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konsultim me qytetarët e Fierit 



përse 

Ligji i ri i planifikimit 
Plani i Përgjithshëm i Territorit 

Vendor 



Në ndihmë vijnë… 

Manuali Teknik 

• Për përdorim nga 

vendimmarrësit, 

ekspertët e 

institucioneve publike, 

zhvilluesit; 

• Shpjegime teknike të 

procedurave dhe 

instrumenteve të reja; 

• Raste konkrete 

ilustrative; 

Udhëzuesi i Qytetarëve 

• Për përdorim nga 

qytetarët; 

• Shpjegim i thjeshtuar i 

çështjeve të planifikimit 

të territorit; 

• Pyetje – Përgjigje; 

• Raste ilustrative; 



1. Plani hartohet për të gjithë 

territorin administrativ brenda 

kufijve të qytetit. 

2. Plani hartohet me pjesëmarrjen 

e qytetarëve dhe ekspertëve 

vendor. 

3. Dërgjesa publike të detyruara 

me ligj. 

4. Transparencë nëpërmjet 

Regjistrit të Planifikimit. 

5. Bashkërendim me institucionet 

qendrore e lokale si dhe Njësitë 

Vendore kufitare 



Interes për 
të 

ndërtuar 

Si ndodhte 

zhvillimi ? 



Kufizohej blloku 

për Studimin 

Urbanistik Pjesor 



Të interesuarit 
për të ndërtuar 



Sip. Ndërtimi e 
përfituar 



Si do të ndodh  

zhvillimi ? 
Bashkia harton planin vendor 

Përcakton zonat e detyruara për 
hartimin e PDV-ve 

Financimi i zhvillimit - planifikohet 
kontributi në infrastrukturat 

publike 

Aplikimet për leje bëhen mbi 
bazën e PDV (ose jo) 

Marrja e lejes brenda 55 ditëve 



Zona 1 

Nyja e Sheqit të Madh 



Zona e marrë në studim 
Nyja e Sheqit të Madh – 

sipërfaqja e marrë në 
studim 10.8 ha 

Sip. Totale ndërtimi 31.458 m² 

Sip. Rrugësh 24.060m² (22% e 
sip së zonës) 

Sip. e fashës së Gjanicës  1 ha 

Densitet i popullsisë  

 87 banorë/ha 

Ksht 20% 

Ind 0,4 

 

 

 

 



Foto nga zona 



RIKONCEPTIM 

KONSERVIM 

RIKUALIFIKIM 
AMBJENTAL 

DENDËSIM 

Çfarë propozon plani 

NYJE POTENCIALE QENDRE 

• Rikonceptim hapsinor 

• Dëndësim 

• Rikualifikim ambjental 

• Intensiteti i ndërtimit 0.5 – 1.3 

• Koeficienti i gjelbërimit 2 – 6 % 

• Keficienti i rrugëve 3 – 11 % 

• Lartësia maksimale e 

ndërtesave deri 8 kate 

 

 



Iniciativa për zhvillimin e zonës 

Përmirësimi i 
kushteve të jetesës në 
zonë dhe plotësimi i 
rrjetit sekondar të 
infrastrukturave 

Rritja e 
intensitetit e 
përcaktuar 

në plan 

Promovimi i 
Nyjes si zonë 
me potencial 

qendre 







Treguesit  
e zhvillimit 

1. Koeficienti i shfrytëzimit të tokës 30% 
2. Intensiteti i ndërtimit 3 
3. Lartësia maksimale e kateve 10 
4. Sip. Ndërtimi të shtuara në zonë 27.894m² 
5. Sip. të gjelbra 1 ha 
6. Llogaritja e normës së fitimit të zhvilluesit nga ndërtimi i 

objektit: 102% e vlerës së investuar për realizimin e zhvillimit 
 



K
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t 
Pronarët që 

kontribuojnë në 

infrastrukturë 

Pronarët 

pjesëmarrës në 

zhvillim 

Zhvilluesi 

5336 m² - tokë truall 

3152 m² - ndërtim 

ekzistues 

 

7776 m² - tokë truall 

2945 m² - ndërtim 

ekzistues 

1.9 milion € - 

ndërtimi i godinës 

polifunksionale 

1.5 milion € - 

ndërtimi i sheshit 

dhe parkut 

X % X% X% 

Fitim 2.6milion €  

P
ë

rf
it
im

e
t € € € 

 

 

 

Zbatimi i PDV – shpërndarja e kosto përfitimeve 

 



Zona 2 

Korridori Bishanakë - Grecalli 





Funksioni i gjendjes ekzistuese TERRITORE TË 
LIRA me përdorim bujqësor 

 

Funksioni i propozuar ZONE EKONOMIKE miks  

 në të cilën të gjejnë përdorim aktivitete të 
ndryshme tregëtare, njësi prodhimi, 
magazinimi, përpunimi dhe shitjeje, njësi 
shitje karburantesh dhe servisesh, mobileri, 
etj.  

 Rrjet i brendshëm hapsirash komunikuese si 
dhe rrugë të brendshme shërbimi të 
pozicionura në të dy anët e këtij korridori 
ekonomik. 

 

Mënyra e ndërhyrjes RIKONCEPTIM  

TRANSFORMIMI – Zonë e fuqishme ekonomike, 
atraktive për bizneset në qytetin e Fierit dhe 
të rajonit përreth. 

  



Mekanizmi i zhvillimit 

Nëpërmjet realizimit 
të infrastrukturës 

primare Njësia 
Vendore bëhet 

aksionere në zhvillim 

Rritet vlera e 
pronës 

nëpërmjet 
urbanizmit 

Shpërndahen 
kosto-përfitimet 

e realizmit të 
zhvillimit 





1. Shtimi i shërbimeve 

në zonë 

2. Fasha mbrojtëse 

nga rruga 

3. Kufizimi i 

shpërdorimit të 

tokës bujqësore 







Plani i 
Përgjithshëm 

Vendor 

Plani i 
Detajuar 
Vendor 

Kërkesë për 
kryerjen e 
punimeve 

Leje Zhvillimi 
+ Leje 

Ndërtimi 

Planifikimi → Kontrolli i Zhvillimit 



•Vendos njoftim në afërsi 
të parcelës 
•Kryen rrethimin e kantierit 
dhe vendos tabelën me të 
thënat e lejes 
•Fillon punimet e ndërtimit 

•Nuk miratohet 
•Miratohet 
•Miratohet me kushte 

•Miratohet në heshtje 

•Vlerësohet ligjshmëria e 
dokumentacionit 
•Vlerësohet teknikisht 
projekti 
•Kontrollohen paramentrat 
e zhvillimit 
 

SHQYRTIMI 

Mendon të ndërtosh? 

Kontrakto një zhvillues Ndërto vet 

Informohu në Bashki/ Komunë 

•Plotëso KËRKESËN 

•Kontakto Institucionet 
përgjegjëse të 
infrastrukturave 

•Kontakto një Arkitekt 
•Paguaj Tarifën e Apikimit 
në Bashki/ Komunë 

APLIKO për LEJE 

NDËRTO 

PËRGJIGJJA 

Proceduara e 

aplikimit për leje 



Ku mund të marr më tepër informacion 


