kohë të mjaftueshme e në mënyrë të efektshme nëpërmjet
regjistrit, sipas mjeteve tradicionale të informimit zyrtar dhe publik dhe në mjediset e
autoritetit përgjegjës, gjatë orarit zyrtar.
5. Personat fizikë apo juridikë, që banojnë, qëndrojnë apo ushtrojnë aktivitetin e tyre
ekonomik dhe social në zonën që është subjekt i PDV-së, ose që kanë informacion
apo të dhëna për të, i japin autoritetit përkatës të planifikimit ose çdo personi të
autorizuar, pa kundërshpërblim, informacionin që disponojnë i cili mund të nevojitet
gjatë procesit të hartimit të PDV-së, kur u kërkohet dhe për aq sa kanë mundësi.
Autoriteti i planifikimit ose personi i autorizuar sigurojnë ruajtjen dhe administrimin
e informacionit të marrë gjatë procesit të hartimit të PDV-së dhe mundëson marrjen e
këtij informacioni për palët e interesuara dhe publikun.
6. Për zonat e rëndësisë kombëtare, të cilat nuk mbulohen nga instrumente të
përgjithshme vendore të planifikimit të miratuara, dhe në të cilat lejohet zhvillimi,
shqyrtimi dhe miratimi përfundimtar i PDV-së bëhet nga KKT-ja.
7. Për zona në të cilat trajtohen zhvillime që janë kompetencë e një ministrie të linjës
apo institucioni tjetër qendror, shqyrtimi dhe miratimi përfundimtar i PDV-së bëhet
nga ministri përkatës.
8. Për PDV-të që hartohen në zona të bashkëpunimit ndërkufitar, procesi i
bashkërendimit dhe këshillimit parashikon edhe përfshirjen e autoriteteve përkatëse
të shtetit fqinjë, sipas dispozitave të legjislacionit të posaçëm në fuqi për çështje të
bashkëpunimit ndërkufitar.
Neni 30
Struktura dhe formati i planit të detajuar vendor
1. Struktura dhe formati i PDV-së ndryshon në raport me veçoritë specifike të çdo
zone që merret në shqyrtim. PDV-ja përbehet nga dy pjesë, përkatësisht:
a) Dokumenti i projektplanit;
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b) Shtojca e hartave të projektplanit.
2. Pjesët e PDV-së sipas përcaktimit të pikës 1 (një) të këtij neni, përfshijnë
përcaktimet në germat e kësaj pike, por pa u kufizuar vetëm në to:
a) Të dhënat që shprehin nevojën për hartimin e PDV-së, përfshirë analizën dhe
argumentimin e tyre;
b) Orientimet dhe detyrimet e instrumenteve të përgjithshme vendore dhe/ose
ndërvendore të planifikimit për zonën, përfshirë, rregullat, normat dhe standardet e
rregulloreve përkatëse të planifikimit dhe përshkrimin e konceptit të zhvillimit të
zonës;
c) Planin e detajuar të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, në përputhje me
kategoritë, sipas përcaktimit të vendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e
rregullores uniforme të instrumenteve të planifikimit" dhe rregullores se planifikimit
të instrumentit të përgjithshëm vendor dhe/ose ndërvendor, përfshire pamje
volumetrike të strukturave të ardhshme;
ç) Planin teknik të nënndarjeve dhe/ose bashkimit të parcelave, të shoqëruar me
listat sipas zërave kadastralë të pronarëve, sipërfaqet dhe pozicionin e parcelave para
dhe pas nënndarjes dhe/ose bashkimit, kopje të noterizuara të dokumenteve që
vërtetojnë këmbimin midis pronarëve në rast se pas zhvillimit pronarët marrin
përsëri sipërfaqe toke, dhe përcaktimin e parcelave, para dhe pas zhvillimit, që
preken nga zbatimi i instrumenteve të veçanta të kontrollit të zhvillimit;
d) Shpërndarjen e treguesve të zhvillimit dhe të planifikimit për çdo parcelë dhe
ndërtim, tipologjitë e ndryshme të ndërtimeve dhe vendosjen e tyre në lidhje me
kufijtë e pronave dhe rrugët, balancimin e interesave të palëve, përfshirë njësinë e
qeverisjes vendore, dhe përshkrimin e qartë të mënyrës se si do të alokohen dhe
shpërndahen kostot dhe përfitimet;
dh) Mënyrën se si do të preken parcela të ndryshme nga taksa e ndikimit në
infrastrukturë dhe nga kontributi në zhvillim, si edhe nga programi i transferimit të
të drejtave të zhvillimit dhe/ose i intensiteti i ndërtimit me kushte, nëse zona për
PDV-në është objekt i këtyre programeve;
e) Planin teknik të infrastrukturave dhe shërbimeve të zonës, përfshirë buxhetin për
realizimin e punimeve në infrastrukturë dhe shërbime, formën e kontributit në
zhvillim dhe vlerën e përgjithshme të tij;
ë) Hapësirat për strukturat me interes publik, të tipit sheshe publikë, zona të gjelbra,
shkolla etj., dhe orientime volumetrike mbi trajtimin e tyre nga pikëpamja e
projektimit urban;
f) Vlerësimin strategjik mjedisor apo vlerësimin e ndikimit në mjedis sipas
përcaktimeve në legjislacionin e posaçëm;
g) Planin e strukturave që parashikohen të shemben, të riparohen apo rinovohen,
sipas parashikimeve të PDV-së, të shoqëruara edhe me tipologjinë e tyre të ndërtimit;
gj) Vlerësimin e hollësishëm ekonomiko-financiar për zbatimin e PDV-së;
h) Studimin e ndikimit nga zhvillimi, sipas rastit;
i) Programin e zbatimit të PDV-së, me fazat përkatëse të zbatimit për çdo pjesë të
zonës, vlerat financiare të zbatimit për çdo fazë, mënyrën e shpërndarjes së
kontributit në zhvillim për çdo fazë, përfshirë llojin dhe skemën për realizimin e
kontributit, dhe çështje të tjera që lidhen me zbatimin e PDV-së.
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3. Hartat e PDV-së, të përgatitura sipas përcaktimeve të pikës 2 të këtij neni, në varësi
të sipërfaqes së marrë në studim, paraqiten në shkallën 1:1000 - 1:2500, dhe në
përputhje me formatet e paraqitura në shtojcën 2 të këtij vendimi.
4. PDV-ja përmban edhe hartat e gjendjes ekzistuese të infrastrukturave, si dhe
informacione të tjera zyrtare të rëndësishme për të, të marra nga instrumenti i
përgjithshëm vendor i planifikimit dhe/ose nga institucionet publike vendore dhe
qendrore që disponojnë këto informacione.
5. Studimi i ndikimit nga zhvillimi përfshin ndikimin social dhe ekonomik, në
territor, në infrastrukturat dhe shërbimet ekzistuese dhe/ose të ardhshme, në
shtresat e popullsisë ekzistuese dhe/ose të ardhshme të zonës për PDV-në, dhe sipas
rastit të zonave kufi, dhe realizohet për këto raste:
a) Kur PDV-ja përmban përdorime të kushtëzuara për zonën për të cilën hartohet
dhe/ose përdorime të papërputhshme me ato të zonës kufi, sipas instrumentit të
përgjithshëm vendor ose ndërvendor të planifikimit;
b) Në çdo rast që autoriteti vendor i planifikimit e konsideron të nevojshme që PDVja të përmbajë edhe studimin e ndikimit nga zhvillimi.
Neni 31
Zbatimi i planit të detajuar vendor
1. Plani i detajuar vendor është i detyrueshëm të zbatohet për zonat për të cilat ai
hartohet në përputhje me kërkesën e instrumentit të përgjithshëm vendor ose
ndërvendor të planifikimit për këtë qëllim.
2. Çdo leje zhvillimi, ndërtimi, infrastrukture dhe deklarim paraprak i dhënë nga
njësia vendore në zona me PDV, i referohet dhe zbaton kushtet e PDV-së.
3. Zhvillimi në zonat me PDV, që nuk kryhet brenda afateve të përcaktuara nga PDVja dhe në përputhje me afatet e përcaktuara në instrumentin e përgjithshëm vendor të
planifikimit, është subjekt i kundërvajtjes administrative sipas përcaktimit të nenit 82,
pika 6 të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit".
4. Nëse plani i detajuar vendor është nismë private për zhvillim ose partneritet
publik-privat, zbatimi i infrastrukturave të rrjetit që lidhen drejt për drejt me
zhvillimin, dhe hapësira publike brenda zonave që zhvillohen dhe lidhja me rrjetin
ekzistues të qendrës së banuar, realizohet nga zhvillue si dhe ose pronarët përmes
kontributit në zhvillim. Në çdo rast, PDV-ja parashikon edhe mënyrat se si kontributi
ndahet midis zhvilluesit dhe/ose pronarit ose pronarëve dhe njësisë së qeverisjes
vendore, për sa kohë që infrastruktura dhe hapësira publike ndërtohen për interesa
jo vetëm të zonës që zhvillohet, dhe në përputhje me përcaktimet e instrumentit të
përgjithshëm vendor për këto çështje. Gjatë zbatimit, punimet kontrollohen nga
autoriteti vendor i planifikimit, përkundrejt një tarife të përcaktuar për këtë qëllim
nga njësia e qeverisjes vendore. Gjithashtu, zhvilluesi duhet të sigurojë investimin e
tij për infrastrukturën, në mënyrë që në raste të paparashikuara të ndërprerjes së
këtyre punimeve nga zhvilluesi dhe/ose pronari, investimi të merret përsipër nga
njësia e qeverisjes vendore.
5. PDV-ja hartohet për të gjithë zonën dhe mund të mbështesë disa kërkesa për
zhvillim brenda zonës të cilën ajo mbulon, sipas fazave të parashikuara në PDV,
pavarësisht nëse hartimi dhe miratimi i saj vjen si kërkesë për zhvillim, ndërtim apo
infrastrukturë të caktuar.
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6. Regjistrimi i zhvillimeve të reja në kuadër të PDV-së, realizohet nga zyra e
regjistrimit të pasurive të paluajtshme, në përputhje me dispozitat ligjore për
regjistrimin e pasurive të paluajtshme, me fazat e zbatimit të PDV-së dhe me kushtet
për hartimin dhe miratimin e PDV-së, për nënndarjen dhe bashkimin e parcelave.
Neni 32
Detyrimi për hartimin e një plani të detajuar vendor
1. Zonat për të cilat hartohet PDV-ja përcaktohen si të tilla në instrumentin e
përgjithshëm vendor të planifikimit, në përputhje me nenin 26 të kësaj rregulloreje.
2. Autoriteti vendor i planifikimit, përcakton zonat për të cilat është e detyrueshme të
hartohet PDV-ja sipas përcaktimeve të këtij neni dhe përcaktimeve të rregulloreve
vendore të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit përkatëse. Njësia e qeverisjes
vendore mund të parashikojë edhe nënraste të PDV-së sipas kushteve të posaçme të
zhvillimit vendor, dhe në çdo rast, në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje.
3. Nisma për hartimin e planit të detajuar vendor merret nga autoriteti i planifikimit
për të realizuar zhvillime për qëllime dhe interesa publikë, të tillë si: stacion qendror
për transportin publik vendor dhe ndërvendor, universitet, spital, shkollë, nënstacion
elektrik, zonë me banesa sociale.
4. Nisma për planin e detajuar vendor mund të merret edhe nga persona fizikë apo
juridikë të interesuar për zhvillim në një zonë të caktuar, në përputhje me
instrumentin e përgjithshëm vendor të planifikimit dhe afatet e vendosura prej tij.
5. Zhvillimet që paraprihen nga një PDV, përfshijnë struktura dhe përdorime toke
sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje, të cilat përmbushin të paktën një nga këto
raste:
a) Kanë sipërfaqe të konsiderueshme dhe të krahasueshme me atë të një nënnjësie të
vogël strukturore krahasimisht me sipërfaqen mesatare të nënnjësive strukturore të
njësisë administrative të qeverisjes vendore, për të cilën është hartuar instrumenti i
përgjithshëm vendor i planifikimit;
b) Prekin zona me zhvillim intensiv, në presion zhvillimi, zona banimi sipas
kategorisë A të përdorimeve bazë, zona të reja dhe të pazhvilluara, ose bujqësore
dhe/ose natyrore që janë klasifikuar në sistemin e urbanizueshëm nga një instrument
i përgjithshëm planifikimi në fuqi dhe që ndahen për qëllime zhvillimi, si edhe zona
të degraduara të sistemit urban të cilat janë subjekt i programeve të rigjenerimit
urban;
c) Prekin zona me pronësi private të cilat, për qëllime të zhvillimit, u nënshtrohen
paraprakisht ekzekutimit të serivutit publik, dhe kjo ndërhyrje sjell ndryshime në
treguesit e planifikimit dhe të zhvillimit të parashikuar për këtë zonë nga instrumenti
i përgjithshëm vendor ose ndërvendor i planifikimit;
ç) Prekin zona me pronësi publike, dhe/ose private dhe konsiderohen përdorim i
papërputhshëm për njësinë ose nënnjësinë strukturore kufitare, sipas përcaktimeve të
vendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores uniforme të
Instrumenteve të planifikimit" dhe instrumentit të përgjithshëm vendor ose
ndërvendor të planifikimit;
d) Janë propozim për rizonim dhe ndryshim të përdorimit të lejuar të tokës dhe
