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Përse? 

A_Ligji i ri i planifikimit B_Plani i Përgjithshëm Vendor 
i Territorit  



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. Dëgjesa publike të detyruara 

me ligj. 

4. Transparencë nëpërmjet 

Regjistrit të Planifikimit. 

5. Bashkërendim me institucionet 

qendrore e lokale si dhe Njësitë 

Vendore kufitare 

 



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 e marrë në 
studim 



Zona te ish fabrika e bukes – sipërfaqja e marrë në studim 5 ha 

Sip. Totale ndërtimi 80 176m² 

Sip. Publike 15594 m² (32% e sip së zonës)  - Sip. Gjelbërimi 0 m² 

Densitet i popullsisë 350 banorë/ha 

Ksht 44% 

Ind 1,66 

 





Çfarë propozon plani 
 

 

• Nen-njesia 3.9 

• Zonë rezidenciale me densitet 

të lartë (perdorimi tokes -A3) 

• Rinovim te zones 

• Krijimin e infrastrukturave 

sekondare 

• Intensiteti i ndërtimit 1.23 – 2.48 

• Densitet i popullsisë 320 – 3122 

banorë/ha 

• 10 % rrugë 

• Koeficienti i shfrytëzimit  

• Lartësia maksimale e 

ndërtesave 

 

 

 

 

 



Iniciativa për zhvillimin e zonës 

_Rritja e përshkueshmërise në zonë (aksesueshmërise) 

_Sistemimi i hapësirave publike 

_Shtimi i hapësirave të reja publike 

_Aksesueshmëri në strehim cilësorë për shtresat me pamundësi 
ekonomike 

_Rritja e cilësise dhe imazhit të vetë qytetit 

_Bashkëpunimi me një vizion të përbashkët për një proces të 
vërteteë pjesëmarrës 



 Sip. 5 ha 

 Numër parcelash 125 

 Sip. Ndërtimi 80 176m² 

 Koef.shfrytëzimi 44% 

 Intensitet 1.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 



 Sip. 15593 m2 (32%) 

 Rruge 2500 m2 

 Te sistemuara 500m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hapesira publike 



Pershkueshmeria 



Pershkueshmeria 



Hapesira publike 



Cilesia e banesave 



Cilesia e banesave 



Zonat per zhvillim 

 Sip. 15000 m2 (30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Sistemi i qarkullimit 



Sistemi i qarkullimit 





1 

2 

3 

Treguesit e zhvillimit 
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1. Koeficienti i shfrytëzimit të tokës 
35% 

2. Intensiteti i ndërtimit 2.0 
3. Lartësia maksimale e kateve 7-8 
4. Sip. Ndërtimi të shtuara në zonë 

15 000m² 
5. Sip. të gjelbra 5000 m² (10X) 
6. Sip. Rrugësh  5000 (2X) m² 



Zbatimi i PDV – shpërndarja e kosto 
përfitimeve 



K
o

st
o

t 
Bashkia Pronarët që 

kontribuojnë 

në 

infrastrukturë 

Pronarët 

pjesëmarrës 

në zhvillim 

Zhvilluesi 

2500m² - tokë 

truall rrugë 

ekzistuese 

5000m2 truall 

publik 

2000 m² - tokë 

truall 

m² - ndërtim 

ekzistues 

 

m² - tokë truall 

m² - ndërtim 

ekzistues 

€ - ndërtimi i 

godinave 

€ - ndërtimi i 

rrugëve /h. 

publike 

€ - ndërtimi i 

rrjeteve 

nëntoksore 

X% X % X% X% 

15.000m² ndërtim x €/m² =  

P
ë

rf
it
im

e
t € 

 

€ € € 

 

 

 



•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 


