KËRKESË PËR PAJISJEN ME LEJE NDËRTIMI
Emri i Shërbimit

Kërkesë për marrjen e lejes së ndërtimit

Përshkrim i Shkurtër

Aplikimi për leje ndërtimi mund të kryhet on-line drejt për së drejti në portalin e
lejeve të ndërtimit ose në sportelet e aplikimit të Bashkisë Korçë . Leja e
ndërtimit është e nevojshme për çdo ndërtim, riparim, restaurim apo prishje të
objekteve ekzistuese, instalim apo ngritje të ndërtimeve të përkohshme, me
përjashtim të rasteve të parashikuara nga legjislacioni.
Dokumenti i lejes së ndërtimit përshkruan të gjitha kushtet për kryerjen e
punimeve të ndërtimit në përputhje me dokumentacionin shoqërues të aplikimit
dhe normave dhe standardeve të përcaktuara në ligj.

Baza ligjore:







Ligji nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
Ligj nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”
Procedura në mbështetje të vendimit të KKT-së nr.1 datë 30.07.2015
“për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga
autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje
ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore”
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e
rregullores së zhvillimit të territorit”

Përfituesi

Qytetarët, bizneset

Zyra Përgjegjëse

DPKZHT - Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Sektori
për Kontrollin e Zhvillimit

Afati

60 ditë

Tarifa

Sipas dispozitave të përcaktuar në paketën fiskale të Bashkisë Korçë.
 Dokumentacioni teknik i depozituar në dosjen e aplikimit (sipas
përcaktimeve të nenit 15 3 të VKM-së 408 dt. 13.05.2015) konkretisht:

Dokumente të
nevojshëm



kërkesa për leje ndërtimi, sipas formularit tip të shtojcës A të VKM-së
408 dt. 13.05.2015;



dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të pronës/ave që
marrin pjesë në një zhvillim, përfshirë marrëveshjet midis pronarëve
dhe zhvilluesit ose/dhe palëve të treta;



fragmenti i hartës së parcelës/ave ku do të kryhet zhvillimi, I rilevuar
nga topograf I licencuar;



plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen
ekzistuese;



projekti teknik arkitektonik dhe i peizazhit, sipas rastit, në 2D dhe 3D,
përfshirë eliminimin e barrierave arkitektonike; dh) projekti
konstruktiv



projekti i instalimeve që përfshijnë ato hidrosanitare, elektrike,
ngrohje, ventilim, mbrojtje nga zjarri, efiçencë energjetike, shkallë
emergjence;



grafiku paraprak i punimeve dhe afati i dorëzimit të objekteve, sipas
fazave të zbatimit;




preventivi;



lejet, licencat, autorizimet apo aktet e miratimit, të nevojshme për
ushtrimin e aktivitetit, në zbatim të legjislacionit të posaçëm
sektorial, sipas rastit;

deklarata e projektuesit të licencuar, sipas shtojcës B, për
përputhshmërinë e projektit me dokumentet e planifikimit dhe
kontrollit të zhvillimit në fuqi dhe me legjislacionin që rregullon
veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, përfshirë
dispozitat antisizmike, të sigurisë, mbrojtjes nga zjarri dhe higjienosanitare;



mandatpagesa/t e tarifës/tarifave të aplikimit, për të gjitha proceset
e shërbimit me një ndalesë.
 Deklarata e Përgjegjësisë Profesionale, sipas shtojcës B të VKM-së së
sipërcituar.
 Raporti i vlerësimit teknik, i përgatitur nga autoriteti përgjegjës i
planifikimit pas shqyrtimit teknik mbi përputhshmërinë e projektit me
legjislacionin në fuqi dhe duke respektuar afatet kohore të përcaktuara
në VKM Nr. 408 datë 13.05.215.
 Akti i Konformitetit, i hartuar nga AKPT brenda (3 ditëve)
Dokumenti/at e
prodhuar si rezultat i
shërbimit . (outputs)

Dokumenti i lejes

Sporteli ku drejtohet
qytetari për marrjen e
shërbimit

Sporteli në Bashki
Sporteli në Njësinë Administrative

Formulari i aplikimi standard që përdoret nga Bashkia.