strukturave në të sipas kategorive bazë të përcaktuara në vendimit të Këshillit të
Ministrave "Për miratimin e rregullores uniforme të të instrumenteve të planifikimit"
dhe nënkategorive më të detajuara të përcaktuara në instrumentet e përgjithshme
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vendore ose ndërvendore të planifikimit në fuqi, dhe janë klasifikuar ose mund të
klasifikohen si përdorime të kushtëzuara dhe/ose të ndaluara për nënnjësinë
strukturore ku propozohen të zhvillohen;
dh) Synimi i të cilave në zonën e përzgjedhur, përbën një projekt publik të
rëndësishëm të tillë si, program konservimi, program rigjenerimi, të propozuar nga
autoriteti i planifikimit në instrumentet e përgjithshme të planifikimit në fuqi, ose të
identifikuar bazuar në politikën vendore të planifikimit apo në strategjitë e zh
villimit të miratuara në këshillin e njësisë së qeverisjes vendore, ose në politikat dhe
programet sektoriale në nivel qendror;
6. PDV-ja hartohet kur të paktën 30% e sipërfaqes dhe/ose sipërfaqes së ndërtimit të
nënnjësisë strukturore ose zonës me prioritet zhvillimi, preket nga zhvillimi. Nëse një
sipërfaqe më e vogël se 30% preket nga zhvillimi, atëherë njësia e qeverisjes vendore,
klasifikon ose jo një zonë si të detyrueshme për PDV-në, duke vlerësuar përcaktimet
e germave "a" deri në "dh" të pikës 5 të këtij neni.
Neni 33
Rastet në të cilat nuk është e detyrueshme të hartohet plani i detajuar vendor
1. Njësia e qeverisjes vendore vendos përmes instrumentit të përgjithshëm vendor të
planifikimit, zonat për të cilat nuk është e detyrueshme të hartohet PDV-ja para
shqyrtimit të kërkesave për zhvillim. Në këto raste, njësia e qeverisjes vendore
vendos kushte të qarta në rregulloret e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit për
mënyrën se si do të zhvillohen këto zona, pavarësisht se kush e bën kërkesën për
zhvillim, ndërtim apo infrastrukturë.
2. Njësia e qeverisjes vendore përcakton nëse një, nënnjësi strukturore nuk është
subjekt për hartimin e PDV-së duke vlerësuar të paktën këto kritere:
a) Kur një PDV, për zonën është e miratuar më parë dhe një kërkesë e re pasuese për
zhvillim, ndërtim apo infrastrukturë nuk propozon ndryshime nga kushtet që ka
vendosur PDV-ja e miratuar, si dhe kur nuk ka një kërkesë të pronareve të paktën
2/3 të sipërfaqes së zonës për rishikimin e PDV-së, sipas përcaktimeve të kësaj
rregulloreje;
b) Kur njësia vendore planifikon të zbatoje servitutin publik, të ndërtojë ose të kryejë
punime për mirëmbajtje të pjesëve të rrjetit të infrastrukturës publike, dhe në secilin
prej këtyre rasteve nuk ndryshon treguesit e planifikimit dhe të zhvillimit,
funksionet, aktivitetet apo përdorimet e tokës dhe të strukturave në zonën e
përzgjedhur;
c) Të gjitha rastet për të cilat merret vetëm leje ndërtimi ose pranohet deklarimi
paraprak i punimeve sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje;
ç) Për sa kohë që objekte të tilla si shkolla, kopshte, çerdhe, qendra shëndetësore,
ambulanca, parqe të vogla për pushim në zonën e banimit, lojëra për fëmijë dhe
gjelbërim, dyqane të shitjes me pakicë në katet e para të ndërtesave të banimit ose si
shtesë anësore vetëm një kat i ndërtesës së banimit, punishte dhe bare, ndërtohen në
zona banimi të propozuara për kategorinë bazë A.Banim, janë parashikuar nga
instrumenti i përgjithshëm i planifikimit vendor në fuqi përmes treguesve dhe
kushteve të rregullores së planifikimit, nuk kanë ndikim negativ në mjedis, dhe u
është parashikuar lidhja me rrjetin e infrastrukturave;
d) Rastet e ndërtimit të banesave sipas kategorisë bazë A.Banim, për përdorim njëfamiljar dhe në çdo rast jo më tepër se 4 kate, në zona pjesërisht të ndërtuara, kur
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instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit parashikon zhvillim të nënnjësisë
vetëm përmes mbushjes urbane, dhe ku në çdo rast intensiteti i ndërtimit, koeficienti
i shfrytëzimit të tokës, lartësia dhe volumi i përgjithshëm i ndërtesës nuk tejkalon ato
të pronave me të cilat kufizohet;
dh) Punimet për restaurimin e një objekti ekzistues me rëndësi kulturore dhe
historike dhe që është regjistruar si monument kulture, duke përfshirë rastet kur
objekti duhet të rindërtohet në 90% të volumit të tij;
e) Strukturat e kategorisë bazë I.Industri, në rastin kur:
- plani i vendosjes të të cilave përputhet me sipërfaqen e nënnjësisë strukturore
përkatëse,
- janë parashikuar nga instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit në fuqi,
- nuk konfliktojnë me asnjë nga kategoritë e tjera bazë ekzistuese dhe/ose të
propozuara për nënnjësitë strukturore me të cilat kufizohen, përfshirë rastet kur
kufizohen me një strukturë të vetme,
- ndërtohen në zona që plotësojnë distancat nga zonat e kategorive të tjera bazë sipas
dispozitave të legjislacionit të posaçëm në fuqi.
Nuk shkaktojnë ndikimin në mjedis përtej parametrave të paracaktuara nga
legjislacioni i posaçëm për mjedisin. Në çdo rast, njësia e qeverisjes vendore mund të
vendosë për hartimin e një studimi të ndikimit nga zhvillimi, ose edhe për kushte të
tjera shtesë, për struktura të tilla;
ë) Rastet e kategorisë bazë B.Bujqësi, kur këto nuk kërkojnë rizonim ose ndryshim të
përdorimit ekzistues të tokës, nuk konvertojnë tokën bujqësore në asnjë nga rastet e
parashikuara në vendimin nr.655, datë 28.7.2010 "Për rregullat dhe procedurat e
ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës", dhe janë në përputhje me përcaktimet
dhe rregullat e instrumentit të përgjithshëm vendor të planifikimit. Kategoria baze B
mund të mbulohet me instrumente planifikimi, projektimi dhe zbatimi teknik sipas
nevojave dhe kërkesave të sektorit dhe dispozitave të legjislacionit të posaçëm në
fuqi.
SEKSIONI 5
FINANCIMI I ZHVILLIMIT
Neni 34
Instrumentet dhe burimet e financimit të zhvillimit
1. Burimet e financimit të zhvillimit përcaktohen në përputhje me interesat e palëve
të përfshira në zhvillim, dhe mund të jenë publike ose private.
2. Burimet dhe instrumentet për të financuar zhvillimin përcaktohen në instrumentet
e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit në përputhje me dispozitat e legjislacionit
në fuqi, me të drejtat dhe detyrimet e palëve të interesuara në zhvillim, dhe në PDV
përmes marrëveshjes së nënshkruar mes palëve.
3. Burimet e financimit të zhvillimit shërbejnë për të mbuluar vlerën e zhvillimi si
edhe të gjitha kostot që lidhen dhe burojnë nga zhvillimi.
4. Instrumentet që përdoren për të financuar zhvillimin, krijohen në përputhje më
dispozitat e legjislacionit në fuqi dhe përfshijnë:
a) instrumentet që ekzistojnë, krijohen, ose rishikohen me legjislacion të posaçëm për
financa, të ardhura tatimore dhe investime publike dhe private;
b) transferimin e të drejtës për zhvillim, sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje;
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c) programin e intensitetit të ndërtimit me kushte;
ç) kontributin në zhvillim, sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje.
Neni 35
Kostot dhe përfitimet në procesin e zhvillimit
1. Kostot dhe përfitimet që krijohen në një proces zhvillimi ndahen në mënyrë të
drejtë midis palëve të interesuara, publike ose private, sipas përcaktimeve të
dispozitave të legjislacionit në fuqi, përcaktimeve të instrumenteve të përgjithshme
vendore dhe qendrore të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit, dhe me
marrëveshje mes palëve të interesuara, sipas rastit.
2. Instrumentet e financimit të zhvillimit sipas pikës 4 të nenit 34 të kësaj rregulloreje
shërbejnë për të realizuar një ndarje të drejtë të kostove dhe përfitimeve të zhvillimit.
3. Shpërndarja e kostove dhe e përfitimeve të zhvillimit realizohet në përputhje me
metodologjitë e përcaktuara në dispozitat e legjislacionit në fuqi dhe/ose ato të
krijuara nga autoritetet e planifikimit.
Neni 36
Programi i intensitetit të ndërtimit me kushte
1. Programi i intensitetit të ndërtimit me kushte hartohet nga njësia vendore dhe ka
për qëllim të sigurojë vlera monetare për financimin e investimeve kapitale në
infrastrukturat dhe shërbimet publike, përfshirë programet sociale të strehimit.
2. Programi i intensitetit të ndërtimit me kushte hartohet si pjesë përbërëse e
instrumentit të përgjithshëm vendor të planifikimit dhe kushtet për të përcaktohen
në rregulloren vendore të planifikimit dhe rregulloren vendore të kontrollit të
zhvillimit. Programi zbatohet pas hyrjes në fuqi të instrumentit të përgjithshëm
vendor të planifikimit.
3. Njësia e qeverisjes vendore përgatit hartën e zonave që mund të jenë subjekt i
programit të intensitetit të ndërtimit me kushte, si pjesë të instrumentit të
përgjithshëm vendor të planifikimit në fuqi, gjatë hartimit, ose rishikimit të tij. Këto
janë zona banimi dhe përcaktimi i tyre duhet të vijë përmes një argumentimi të
hollësishëm që vlerëson arsyet, faktorët dhe ndikimet e pritshme sociale, ekonomike,
financiare, mjedisore dhe territoriale të zbatimit të programit. Përcaktimi i këtyre
zonave shoqërohet edhe me studimin e kapacitetit mbajtës të tyre, si dhe me një plan
të qartë dhe të detajuar të zbatimit dhe të transparencës publike.
4. Njësia e qeverisjes vendore përcakton intensitetin maksimal të lejuar të ndërtimit
për zonat që janë subjekt i programit të intensitetit me kushte në instrumentin e
përgjithshëm vendor të planifikimit. Një zhvillues mund të përfitojë në këto zona,
sipas kërkesës, deri në 75% të intensitetit maksimal të lejuar pa pasur nevojë të
trajtohet me programin e intensitetit të ndërtimit me kushte. Nëse zhvilluesi kërkon
të përfitojë plotësisht ose pjesërisht edhe pjesën e mbetur prej 25%, për këtë pjesë ai
trajtohet nga autoriteti vendor i planifikimit përmes programit të intensitetit të
ndërtimit me kushte.
5. Treguesit e tjerë të planifikimit dhe të zhvillimit ndryshohen në përpjesëtim të
drejtë me ndryshimin e intensitetit të ndërtimit, ose mbeten të pandryshuara për sa
kohë që janë në përputhje me standardet dhe kushtet e përcaktuara në vendimin e
Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores uniforme të të instrumenteve të
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planifikimit" dhe në rregulloren vendore të planifikimit, kur autoriteti vendor i
planifikimit zbaton programin e intensitetit të ndërtimit me kushte.
6. Zhvilluesit e interesuar për të përfituar nga programi i intensitetit të ndërtimit me
kushte mund të konkurrojnë për të marrë pjesë në këtë program.
7. Njësia e qeverisjes vendore jep të drejtën për zbatimin e intensitetit shtesë të
ndërtimit sipas pikës 4 të këtij neni, kundrejt vlerës përkatëse sipas përcaktimit të
pikave 8 dhe 9 të këtij neni, përmes marrëveshjeve me palët e interesuara,
organizimit të konkurseve ose ankandeve publike.
8. Vlera, sipas përcaktimit të pikës 9 të këtij neni, mund të jetë vlerë monetare, tokë,
investime në infrastruktura dhe shërbime publike, si dhe sipërfaqe të ndërtuara për
strehim social ose qëllime të tjera publike,
9. Vlera e kushteve ose të drejtës për zbatimin e intensitetit të ndërtimit me kushte sip
as rastit, përcaktohet mbi bazën e çmimit zyrtar të tokës shtesë që nevojitet për të
ndërtuar sipërfaqen e re të ndërtimit të mundësuar nga intensiteti shtesë i ndërtimit.
10. Procedurat e zbatimit të programit të intensitetit, të ndërtimit me kushte sipas
përcaktimit të këtij neni, publikohen në Regjistër dhe përmes mjeteve të informimit
publik dhe zyrtar. Dosja e programit depozitohet në AKPT dhe në Arkivin Qendror
Teknik të Ndërtimit jo më vonë se 15 ditë nga data e miratimit të tij.

SEKSIONI 6
INSTRUMENTE TË VEÇANTA TË KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT
Neni 37
Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit
1. Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit dhe procedurat përkatëse të
posaçme për çdo instrument, përcaktohen sipas dispozitave të seksionit 2 të kreut VII
të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit".
2. Procedura e uniformizuar për hartimin, miratimin dhe zbatimin e instrumenteve të
veçanta të kontrollit të zhvillimit, përcaktohet sipas dispozitave të nenin 70 të ligjit
nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit".
3. Studimi i përgatitur sipas përcaktimit të germës "a", pika 1 (një) e nenit 70 të ligjit
nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", përmban:
a) qëllimin e studimit dhe përcaktimin e territorit administrativ që preket nga ky
studim dhe propozimi i tij;
b) përcaktimet e posaçme nga instrumentet e planifikimit në fuqi të miratuara më
parë, të cilat lidhen me qëllimin e studimit, dhe listën e kritereve, rregullave dhe
kushteve të instrumenteve të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit në lidhje me
qëllimin e studimit, nëse ato janë përcaktuar më parë;
c) analizën e nevojave për investime në interesa publikë, të parashikuar ose jo nga
instrumenti vendor ose kombëtar i planifikimit në fuqi, përfshirë llogaritjet për
sipërfaqen e nevojshme territoriale ku këto investime duhet të kryhen, koston e
investimit kapital, grupit të synuar të cilit këto investime do t`i shërbejnë dhe
argumentimin për krijimin e tyre në rast se ky argumentim nuk ekziston në
instrumentet vendore të planifikimit në fuqi;
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ç) propozimin e zgjidhjeve për këta interesa publikë, përfshirë përcaktimin e zonave
dhe parcelave ku këta interesa do të zhvillohen, ose ku mendohet të zhvillohen dhe
për të cilat rezervohet tokë ose caktohen zona preferimi;
d) caktimin të zonave për servitut publik, rezervim ose preferim dhe përcaktimi i
kushteve të zbatimit për çdo rast, mbështetur në përcaktimet e germave "a" deri në
"ç" të kësaj pike, sipas rastit.
4. Çdo autoritet planifikimi, harton rregulla për zbatimin e instrumenteve të veçanta
të kontrollit të zhvillimit bazuar në përcaktimet e pikave të këtij neni.

SEKSIONI 7
ZBATIMI DHE MBIKËQYRJA E PUNIMEVE
Neni 38
Kushte për zbatimin dhe mbikëqyrjen e punimeve
1. Zbatimi i punimeve kryhet sipas kushteve të parashikuara për këtë qëllim në PDV,
në projektin e zhvillimit dhe në lejen e zhvillimit, ndërtimit, apo të infrastrukturës.
2. Mbikëqyrja e punimeve kryhet sipas planit të afateve për fazat e ndryshme të
punimeve, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Mbikëqyrja e punimeve kryhet për
procese, radha dhe shpeshtësia e të cilave rregullohet sipas llojit, dhe që përfshijnë:
a) ngritjen e kantierit të punimeve, përfshirë murin rrethues;
b) piketimin e strukturës;
c) përfundimin e themeleve;
ç) përfundimin e karabinasë për të gjithë objektin;
d) përfundimin e sistemit të ri konstruktiv, për rastin e strukturave të parashikuara
në pikën 1 të nenit 16 të kësaj rregulloreje;
dh) përfundimin e fasadave dhe rifiniturave të strukturës së re, përfshirë sistemet e
ngrohjes, ftohjes, hidraulike, të komunikimit elektronik;
e) përfundimin e sistemimit të jashtëm në planin e vendosjes së strukturës së re,
përfshirë vendosjen e kutisë postare dhe lidhjen me infrastrukturat publike
ekzistuese;
ë) regjistrimin e infrastrukturës publike të nevojshme për zhvillimin e zonës sipas
PDV-së, sipas rastit.
3. Zona në të cilën realizohet zhvillimi rrethohet me një mur, vendndodhja e saktë e
të cilit, materiali i përdorur, koha e ekzistencës së tij, lartësia e tij bëhen të tilla që
zhvillimi i ri të mos shqetësojë vizualisht dhe të mos ndotë në asnjë formë mjedisin
përreth, të mos pengohet kalimi në trotuar, të mos pengohet pamja dhe qarkullimi
rrugor, të mos dëmtohet estetika e mjedisi përreth dhe të mos dëmtohen rrjetet dhe
pjesët ekzistuese të infrastrukturave. Afati i ekzistencës së rrethimit përcaktohet në
kushtet e lejes për punime dhe sapo të përfundojë ky afat, zhvilluesi duhet të marrë
masa për heqjen e rrethimit dhe kthimin e mjedisit rreth strukturës në gjendjen e
mëparshme.
4. Në kantierin e punimeve, në momentin e hapjes së tij, vendoset në një vend të
dukshëm me një lartësi jo më pak se 4 metra nga niveli i rrugës dhe në përmasa jo më
të vogla se 1.3 metra gjerësi dhe 1.3 metra gjatësi, të paktën një tabelë informuese ku
shkruhet në mënyrë të dukshme:
a) emërtimi i plotë strukturës dhe/ose zhvillimit që realizohet;
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b) kodi i nënnjësisë strukturore, sipas instrumentit të përgjithshëm vendor, në të cilin
ndodhet zhvillimi;
c) të dhëna teknike për projektin:
- sipërfaqja e ndërtimit,
- intensiteti i ndërtimit,
- sipërfaqja e parcelës ose parcelave që preken nga zhvillimi,
- numri i strukturave që krijohen nëse janë më shumë se një,
- sipërfaqja rrugore që ndërtohet,
- numri i njësive të banimit nëse krijohen të tilla dhe sipërfaqja e përgjithshme e
banimit,
- numri i hapësirave të tjera nëse ka një tjetër funksion dhe sipërfaqja e përgjithshme
për to,
- të tjera, që vlerësohen të nevojshme për të kuptuar projektin.
ç) emri i personit fizik ose juridik projektues, dukë përmendur edhe arkitektin edhe
konstruktorin, përgjegjësin e zbatimit të punimeve, numrat përkatës të licencave;
d) një numër telefoni për kontaktim sipas nevojës;
dh) afati i përfundimit të punimeve.
SEKSIONI 8
RREGULLA, KUSHTE DHE NORMA TË ZHVILLIMIT
Neni 39
Treguesit e planifikimit dhe të zhvillimit që garantohen në çdo nënnjësi
strukturore apo zonë për prioritet zhvillimi
1. Treguesit e planifikimit dhe të zhvillimit që duhet të garantohen në çdo nënnjësi
strukturore dhe/ose zonë për prioritet zhvillimi, janë të detyrueshëm për shqyrtimin
e një kërkese për zhvillim, ndërtim ose infrastrukturë.
2. Treguesit për nënnjësi strukturore dhe/ose zona me prioritet zhvillimi me
përdorime homogjene jo banim, përcaktohen edhe mbi bazën e përcaktimeve të
legjislacionit të posaçëm në fuqi.
3. Për çdo lloj nënnjësie dhe/ose zonë me prioritet zhvillimi, nevojiten të paktën këta
tregues:
a) Kodi i nënnjësisë strukturore dhe/ose zonës me prioritet zhvillimit dhe sipërfaqja
e përgjithshme bruto e saj;
b) Përdorimi ose përdorimet ekzistuese dhe ato të propozuara, të koduara në
përputhje me kategoritë bazë të përdorimit të tokës dhe strukturave në të dhe sipas të
gjitha nënkategorive që krijon vetë autoriteti i planifikimit në përputhje me
përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores
uniforme të instrumenteve të planifikimit";
c) Shpjegim i shkurtër ose i koduar i tipologjisë së propozuar hapësinore, në
përputhje me përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e
rregullores uniforme të instrumenteve të planifikimit";
ç) Shpjegim i shkurtër ose i koduar i llojeve të pritshme të ndërhyrjeve në zonë dhe
në struktura, të tilla si: ndërtim; rindërtim; rinovim; rigjenerim; konservim; plotësim;
mbushje; përmirësim infrastrukturash; prishje; ngrirje.
d) Përqindja (%) e sipërfaqes së ndërtimit për çdo përdorim të lejuar në zonë, përveç
rrugëve, hapësirës publike të hapur, infrastrukturës së furnizimit me ujë, energji
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elektrike, komunikimit elektronik, largimit të mbeturinave të ngurta dhe largimit të
ujërave të zeza, për të cilat treguesit maten ndryshe. Ky tregues tregon se si çdo
përdorim lidhet me intensitetin përkatës të lejuar nëse zona është e përzier;
dh) Përqindja (%) e sipërfaqes së ndërtimit bruto për çdo përdorim të kushtëzuar në
zonë që parashikohet nga instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit;
e) Intensiteti maksimal i lejuar i ndërtimit për zonën;
Intensiteti maksmimal i lejuar i ndërtimit për parcela të veçanta brenda zonës, nëse
është rasti që këto parcela të kenë intensitet ndërtimi maksimal të ndryshëm nga
parcelat e tjera në zonë, dhe/ose për përdorime të ndryshme, sipas rastit, nëse zona
ka përdorim të përzier;
ë) Koeficienti maksimal i lejuar i shfrytëzimit të tokës për ndërtim për zonën dhe,
nëse është rasti, edhe në nivel parcele për përdorime dhe struktura specifike;
f) Koeficienti minimal i shfrytëzimit të tokës për rrugë, i dhënë në nivel zone;
g) Koeficienti minimal i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike të hapura, i dhënë
në nivel zone;
gj) Lartësia maksimale e lejuar e ndërtesave e shprehur në numër katesh dhe në
metra. Kjo lartësi jepet për të gjithë zonën dhe, nëse është rasti, edhe për struktura të
veçanta brenda zonës;
h) Sipas rastit, dendësia maksimale e njësive të banimit e shprehur në banesa për
hektar në rastet e zonave të banimit, ku përshkruhet tipologjia e ndërtesës së banimit
dhe mënyra e vendosjes së saj në territor;
i) Sipas rastit, dendësia maksimale e banimit e shprehur në banorë për hektar, në
rastet e zonave të banimit;
j) Sipas rastit, dendësia maksimale humane e shprehur në përdorues për hektar, në
rastet e zonave të përziera me disa përdorime dhe/ose një zonë jo me përdorim
banimi;
k) Numri i përgjithshëm i popullsisë së pritshme banuese dhe përdoruese në zonë;
l) Sipas rastit, distancat e ndërtesave nga njëra-tjetra për përdorime të ndryshme që
lejohen në nënnjësinë strukturore. Nëse këto distanca nuk përcaktohen, atëherë
zbatohen distancat minimale të përcaktuara në këtë rregullore;
ll) Sipas rastit, distancat e ndërtesave të caktuara nga kufiri i pronës dhe nga trupi i
rrugës në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje. Nëse këto distanca nuk
përcaktohen në rregulloret vendore, atëherë zbatohen distancat minimale të
përcaktuara në këtë rregullore;
m) Numri minimal i vendparkimeve në rrugë, të përqendruara në nivel ose në
ndërtesa të dedikuara për këtë qëllim me disa nivele;
n) Tregues të rëndësishëm për përdorime jo banim, në varësi të normave, kushteve
dhe rregullave të përdorura dhe të sipërfaqeve të ndërtimit të planifikuara për këtë
qëllim në instrumentin e përgjithshëm të planifikimit;
nj) Përcaktime të nivele kufi për zhurmat, ndotësit e ajrit, ujit dhe tokës, dhe të
ndërhyrjeve të ndaluara për mjedisin dhe trashëgiminë kulturore, veçanërisht për
zonat ku parashikohet rigjenerimi ose konservimi;
o) Lista e përdorimeve të lejuara, të ndaluara dhe të kushtëzuara dhe sipas rastit të
papërputhshme për nënnjësitë strukturore me të cilën kufizohet zona që është
subjekt i këtij neni;
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p) Në rastet kur zbatohet një program i intensitetit të ndërtimit me kushte, transferim
të drejtash zhvillimi, ose një nga instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit,
bëhen përcaktime dhe kushtëzimet përkatëse sqaruese në përputhje me dispozitat e
ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", dhe të akteve nënligjore
në zbatim të tij.
Neni 40
Treguesit e distancave
1. Përcaktimi i distancave midis strukturave, pemëve dhe rrugëve, bëhet nga
autoriteti i planifikimit në rregulloret e planifikimit për planet e përgjithshme
territoriale, dhe sipas rastit në PDV, në përputhje me përcaktimet e këtij neni, për sa
kohë që nuk parashikohet ndryshe në dispozitat e legjislacionit të posaçëm në fuqi.
Për përcaktimin e distancave ndërmjet strukturave vlerësohen:
a) orientimi dhe diellëzimi;
b) gjendja e strukturave kufitare;
c) respektimi i kërkesave higjieno-sanitare, sipas legjislacionit të posaçëm në fuqi;
ç) respektimi i kërkesave mjedisore, sipas legjislacionit të posaçëm në fuqi.
2. Orientimi, sipas përcaktimit të germës "a" të pikës 1, të këtij neni, bëhet drejt jugut
në kufijtë deri 40 gradë të tij, sipas rastit duke preferuar drejtimin gjatësor të
strukturës përkundrejt orientimit, si dhe garantimi i 3 orë diell në periudhën 22 mars
- 22 shtator, për strukturën.
3. Vlerësimi i gjendjes së objekteve me të cilat kufizohet sipas përcaktimit të germës
"b" të pikës 1 (një), të këtij neni, kryhet në mënyrë të tillë që të mundësohet krijimi i
hapësirave të nevojshme funksionale ndërmjet ndërtimeve.
4. Në kuptim të këtij neni, distancat minimale maten gjithmonë midis faqeve që
përballin njëra-tjetrën në dy struktura që përballin njëra-tjetrën. Nëse dy faqet që
përballin njëra-tjetrën kanë në përbërje të tyre plane të ndryshme, qoftë edhe konsol,
distanca minimale është ajo e përcaktuar për dy planet, një nga çdo strukturë, që
ndodhen më afër njëri-tjetrit, dhe e matur nga pikat që ndodhen më afër njëra-tjetrës
në secilin nga planet. Rastet kryesore të matjes së distancave sipas përcaktimit të
kësaj pike përshkruhen në shtojcën 3 të këtij vendimi.
5. Distanca minimale për faqet pa dritare dhe pa çarje fasade të çdo lloji tjetër, të cilat
ndodhen përballë njëra-tjetrës, duhet të jetë 4 metra. Në rast se zgjidhja arkitektonike
është e tillë që ndërtesat janë në bashkim të plotë në këto dy faqe, zgjidhja
arkitektonike në planimetri dhe volum duhet të ofrojë të gjitha zgjidhjet e nevojshme
për mbrojtjen nga zjarri, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.7707, datë 17.5.1993
"Për mbrojtjen nga zjarri", dhe duhet të sigurojë nënkalime më përmasa minimale
prej 4 metra gjerësi dhe 6 metra lartësi. Në çdo rast, dy strukturat duhet të sigurojnë
hapësirën e nevojshme publike sipas të gjithë treguesve të kërkuar të zhvillimit nga
kjo rregullore dhe nga rregulloret vendore të planifikimit dhe të kontrollit të
zhvillimit.
6. Në zonat historike dhe të mbrojtura, ku ka ndërtime banimi apo të përdorimeve të
tjera përveç ndërtesave historike, distanca minimale midis ndërtesave është ajo midis
strukturave ekzistuese, dhe llogaritet duke mos marrë në vlerësim ndërtesat e reja
dhe pa vlerë historike dhe kulturore.
7. Në nënnjësitë strukturore të urbanizuara, të konsoliduara me ndërtime, ose në
proces mbushjeje urbane, distanca minimale midis faqeve që shohin njëra-tjetrën, të
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dy strukturave që qëndrojnë përballë njëra-tjetrës është 10 metra, dhe nënkupton që
të paktën njëra nga faqet është me dritare ose çarje të çfarëdo lloji, ose të dy faqet janë
me dritare dhe/ose çarje të llojeve të ndryshme. Kjo distancë nënkupton që midis dy
faqeve të dy ndërtesave nuk ka rrugë ose shesh, pasi në të kundërt distanca do të
ishte më e madhe dhe në përputhje me pikën 13 të këtij neni .
8. Në zonat që ndërtohen rishtazi, në përputhje me përcaktimin e tyre si zona të
sistemit të urbanizueshëm, ose zona të sistemit urban ku do të ndodhë rizhvillim,
sipas vendimit të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores uniforme të
instrumenteve të planifikimit", distanca minimale midis ndërtesave, sikurse
përshkruhet në pikën 7 të këtij neni, është e barabartë me lartësinë e ndërtesës më të
lartë, të shprehu r në metra dhe të matur në përputhje me sa përcaktohet në shtojcën
3 të këtij vendimi.
9. Pa rënë ndesh me sa përcaktohet në pikat 7 dhe 8 të këtij neni, distanca minimale
midis faqes së një strukture dhe kufirit të pronës parcelë ku është vendosur kjo
strukturë është 4 metra. Në rast se parcela minimale e nënnjësisë strukturore, sipas
instrumentit të përgjithshëm të planifikimit, është 600 m2 ose më shumë, distanca
minimale
e
strukturës
nga
kufiri
i
pronës,
sipas
kësaj
pike,
është 5 metra. Mënyra e llogaritjes të distancës minimale të strukturës nga kufiri i
pronës, përcaktohet në shtojcën 3 të këtij vendimi.
10. Në ndërtimet për qëllime banimi në banesa individuale të shkëputura tip vilë 1-2
kate mbi tokë, ose të bashkangjitura dy e nga dy, ose të vendosura në radhë dhe me
më shumë se 2 (dy) banesa të bashkangjitura, gjithmonë 1-4 kate mbi tokë, distanca
minimale nga kufiri i pronës është 2 metra kur banesat nuk janë të bashkangjitura
dhe në çdo rast duhet të sigurohet që banesa ose grupi i banesave të sigurojë hyrje të
lirshme për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri nga të paktën dy faqe të strukturës, të
kundërta, ose më kënd 90 gradë ose më të vogël midis tyre, përveç banesave në
radhë për të cilat duhet të sigurohet hyrje e lirshme për shërbimin e mbrojtjes nga
zjarri të paktën nga një faqe e strukturës.
11. Distancat nga kufiri i pronës nuk respektojnë përcaktimet e pikës 9 dhe 10 të këtij
neni, vetëm për rastet kur në instrumentin e përgjithshëm vendor, në zonat me
dendësi dhe/ose intensitet të lartë ndërtimi, parashikohet që strukturat të vendosen
në një nga kufijtë e pronës, që është vija e cila ndan pronën parcelë të ndërtueshme
nga trupi i rrugës sipas përcaktimit të shtojcës 3 të këtij vendimi.
12. Distancat e strukturave të ndryshme nga çerdhet, kopshtet, shkollat dhe objektet
shëndetësore duhet të jenë në drejtimin jug, jo më pak se 1,5 herë e lartësisë së
përgjithshme të ndërtesës më të lartë të shprehur në metra, dhe në çdo rast jo më pak
se 10 metra sipas përcaktimeve të pikës 7 të këtij neni, ndërsa në drejtimet e tjera të
horizontit zbatohen distancat e caktuara në pikën 7 të këtij neni.
13. Për strukturat gjatë rrugëve çdo dalje konsol, vlerësohet si faqe ndërtimi dhe
duhet të respektojë normat minimale për distancën e strukturave nga kufiri i trupit të
rrugës.
14. Distancat minimale të faqeve të strukturave nga kufiri i trupit të rrugës apo kufiri
i pronës parcelë me trupin e rrugës, brenda zonave të sistemit urban ekzistues ose ato
që urbanizohen, përcaktohen mbi bazën e gjendjes faktike të trupit të rrugës, por në
çdo rast jo më pak se përcaktimi ligjor në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme për
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trupin e rrugës dhe, nëse nuk përcaktohet ndryshe në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998
"Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë", janë:
a) për gjerësi rruge, me ose pa trotuare, më të vogël se 7 metra, distanca minimale
është 5 metra;
b) për gjerësi rruge, përfshirë trotuaret, 7 deri në 15 metra, distanca minimale është
7.5 metra;
c) për gjerësi rruge, përfshirë trotuaret, më të madhe se 15 metra, distanca minimale
është 10 metra.
15. Nuk lejohet të ndërtohen struktura apo kryhen punime në një brez prej 25 metra
të gjerë nga kufiri i jashtëm i trasesë së hekurudhës në të dy anët e saj. Përtej kësaj
zonë dhe deri në 100 metra, duhet të merret leje nga autoritetet përgjegjëse për
hekurudhat.
16. Për zhvillime që mund të prekin rrugët e kategorisë "A" autostrada, të kategorisë
"B" rrugë interurbane kryesore, dhe të kategorisë "C" rrugë interurbane dytësore,
përcaktohet se:
a) nuk lejohen hyrjet dhe daljet, përveç atyre të parashikuara dhe miratuara në
projektin e rrugës, për të tre kategoritë;
b) ndalohet zhvillimi i çdo lloj strukture, me përjashtim të pikave të karburantit në
një distancë jo më të vogël se 30 metra nga kufiri rrugor për kategorinë "A" dhe jo më
të vogël se 25 metra nga kufiri rrugor për kategoritë "B" dhe "C".
c) Pikat e karburantit vendosen në një distancë jo më të vogël se 10 metra nga kufiri
rrugor i kategorive "A", "B" dhe "C";
ç) Kufi rrugor është fundi i pronësisë rrugore ose trupi i rrugës, referuar titujve të
pronësisë dhe/ose brezave të shpronësimit sipas projektit të miratuar. Në mungesë
të tyre, kufiri formohet nga vija e jashtme e hendekut të sigurimit të kanalit, kur ai
ekziston, ose përkatësisht nga vija e sipërme dhe e poshtme e skarpatës, nëse rruga
shtrihet në terren të pjerrët;
d) Për të gjitha ndërtimet përgjatë rrugëve urbane që ndërlidhin autostradat apo
rrugët interurbane kryesore e dytësore, si unazat e jashtme dhe/ose rrugët hyrëse në
qendrat urbane, për miratimin e lejes së infrastrukturës, subjekti duhet të paraqesë
edhe projektin teknik për hyrjen dhe daljen e autorizuar, i cili miratohet nga enti
përgjegjës për administrimin dhe mirëmbajtjen e autostradave dhe rrugëve
interurbane kryesore e atyre dytësore;
dh) Ndalohet mbjellja e pemëve të larta në distancë më të vogël se 10 m nga vija
kufizuese e autostradës.
17. Hidrantët e jashtëm të zjarrit duhet të vendosen gjatë rrugës në afërsi të
kryqëzimit të saj, në largësi jo më shumë se 200 m nga njëri-tjetri, jo me afër se 5
metra nga muret e jashtme të ndërtesave dhe jo më larg se 2 metra nga bordura e
rrugëve.
Neni 41
Lartësia e strukturave
1. Për llogaritjen apo vlerësimin sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje, lartësia e
strukturave shprehet gjithmonë njëkohësisht në numër katesh dhe në metra.
2. Lartësia e përgjithshme e strukturës, e shprehur në numër të përgjithshëm katesh,
është e barabartë me shumën e kateve nën tokë, me të gjitha katet mbi tokë, përfshirë
katin ose hapësirën nën çati, kate jo të plota, dhe sipas rastit edhe papafingon në
Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

168

përputhje me këtë nen. Për llogaritjen e lartësisë së përgjithshme, për sa kohë që nuk
përcaktohet ndryshe nga rregulloret e ndërtimit në fuqi, vlerësohet sipas rastit:
a) Lartësia e brendshme, e shfrytëzueshme dhe minimale e katit për përdorim banimi
është 2.7 metra për dhomat e gjumit, hapësirën e ndenjes, hapësirën e ngrënies dhe
hapësirën e gatimit;
b) Lartësia e brendshme, e shfrytëzueshme dhe minimale e katit për përdorim banimi
është 2.5 metra për korridore, hapësira magazinimi brenda banesës, banjë, bodrum,
dhe hapësira të tjera ndihmëse brenda në banesë;
c) Kati nëntokë, që sipas rastit mund të jetë emërtuar edhe "Bodrum", është vëllimi i
ndërtimit të katit të strukturës, i cili vendoset tërësisht ose kryesisht nëntokë, me
kusht që kuota e sipërme e tij e matur në dyshemenë e përfunduar të katit mbi katin
nëntokë, të mos jetë më shumë se 1 metër mbi nivelin e kuotës së sistemuar të
trotuarit ose sheshit rrethues të jashtëm të strukturës;
ç) Katet jo të plota, të cilat janë vëllime ndërtimi që krijohen brenda hapësirës së një
kati, kanë përmasa më të vogla se sa volumi i ndërtimit të katit brenda të cilit
ndërtohen, por janë në përputhje me kushtet teknike dhe ndërtimore për qëllimin e
përdorimit për të cilin krijohen;
d) Kati nën çati, i cili është hapësira e shfrytëzueshme për banim ose aktivitet
njerëzor, që përbën volumin e ndërtimit fundor në skajin e sipërm të një strukture
dhe mbulohet nga mbulesa e pjerrët e strukturës;
dh) Papafingo, e cila është një strukturë e krijuar me materiale të lehta dhe të
çmontueshme, e vendosur mbi mbulesën e sheshtë të një strukture, që zë jo më
shumë se 40% të sipërfaqes së ndërtimit të mbulesës së sheshtë të strukturës, me një
lartësi maksimale të brendshme jo më pak se 1.8 metra dhe jo më shumë se 2.2 metra.
Papafingo nuk konsiderohet kat, por merret gjithmonë në konsideratë në llogaritjen e
lartësisë maksimale në metra të strukturës. Në rast se struktura e vendosur mbi
mbulesën e sheshtë të një strukture ka sipërfaqe ndërtimi të barabartë ose më të
madhe se sa 20 m2 dhe/ose është e rrethuar me mure në të gjitha drejtimet, ajo nuk
konsiderohet papafingo por kat.
3. Për përdorime, funksione dhe aktivitete të tjera, lartësia e katit përcaktohet nga
legjislacioni i posaçëm në fuqi dhe nga rregullorja e ndërtimit;
4. Lartësia maksimale e strukturës e shprehur në metra vlerësohet nga matja e
krahasuar e lartësive të fasadave të ndryshme të vetë strukturës, dhe në mënyrë të
posaçme për çdo faqe që rezulton në një plan të ndryshëm brenda një fasade, dhe në
përputhje me përcaktimet e shtojcës 3 të këtij vendimi. Lartësia e secilës fasadë matet
sipas rastit:
a) Nga kuota mesatare e sistemimit të trotuarit rrethues të strukturës, në përputhje
me përcaktimet e shtojcës 3 të këtij vendimi, deri në tavanin e katit të fundit, për
ndërtesa me mbulesë të sheshtë;
b) Nga kuota mesatare e sistemimit të trotuarit rrethues të strukturës, në përputhje
me përcaktimet e shtojcës 3 të këtij vendimi, deri në pikën mesatare të strukturës së
mbulesës nga brenda, për mbulesa me pjerrësi;
c) Në rastin e ndërtesave me mbulesë të pjerrët të vendosura në terrene me pjerrësi,
në skajin e sipërm lartësia maksimale matet nga kulmi më i lartë i mbulesës së pjerrët
në tavanin e saj, ndërsa në skajin e poshtëm matet nga niveli mesatar midis niveleve
të ndryshme të dy kuotave të sistemimit të trotuarit rrethues, kur faqet e mbulesës së
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pjerrët janë të barabarta. Nëse faqet e mbulesës së pjerrët nuk janë të barabarta, skaji i
poshtëm i lartësisë maksimale përcaktohet nga pika e përbashkët e prerjes së vijës që
kalon nga kulmi më i lartë i mbulesës së pjerrët në tavanin e saj, me planin e rrafshët
që qëndron në drejtimin normal me këtë vijë dhe me planin e pjerrët që krijohet nga
bashkimi i dy kuotave të sistemuara të trotuarit rrethues të strukturës. Përcaktimi i
lartësisë maksimale paraqitet vizualisht në shtojcën 3 të këtij vendimi;
ç) Në rastin e ndërtesave me mbulesë të sheshtë, të vendosura në terrene me pjerrësi,
lartësia maksimale e lejuar e strukturës matet në skajin e sipërm në përputhje me
përcaktimin e germës "a" të kësaj pike, ndërsa në skajin e poshtëm matet nga niveli
mesatar midis kuotave të niveleve të ndryshme të dy trotuareve rrethuese që
ndodhen nga çdo anë e strukturës. Përcaktimi i la rtësisë maksimale paraqitet
vizualisht në shtojcën 3 të këtij vendimi.
5. Lartësia maksimale e strukturës e shprehur në metra përfshin edhe strukturat e
përkohshme dhe të çmontueshme të vendosura mbi mbulesën e një strukture, me
përjashtim të rasteve kur këto struktura kanë vetëm mbulesë të lehtë dhe nuk kanë
mure të çdo lloj materiali.
6. Lartësia maksimale e strukturës është lartësia maksimale e lejuar. E shprehur në
kate, ajo është numri maksimal i kateve të lejuara mbi tokë, qoftë edhe pjesërisht mbi
tokë, përfshirë katin nën çati dhe/ose papafingon, ose gjysmë katet. E shprehur në
metra ajo përputhet, sipas rastit, me përcaktimet e pikës 4 të këtij neni.
7. Çatia vlerësohet si një kat kur, pjerrësia e saj lejon mundësinë e shfrytëzimit të mbi
50% të sipërfaqes së përgjithshme të banueshme të katit të strukturës që mbulohet,
për efekt të llogaritjes së numrit maksimal të kateve mbi tokë. Kur shfrytëzimi i çatisë
është 30-50%, ajo vlerësohet si gjysmë kati. Kur pjerrësia e çatisë është mbi 45 gradë
dhe çatia nuk ka dritare, ajo vlerësohet si gjysmë kati.
8. Lartësia maksimale e lejuar në zona historike është gjithmonë më e vogël se sa
lartësia e strukturës më të lartë monument kulture ose me vlera historike, e shprehur
në metra, dhe nuk duhet të tejkalojë lartësinë mesatare të strukturave në nivel zone.
9. Lartësia maksimale e lejuar në zona të konsoliduara urbane me përdorim banim
ose të përzier, është e barabartë ose më e vogël se sa lartësia maksimale ekzistuese, e
shprehur në metra, në atë zonë në momentin e kërkesës për zhvillim, për sa kohë që
nuk është përcaktuar ndryshe nga rregullorja e planifikimit në fuqi në nivel vendor;
10. Në zonat e reja, që i përkasin sistemit të urbanizueshëm, ose në zona që
rizhvillohen në mbi 60% të sipërfaqes së tyre bruto, lartësia maksimale e lejuar, e
shprehur në metra, krijohet vetëm nga instrumenti i përgjithshëm vendor i
planifikimit në fuqi dhe rregullorja përkatëse e planifikimit.
11. Përzgjedhja e lartësisë maksimale të lejuar, të shprehur në metra, në një zonë nga
instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit bëhet në çdo rast duke respektuar:
a) lartësinë e strukturave ekzistuese përreth strukturës së re;
b) normat e lejuara të distancave;
c) vlerat mjedisore dhe ekologjike në zonë;
ç) vlerat e trashëgimisë kulturore në zonë;
d) diellëzimin dhe orientimin;
dh) respektimin e normave mjedisore.
Neni 42
Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për ndërtim
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1. Koeficienti i shfrytëzimit të tokës (Ksht) për ndërtim është raporti i sipërfaqes së
gjurmës së strukturës në parcelë me sipërfaqen e përgjithshme të parcelës.
2. Ksht-ja matet në përqindje (%).
3. Parcela ose parcelat që përfshihen në llogaritjen e Ksht-së për ndërtim janë ato që
mbeten pasi zbritet sipërfaqja e rrugëve, shesheve, hapësirave të hapura dhe
përdorimeve të tjera me karakter publik. Parcela ose parcelat e ndërtueshme për
shërbime publike, nuk përfshihen në asnjë rast në llogaritjen e Ksht-së.
4. Ksht-ja për ndërtim i zonës (nënnjësi strukturore ose zonë me prioritet zhvillimi)
është i barabartë me raportin e shumës së sipërfaqeve të të gjitha gjurmëve të
strukturave (sipërfaqe gjurme strukture - Sgj) në parcelat e ndërtueshme me shumën
e sipërfaqes të të gjitha parcelave të ndërtueshme (sipërfaqe parcele të ndërtueshme Sp), ose Ksht e zonës për ndërtim (%) = (Sgj1+Sgj2+...+Sgjn)/(Sp1+Sp2+...+Spn).
Mënyra e llogaritjes së Ksht-së për ndërtim për një parcelë, kur Ksht-ja për ndërtim
paracaktohet nga instrumenti i përgjithshëm i planifikimit, përcaktohet në shtojcën 3
të këtij vendimi.
5. Ksht-ja maksimale e lejuar për struktura për përdorim banimi, të vazhduara, në
radhë dhe të bashkangjitura ose jo, dhe në nënnjësi strukturore të llojit zona të
konsoliduara urbane dhe qendrore, është 70%.
6. Ksht-ja maksimale e lejuar për struktura të përdorimit industrial në nënnjësi
strukturore homogjene të këtij lloji, është 70%.
7. Ksht-ja maksimale e lejuar për zona me përdorim banim, por jo llojet e
përmendura në pikën 5 të këtij neni, është 50%.
8. Ksht-ja maksimale e lejuar për përdorime të tjera, përveç atyre të përmendura në
pikat 5 deri në 7 të këtij neni, por jo të kategorisë baze B.Bujqësi dhe N.Natyrore,
është 60%.
9. Ksht-ja maksimale e lejuar për struktura për përdorim në zona turistike, është 30%.
10. çdo projekt zhvillimi përcakton Ksht-në për ndërtim për parcelën e ndërtueshme
përkatëse në raport të drejtë me Ksht-në e nënnjësisë strukturore përkatëse. Në këtë
rast, nëse parkimi i parashikuar për përdorimet në parcelën e ndërtueshme, zgjidhet
me strukturë me disa nivele, atëherë kjo strukturë përfshihet në llogaritjen e Ksht-së
të parcelës së ndërtueshme.
11. Metodologjia e përcaktimit të Ksht-së për çdo strukturë ndihmëse ose të dytë, në
rast se këto janë struktura me mbulesë dhe mure, pavarësisht nga materialet, dhe kur
zgjidhja arkitektonike parashikon disa ndërtesa në funksion të përdorimit apo
përdorimeve të lejuara në parcelën e ndërtueshme është e nj ëjtë me atë të përcaktuar
në pikën 10 të këtij nenit.
12. Për parcelën e ndërtueshme në të cilën parashikohet të vendosen disa struktura
dhe/ose të krijohen hapësira të hapura për gjelbërim, sheshe dhe parkim të hapur në
funksion të përdorimit të ri, përgatitet plani i sistemimit të parcelës së ndërtueshme
si pjesë e projektit teknik të zhvillimit dhe llogariten përqindjet (%) që zënë këto
hapësira të hapura në parcelën e ndërtueshme.
13. Ksht-ja e lejuar për çdo nënnjësi strukturore, për çdo lloj përdorimi, përcaktohet
nga instrumenti i përgjithshëm i planifikimit vendor dhe rregullorja përkatëse e
planifikimit, në përputhje me dispozitat e këtij neni dhe duke respektuar:
a) lartësinë e strukturave ekzistuese përreth strukturës së re;
b) normat e lejuara të distancave;
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c) vlerat mjedisore dhe ekologjike në zonë;
ç) vlerat e trashëgimisë kulturore në zonë;
d) diellëzimin dhe orientimin;
dh) respektimin e normave mjedisore.
Neni 43
Intensiteti i ndërtimit
1. Intensiteti i ndërtimit (I) është raporti i sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit në
një parcelë të ndërtueshme me sipërfaqen e parcelës së ndërtueshme.
2. (I) matet në m2 /m . Për struktura industriale dhe për disa nga përdorimet e
veçanta të tokës mund të parashikohet edhe në m3 /m2 , e cila kupton raportin e
volumit të përgjithshëm që mund të ndërtohet në një parcelë të ndërtueshme.
3. Kur (I) paracaktohet për një zonë, (nënnjësi strukturore ose zonë me prioritet
zhvillimi), (I) është i barabartë me raportin e sipërfaqes së përgjithshme të pritshme
të ndërtimit në zonë me sipërfaqen e parcelës së ndërtueshme, ose (I) në nivel zone =
(Sn1+Sn2+ …+Snn)/ (Sp1+Sp2+...+Spn), ku Sn është sipërfaqja e ndërtimit të një
strukture dhe është e barabartë me shumën e sipërfaqeve të ndërtuara në çdo kat dhe
nivel të strukturës. Mënyra e llogaritjes së e (I) për një strukturë ose parcelë, kur
instrumenti i përgjithshëm i planifikimit ka paracaktuar (I) për zonën, përcaktohet në
shtojcën 3 të këtij vendimi.
4. Çdo ndërtim i ri në zonat historike, në mbrojtje dhe me monumente kulture, nuk
duhet të tejkalojë 50% të intensitetit ekzistues të ndërtimit të zonës. Në këtë rast
intensiteti ekzistues matet duke mos vlerësuar strukturat që nuk paraqesin vlera
historike dhe kulturore, si dhe parcelat ku janë ndërtuar këto struktura.
5. Me përjashtim të rasteve kur instrumenti i përgjithshëm vendor i planifikimit e
parashikon dhe përcakton ndryshe për struktura të veçanta rast pas rasti, ose për
çështje të rëndësisë kombëtare, (I) nuk mund të jetë më i lartë se:
a) 1.5 për njësitë administrative të qeverisjes vendore deri në 50,000 banorë;
b) 2.2 për njësitë administrative të qeverisjes vendore mbi 50,000 banorë dhe deri në
100,000 banorë;
c) 2.6 për njësitë administrative të qeverisjes vendore mbi 100,000 banorë;
ç) 1 për banim në zona rurale dhe në zona të reja jo me banesa shumëfamiljare.
6. (I) për çdo nënnjësi strukturore përcaktohet nga instrumenti i përgjithshëm vendor
i planifikimit dhe rregullorja përkatëse e planifikimit, në përputhje me dispozitat e
këtij neni dhe duke respektuar:
a) lartësinë e strukturave ekzistuese përreth strukturës së re;
b) normat e lejuara të distancave;
c) vlerat mjedisore dhe ekologjike në zonë;
ç) vlerat e trashëgimisë kulturore në zonë;
d) diellëzimin dhe orientimin;
dh) respektimin e normave mjedisore.
Neni 44
Koeficientët e shfrytëzimit të tokës për rrugë dhe hapësira publike
1. Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për rrugë, ose Kshr-ja, është raporti midis
sipërfaqes së gjurmës që do të zënë rrugët dhe sheshet në një zonë (nënnjësi
strukturore ose zonë me prioritet zhvillimi) dhe sipërfaqes bruto të zonës.
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2. Kshr-ja paraqitet në % për çdo nënnjësi strukturore nga instrumenti i përgjithshëm
vendor i planifikimit në fuqi, duke vlerësuar:
a) numrin e kërkuar të njësive të banimit, dhe të strukturave sipas përdorimeve të
tjera;
b) distancat midis strukturave;
c) distancat midis rrugëve dhe strukturave;
ç) nevojën për diellëzim dhe eliminim zhurmash;
d) nevojën për të siguruar hapësirën e nevojshme për kalimin e infrastrukturave
nëntokësore dhe ajrore;
dh) nevojën për krijimin e lidhjes së çdo strukturë të vetme me rrugë;
e) plotësimin e kushteve për nënndarje dhe bashkim parcelash sipas përcaktimeve të
kësaj rregulloreje;
ë) plotësimin e nevojave të trafikut për zonën dhe tranzitit në zonë;
f) nevojën për ta lidhur zonën me pjesët e tjera të qytetit;
g) nevojën për të krijuar hapësirën e nevojshme dhe të mjaftueshme për transport
urban, lëvizje të këmbësorëve dhe lëvizje me biçikleta.
3. Në çdo rast, Kshr-ja duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje
për rrugët dhe me përcaktimet e ligjit nr.8378, datë 22.7.1998 "Kodi rrugor i
Republikës së Shqipërisë".
4. Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike (Kshp) është raporti i
sipërfaqes së gjurmës së strukturave dhe territoreve të hapura për hapësira publike,
si gjelbërim, zona sportive, sheshe lojërash etj ., në një zonë (nënnjësi strukturore ose
zonë me prioritet zhvillimi) me sipërfaqen bruto të zonës.
5. Kshp-ja paraqitet në % për çdo nënnjësi strukturore nga instrumenti i përgjithshëm
vendor i planifikimit në fuqi, në përputhje me normat e lejuara nga kjo rregullore.
6. Shuma e përqindjes që zënë parcelat e ndërtueshme në një zonë me Ksht dhe Kshp,
është e barabartë me 1 (një).
7. Kur në zonë parashikohet të ndërtohen struktura me përdorim publik të tilla si
shkolla, qendra shëndetësore, qendra sociale, që janë për përdorim jo vetëm të zonës,
por edhe të qytetit, sipërfaqja e hapur në parcelat e këtyre përdorimeve është pjesë e
sipërfaqes për përdorime publike që futet në llogaritjen e Kshp-së. Sipërfaqja e
gjurmës së këtyre strukturave në territor llogaritet në Ksht për këto përdorime në
mënyrë të veçuar dhe, gjithashtu, edhe si pjesë përbërëse e Ksht-së të të gjithë zonës.
Neni 45
Përjashtime
1. Dispozitat e këtij seksioni zbatohen për struktura dhe territore për zhvillim të
infrastrukturave të tilla si furnizim me ujë, largim ujërash të zeza, furnizim me
energji, komunikim elektronik, trajtim ujërash të ndotura, trajtim mbeturinash të
ngurta, trajtim uji të pijshëm, hidrocentrale, termocentrale, porte, aeroporte, diga,
damba, kanale vaditëse dhe kulluese, dhe të tjera që rregullohen me legjislacion të
posaçëm, për aq sa lejohet nga legjislacioni i posaçëm, por pa rënë ndesh me
dispozitat e këtij kuadri ligjor, zbatimi i të cilit ka përparësi.
2. Në çdo rast, strukturat dhe territoret e planifikuara për zhvillim të infrastrukturave
sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij neni, janë subjekt i zbatimit të nenit 39 të kësaj
rregulloreje.
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SEKSIONI 9
VËZHGIMI, INSPEKTIMI, KUNDËRVAJTJET DHE DËNIMET
Neni 46
Kallëzimet e kundërvajtjeve
1. Institucionet e përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të nenit 83 të ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", bëjnë kallëzimin penal, në rast se konstatojnë
gjatë kontrolleve të tyre në territor se shkelja i kalon kufijtë e kundërvajtjes
administrative dhe përbën vepër penale.

KREU IV
DISPOZITA KALIMTARE
Neni 47
1. Vendimet e miratuara nga KRRTRSH-ja, para fillimit me efekte të plota të ligjit
nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar, mbeten në fuqi..
1/1. Aplikimi për leje, në zbatim të këtyre vendimeve, do të bëhet sipas
parashikimeve të seksioneve III-VII të ligjit nr. 10 119 "Për planifikimin e territorit", të
ndryshuar dhe të rregulloreve që shoqërojnë studimet e miratuara me këto vendime,
për sa u përket rregullave, normave dhe kushteve të zhvillimit, duke u përjashtuar
nga detyrimi për botimin e akteve në regjistrin e planifikimit të territorit.
Edhe në rastet kur, para fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009
"Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, në bazë të vendimeve të KRRTRSH-së,
është miratuar nga organet përkatëse, destinacioni i sheshit të ndërtimit dhe
kondicionet urbane të tij, subjektet do të aplikojnë për leje zhvillimi dhe, kur është e
nevojshme, edhe për leje ndërtimi, sipas përcaktimeve të paragrafit të parë të kësaj
pike.
Në rast se gjatë shqyrtimit të aplikimeve rezultojnë mospërputhje të rregullave,
normave dhe kushteve të zhvillimit mes këtyre vendimeve dhe akteve ligjore në fuqi,
do të zbatohen parashikimet e vendimeve të KRRTRSH-së.
1/2. Subjektet, të cilat janë të pajisura me leje ndërtimi për struktura të veçanta me
lartësi mbi 60 metra, në bazë të parashikimeve të këtyre vendimeve të KRRTRSH-së,
para fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e
territorit", të ndryshuar, kanë të drejtë të aplikojnë për rishikimin e kushteve të lejeve
të miratuara, në bazë të një kërkese të arsyetuar. Aplikimi për rishikim të kushteve të
lejeve të miratuara, në zbatim të këtyre vendimeve, do të bëhet sipas parashikimeve
të seksioneve III-VII të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të
ndryshuar, dhe të rregulloreve që shoqërojnë studimet e miratuara me këto vendime,
si dhe të normave dhe kushteve të përcaktuara në aneksin 1, bashkëlidhur këtij
vendimi, për sa i përket rregullave, normave dhe kushteve të zhvillimit.
1/3. Strukturat e ngarkuara për zbatimin e këtyre vendimeve do të bëjnë përshtatjen
e terminologjisë së tyre, në përputhje me ligjin nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për
planifikimin e territorit", të ndryshuar.
1/4. Studimet urbanistike, lejet e sheshit të ndërtimit, si dhe lejet e ndërtimit, të
shqyrtuara në sekretarinë teknike të KRRTRSH-së para hyrjes në fuqi me efekte të
plota të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, të
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shqyrtohen dhe të miratohen përfundimisht në KKT. Strukturat e ngarkuara për
zbatimin e këtyre vendimeve do të bëjnë përshtatjen e terminologjisë së tyre, sipas
përcaktimeve të pikës 1/3 të këtij neni.
2. Lejet e ndërtimit të miratuara para fillimit me efekte të plota të ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", bazuar ose jo në një studim urbanistik pjesor,
zbatohen në përputhje me kushtet e përcaktuara në leje. Leja e përdorimit jepet në
përputhje me kushtet e lejes së ndërtimit.
2/1. Lejet e ndërtimit të miratuara nga KRRT-të, para fillimit me efekte të plota të
ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, por të
pazbardhura, do të vijojnë procedurën e zbardhjes së vendimit sipas formularit të
lejes në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Ky
formular lejeje do të përdoret vetëm për rastet e parashikuara në këtë pikë.
2/2. Për lejet e ndërtimit, të miratuara para fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10
119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, të cilave u ka mbaruar
afati apo janë në përfundim të afatit, mund të kërkohet, nga njësitë vendore, vetëm
zgjatje e afatit të lejes, për një periudhë jo më të gjatë se afati i miratuar me lejen e
dhënë dhe jo më shumë se një herë. Kërkesa për zgjatje afati shoqërohet me grafikun
e ri të punimeve dhe në asnjë rast nuk duhet të ketë ndryshime të projektit të
miratuar. Shqyrtimi i kërkesës për zgjatje afati bëhet nga strukturat përgjegjëse të
njësisë vendore dhe miratimi i kësaj kërkese bëhet nga kryetari i njësisë vendore, me
vendim,
brenda
30
ditëve
nga
data
e
paraqitjes
së
kërkesës.
2/3. Për lejet e ndërtimit, të miratuara para fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10
119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, mund të
zëvendësohet, jo më shumë se një herë, subjekti ndërtues, me kërkesë të investitorit,
por në asnjë rast nuk duhet të ketë ndryshime të projektit të miratuar më parë.
Kërkesa për zëvendësim të subjektit ndërtues shoqërohet me aktet noteriale
përkatëse mes investitorit dhe subjektit të ri ndërtues. Shqyrtimi i kërkesës për
zëvendësim të subjektit ndërtues bëhet nga strukturat përgjegjëse të njësisë vendore
dhe miratimi i kësaj kërkese bëhet nga kryetari i njësisë vendore, me vendim, brenda
30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës
3. Ndërtimet që janë në proces pas fillimit me efekte të plota të ligjit nr.10 119, datë
23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", sipas një leje ndërtimi të miratuar, ose janë të
përfunduara dhe në pritje të lejes së përdorimit, e marrin këtë leje në përputhje me
kushtet e lejes së ndërtimit sipas së cilës janë zbatuar ose janë në proces zbatimi.

Neni 48
1. Autoritetet vendore dhe kombëtare të planifikimit të territorit hartojnë rregullore
dhe instrumente të kontrollit të zhvillimit që përmbajnë rregulla, standarde, norma
dhe kushte teknike të zhvillimit dhe projektimit në përputhje me përcaktimet e kësaj
rregulloreje dhe dispozitat ligjore në fuqi.
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ANEKSI 1
PËR KUSHTET, NORMAT DHE RREGULLAT PËR SHQYRTIMIN E
APLIKIMEVE PËR RISHIKIM TË KUSHTEVE TË LEJEVE TË NDËRTIMIT TË
MIRATUARA PARA FILLIMIT TË EFEKTEVE TË LIGJIT NR. 10 119, DATË
23.4.2009 “PËR PLANIFIKIMIN E TERRITORIT”, MBI BAZËN E VENDIMEVE
TË KRRTRSH-SË
Rishikimi i kushteve të lejeve të ndërtimit, të miratuara para fillimit të efekteve të
ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, mbi bazën e vendimeve
të KRRTRSH-së, do të bëhet duke respektuar kriteret në vijim:
- Ndryshimi i funksionit të objektit do të pranohet vetëm nëse ndryshimi është
brenda parashikimeve të funksioneve të zonës së miratuar sipas vendimeve të
KRRTRSH-së. Në çdo rast ndryshimi i funksionit do të shoqërohet me aktin noterial
të marrëveshjes mes pronarëve të truallit dhe investitorit, për ndryshimin e
funksionit të objektit.
- Ndryshimi i lartësisë së objektit nga kuota e sistemuar (e shprehur në metra), nuk
duhet të kalojë lartësinë e miratuar më parë të objektit sipas lejes së ndërtimit të
miratuar.
- Rimodelimi i fasadës mund të bëhet në përshtatje me ndryshimin e funksionit të
objektit, duke pasuruar gjuhën arkitektonike.
- Rishikimi i normave të parkimit mund të bëhet vetëm me qëllim rritje të
vendparkimeve në funksion të ndryshimit të përdorimit të strukturës.
- Rimodelimi i hapësirave urbane mund të bëhet në përshtatje të ndryshimit të
funksionit të objektit.
- Rishikimi i numrit të kateve duhet të jetë brenda lartësisë maksimale të miratuar të
strukturës, me lartësitë minimale të katit të shfrytëzuar të barabartë me 2,7 m.
- Koeficienti i shfrytëzimit të tokës nuk duhet të jetë më i madh nga koeficienti i
miratuar në lejen e ndërtimit.
- Sipërfaqet e shtuara ose të hequra nga struktura e miratuar, në funksion të
ndryshimit të funksionit të strukturës nuk duhet të kalojnë 40% të sipërfaqes totale të
miratuar në lejen e ndërtimit.
- Distancat e objektit nga kufiri i pronës, objektet e tjera dhe akset e rrugëve duhet të
jenë konform lejes së ndërtimit të miratuar.

SHTOJCA 2
Formular TIP 1
SEKSIONI - TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
A. LLOJI I LEJES PËR PUNIME
? LEJE ZHVILLIMI ? LEJE NDËRTIMI
? LEJE INFRASTRUKTURE ? LEJE NDËRTIMI
? DEKLARIM PARAPRAK ? LEJE ZHVILLIMI PËR PUNIME TË RREZIKSHME
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B. KATEGORIA E PUNIMEVE
? NDËRTIM ? PRISHJE ? RIPARIM ? TJETËR*
? GËRMIM ? ZGJERIM ? PRERJE DRURËSH
*Nëse kategoria e përzgjedhur është TJETËR specifikoni
5. TË DHËNA MBI REALIZUESHMËRINË E PUNIMEVE
5.1. Kohëzgjatja e realizimit të punimeve muaj TOTAL (paraqit fazat e zbatimit në
grafikun e punimeve)
5.2. Financimi i punimeve
5.3. Lloji i financimit të punimeve të propozuara - PUBLIK ? PRIVAT ?
PARTNERITET PUBLIK-PRIVAT ?
Kosto TOTALE e financimit të punimeve në LEK (lek) Burimi i financimit

SHTOJCA 2
Formular TIP 1
2.2. Nëse struktura e propozuar përdoret për lloj tjetër përdorimi jo banim.
Lloji i strukturës
Specifikimi Njësi
Sipërfaqe ndërtimi ekzistuese në m²
Sipërfaqe ndërtimi e propozuar në m²
Sipërfaqe publike e propozuar në m²
Industriale
Tregtare
Shërbimi
Arsimore
Sociale
Sportive
Institucionale
Hoteliere/ Rezidenciale
Tjetër
Përshkruaj strukturën që propozohet:
2.3. Kushte shtesë sipas llojit të strukturës të përzgjedhur më sipër, të përcaktuara
nga autoriteti përgjegjës dhe miratues:
2.4.
Nëse
struktura
e
propozuar
është
infrastrukturë
publike
Kushte shtesë sipas llojit të strukturës, të përcaktuara nga autoriteti përgjegjës dhe
miratues konform dispozitave sektoriale në fuqi.

Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 226629 Fax: +355 4 228430 bashkiatirane@tirana.gov.al

177

Për punimet që realizojnë infrastruktura publike , kjo kërkesë plotësohet sipas
udhëzimit të Ministrit përgjegjës për Lejen e Infrastrukturës.
3. LLOJI I KONSTRUKSIONIT TË STRUKTURËS
BETON-ARME
BLLOQE
KONSTRUKSION
BETON-ARME+TULLA
GURË
Specifiko

METALIK
DRU

TULLË
TJETËR

SHTOJCA 2
Formular TIP 1
SEKSIONI 3. TË DHËNA SHTESË PËR PUNIME PËR PRISHJE
Realizimi i zhvillimit të propozuar kërkon prishjen e një/disa strukturave ekzistuese
Po
Jo
Nëse PO procesi i prishjes përfshin:
a) Gjithë strukturën Po ? Jo ?
b) Një pjesë të strukturës Po ? Jo ?
Nëse përgjigjja është PO më sipër, saktësoni:
Volumi total i strukturës në m³
Volumi i pjesës së strukturës që propozohet të prishet në m³
Nëse struktura që propozohet për prishje ka si përdorim ekzistues banim, jepni
numrin e familjeve që zhvendosen
Argumentoni arsyen e propozimit për prishje
Kushte të tjera shtesë sipas përcaktimeve të autoritetit përgjegjës dhe miratues:

SHTOJCA 2
Formular TIP 1
SEKSIONI 4. TË DHËNA SHTESË PËR PUNIME PËR GËRMIM
Argumentoni arsyen e propozimit për kryerjen e punimeve të gërmimit
Dimensionet e sipërfaqes që propozohet për gërmim m x m Volumi m³
Distancat nga kufizuesit
Orientimi Specifiko me çfarë kufizohet? Distanca në metra midis tyre
Nga veriu
Nga jugu
Nga lindja
Nga perëndimi
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Përshkruaj strukturat e zonës ku propozohet të kryhen punimet në një rreze mbulimi
prej 100m.
Studim sizmologo-inxhinierik, gjeologo-inxhinierik dhe hidrogjeologjik i zonës ku
propozohet të kryhet gërmimi (referuar seksionit 9 të kësaj kërkese)
Vlerësim nga Agjencia Rajonale e Mbrojtjes së Mjedisit për përdorimin e propozuar
të gërmimit (referuar seksionit 9 të kësaj kërkese)
Kushte dhe Autorizime të tjera shtesë përcaktuar sipas rastit nga autoriteti përgjegjës
dhe miratues referuar seksionit 9 të kësaj kërkese:

SHTOJCA 2
Formular TIP 1
SEKSIONI 5. TË DHËNA SHTESË PËR PUNIME RIPARIMI
Specifiko llojin e riparimit
LLOJI I PUNIMEVE TË RIPARIMIT
VOLUMI I PUNIMEVE
Punimet kryhen në brendësi të strukturës Po ? Jo ?
Punimet kryhen në fasadën e strukturës Po ? Jo ?
Punimet ndryshojnë funksionin/ përdorimin e gjithë strukturës Po ? Jo ?
Punimet ndryshojnë funksionin/ përdorimin e një pjese të strukturës Po ? Jo ?
Punimet ndërhyjnë në sistemin konstruktiv të strukturës Po ? Jo ?
Përshkrime të nevojshme sipas rastit

Për çdo ndërhyrje që kryhet nëpërmjet punimeve të riparimit, duhet të paraqisni
dokumentacionin përkatës sipas përcaktimit për rastin kur ato konsiderohen si
zhvillim, dhe kur është e nevojshme referuar përcaktimeve të rregullores së ndërtimit
dhe rregullores së kontrollit të zhvillimit, plotësimi i kërkesave për leje ndërtimi.
Kushte dhe vlerësime të tjera shtesë përcaktuar sipas rastit nga autoriteti përgjegjës
dhe miratues referuar seksionit 9 të kësaj kërkese, si dhe kushteve të sigurisë teknike
për zbatimin e punimeve në ndërtim
SHTOJCA 2
Formular TIP 1
SEKSIONI 6. TË DHËNA SHTESË PËR PRERJE DRURËSH
Argumento arsyen për propozimin për prerjen e drurëve
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Pronësia e drurëve
Lloji i drurëve
Numri i drurëve
Mosha e drurëve Gjendja biologjike
Lartësia e drurëve
Miratimi nga Agjencia Rajonale e Mbrojtjes së Mjedisit (referuar seksionit 9 të kësaj
kërkese)
Miratimi nga Ndërmarrja Pyjore ose e Gjelbërimit që e ka në pronësi ose në
administrim për prerjen e drurëve, rigjelbërimin e zonës ku do të bëhet zhvillimi, si
dhe mbjellja e drurëve në një zonë tjetër (referuar seksionit 9 të kësaj kërkese)
Bashkëlidhur me kërkesën për prerjen e drurëve duhet të paraqitet plani i vendosjes
së strukturës për rigjelbërimin pas zhvillimit.
Përshkruani llojin dhe sasinë e drurëve që do të mbillen me qëllim rigjelbërimin e
zonës:
Detaje të tjera shtesë sipas përcaktimeve të autoritetit përgjegjës dhe miratues:
I mund të jetë një intensitet i planifikuar nga instrumenti i planifikimit në fuqi, ose
mund të jetë intensiteti ekzistues në zonë që nuk duhet të ndryshojë nëse zhvillimi
kryhet në bazë të Rregullores Model të Planifikimit.
Në të dy rastet, për të gjetur sipërfaqen e ndërtimit të lejuar të strukturës së re
(struktura 5), veprohet si më poshtë:
I ekzistues zonë = (Sn2+Sn3+Sn4)/(Sp2+Sp3+Sp4)
I i ardhshëm në zonë ose i planifikuar = (Sn2+Sn3+Sn4+Sn5)/(Sp2+Sp3+Sp4+Sp5)
Në rastin e përdorimit të Rregullores Model të Planifikimit I ekzistues zonë = I i
ardhshëm në zone
Në rastin e zhvillimit bazuar në instrumentin e planifikimit në fuqi, I i planifikuar
është I njohur.
Atëherë:
Sn5 = [I i ardhshëm në zonë ose i planifikuar * (Sp2+Sp3+Sp4+Sp5)] - (Sn2+Sn3+Sn4)
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASHKIAK TIRANË
VKB
Nr. 57, datë 24.12. 2012
“Për
“Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tiranë dhe
Instrumentave Vendore të Planifikimit, pjesë përbërëse e tij.”
Në mbështetje të nenit 7, pika 2, nenit 10, pika 3/I gërma “g” dhe nenit 32 të ligjit nr.
8652 datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i
ndryshuar); Kreut IV, Seksionit II, nenit 44 dhe 89 të ligjit nr.10119, datë 23.04.2009
për “Planifikimin e territorit” (i ndryshuar) si dhe nenit 16, 20, 24 dhe 26 të vendimit
të Këshillit të Ministrave nr.481, datë 22.06.2011 për “Miratimin e rregullores
uniformë të instrumentave të planifikimit”, në vijim të VKB nr.18 datë 10.11.2011
“Për miratimin e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë
Tiranë”, me propozim të Kryetarit të Bashkisë, Këshilli Bashkiak
V E N D O S I:
1. Miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tiranë dhe
instrumentave vendore të planifikimit, pjesë përbërëse e tij.
2. Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë, instrumentat vendore të
planifikimit, pjesë përbërëse e tij, si dhe vendimi i miratimit nga Këshilli
Bashkiak, t’i dërgohen brenda 15 ditëve nga data e miratimit, Agjencisë
Kombëtare të Planifikimit të Territorit, për miratim përfundimtar nga Këshilli
Kombëtar i Planifikimit të Territorit.
3. Ngarkohet Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Drejtoria e Përgjithshme e
Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Projekteve Strategjike dhe
Investimeve të Huaja dhe Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe
Menaxhimit të Shërbimeve, për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ky vendim hyn në fuqi 10 (dhjetë) ditë pas shpalljes.
KRYETARI

Niazi KOSOVRASTI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASHKIAK TIRANË

VENDIM
Nr.18, datë 28.02.2013
PËR
“MIRATIMIN E LISTËS SË STRUKTURAVE QË PAJISEN ME LEJE PËRDORIMI
SIPAS AKTIT NORMATIV DT.06.02.2013 PËR “PAJISJEN ME LEJE PËRDORIMI
TË STRUKTURAVE TË NDËRTUARA ME SHKELJE TË KUSHTEVE TË LEJES
SË NDËRTIMIT PËRPARA FILLIMIT ME EFEKTE TË PLOTA TË LIGJIT
NR.10119, DATË 23.4.2009, “PËR PLANIFIKIMIN E TERRITORIT”, të ndryshuar”
Në mbështetje të nenit 7, pika 2, neni 32 gërma “n”, të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 për
“Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”; neni 4 i Aktit Normativ datë
06.02.2013 për “Pajisjen me leje përdorimi të strukturave të ndërtuara me shkelje të kushteve
të lejes së ndërtimit përpara fillimit me efekte të plota të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009, “Për
planifikimin e territorit” të ndryshuar”, me propozim të Kryetarit të Bashkisë Tiranë, Këshilli
Bashkiak,
V E N D O S I:
1. Miratimin e listës së strukturave që pajisen me leje përdorimi sipas Aktit Normativ datë
06.02.2013 për “Pajisjen me leje përdorimi të strukturave të ndërtuara me shkelje të
kushteve të lejes së ndërtimit përpara fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10119, datë
23.4.2009, “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar, sipas Aneksit 1, bashkëlidhur dhe
pjesë e këtij vendimi.
2. Të merren masa për lehtësimin e procedurave dhe listës së dokumentacionit, për t’u
pajisur me leje përdorimi të strukturave të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi, brenda
afatit të përcaktuar në nenin 6 të Aktit Normativ datë 06.02.2013 për “Pajisjen me leje
përdorimi të strukturave të ndërtuara me shkelje të kushteve të lejes së ndërtimit përpara
fillimit me efekte të plota të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009, “Për planifikimin e territorit”.
3. Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, për
zbatimin e këtij vendimi.
4. Ky vendim hyn në fuqi 10 (dhjetë) ditë pas shpalljes.
KRYETARI

Niazi KOSOVRASTI
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