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RREGULLORET VENDORE TË PLANIFIKIMIT TË 

BASHKISË SË KORÇËS 
 

Ligj Nr. 10119,datë 23.4.2009 “Për Planifikimin e Territorit” 
 

Prefektura  KORÇË 

Qarku KORÇË 

Bashkia KORÇË 

Lloji i planit: RREGULLORET VENDORE TË PLANIFIKIMIT 

 

 

1. Identifikimi i dokumentit të planifikimit  
 

1.1 Përshkrimi i përgjithshëm 

1.1.1 Emri i planit  Plani Përgjithshëm Vendor i Qytetit te Korçës 

1.1.2 Numri i planit 0000000 

1.1.3 Lloji i planit   Rregullore Vendore e Planifikimit te Territorit 

1.1.4 Autoriteti për miratimin 

dhe paraqitjen e planit në 

AKPT 

Këshilli Bashkiak i Korçës dhe Bashkia Korçë 

 

 

1.2 Territorete Planifikimit  

 Emri i 

Territorit 

Përshkrimi i Territorit Autoriteti përgjegjës për miratimin 

apondonjë veprim tjetër 

1.2.1 Kufiri i 

administrativ i 

Bashkisë 

Korçë 

Zonat e përfshira në 

kufijtë administrative të 

Bashkisë Korce 

Autoriteti vendor i planifikimit 

ekskluziv i Bashkisë Korcë; kufijtë 

bashkiak përfundimtar do të 

përcaktohen nga Institucioni Kadastral i 

Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministria e 

Brendshme 

1.2.2 Zonat ngjitur  Zonat e pretenduara nga 

Bashkia Korçë siç 

përfshihen në kufijtë 

administrativ të qytetit, 

por mund të pretendohen 

nga Komuna Bulgarec 

dhe Drenovë. 

Komuna Bulgarec dhe Drenovë duhet 

të njoftohet për Planin dhe të jetë në 

gjendje të shprehë rezerva dhe 

propozime 
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1.3 Marrëdhënia e planit me instrumente të tjera planifikuese 

1.3.1 Instrumentet kombëtare planifikuese 

Emri i planit  Marrëdhënia  Komente  

Plani i Përgjithshëm 

Kombëtar  

- Me i 

rendesishem  

Plani i Përgjithshëm Kombëtar duhet të 

jetë miratuar brenda 2 viteve pasi ligji 

10119 të vitit 2009 ka ardhur ne fuqi 

(nenit 89)  

1.3.2 Instrumentet e planifikimit vendor 

Plani Rregullues i Korces 

(1994) 

- për tu  

zëvendësuar 

 

Planet vendore për tu hartuar 

në të ardhmen 

- detajimi Për tu përputhur me dispozitat e Planit 

të PPV- së. 

 

  

1.4 Lidhja e Planit me kuadrin ligjor në fuqi  

Ligji / Vendimi i 

Këshillit të 

Ministrave/ Udhëzimi 

i Ministrit 

Titulli   

Ligji nr. 7501 i 1991
1
 “Për Tokën” 

Ligji nr. 7623 i 1992
2
 “Për Pyjet dhe Policinë e Shërbimit Pyjor”  

Ligji nr. 7796 i 1994
3
 “Ligji Minerar i Shqipërisë”  

Ligji nr. 7850 i 1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”  

Ligji nr. 7980 i 1995 “ Për Shitblerjen e Trojeve”   

Ligji nr. 8093 i 1996
4
 “Për RezervatUjore”  

Ligji nr.7665 i 1993 “Per Zhvillimin e Zonave me Prioritet Turizmin” 

Ligji nr. 7917 i 1995 “Per Kullotat dhe Livadhet” 

Ligji nr. 8378 i 1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”  

Ligji nr. 8561 i 1999 “Për Shpronësimet dhe Marrjen në Përdorim të Përkohshëm të 

Pasurisë Pronë Private për Interes Publik” 

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”  

Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive të Qeverisjes 

Vendore në Republikën e Shqipërisë” 

Ligji 8897 i 2002
5

 “Per te mbrojtur te Ajrit” 

Ligji nr. 8906 i 2002 “Për Zonat e Mbrojtura”  

Ligji nr. 8934 i  2002 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”  

Ligji nr. 8990 i  2003 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”  

Ligji nr. 9010 i 2003 “Për AdministriminMjedisor të Mbetjeve të Ngurta”  

Ligji nr. 9115 i 2003 “Per Trajtimin Mjedisor te Ujerave te Ndotura”  

                                                 
1
 Ndryshuarme l igje t  7715 i  1993,  7763 i  1993,  7855 i  1994 dhe  8752 i  2001.  

2
 Ndryshuarme l igje t  7838 i   1994 dhe 8906 i  2002.  

3
 Ndryshuarme l igj in  9261 i   2004.  

4
 Ndryshuarme l igje t  8375 i   1998,  8605  i  2000 dhe 8736 i  2001 .  

5
I ndryshuar nga Ligji 10226 i 2010. 
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1.4 Lidhja e Planit me kuadrin ligjor në fuqi  

Ligji / Vendimi i 

Këshillit të 

Ministrave/ Udhëzimi 

i Ministrit 

Titulli   

Ligji nr. 9048 i 2003
6
 “Për Trashëgiminë Kulturore”   

Ligji nr. 9235 i 2004
7
 “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës” 

Ligji nr. 9244 i 2004 “Per Mbrojtjen e Tokes Bujqesore” 

Ligji nr. 9385 i 2005
8

 “Per Pyjet dhe Sherbimin Pyjor” 

Ligji nr. 9317 i 2004 “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”  

Ligji nr. 9482 i 2006
9
 “Për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimevepa 

Leje” 

Ligji nr. 9632 i 2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”  

Ligji nr. 9789 i 2007 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Zonave Ekonomike” 

Ligji nr. 9780 i 2007 “Për Inspektimin e Ndërtimit”  

Ligji nr. 10119 i 2009 “Për Planifikimin e Territorit”   

Ligji nr.10258 i 2010 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 119, datë 23.4.2009 

“Për Planifikimin e Territorit” 

Ligji nr.10315 i 2010 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 

25.8.2010, të këshillit të ministrave “Për disa ndryshime në ligjin 

nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për Planifikimin e Territorit”, të 

ndryshuar 

  Ligji nr.10 360 i 2010 Për disa ndryshime në ligjin nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për 

Planifikimin e Territorit”, të ndryshuar 

  Ligji nr. 22 i 2013 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 119, datë 23.4.2009 

“Për Planifikimin e Territorit”, te ndryshuar 

  Ligji nr. 110 i 2013 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 119, datë 23.4.2009 

“Për Planifikimin e Territorit, te ndryshuar 

Vendimi 655 i 2010 “Per Rregullat dhe Procedurat per ndryshimin e Kategorise se 

Pasurise Tokesore” 

Vendimi 459 i 2010 “Për aprovimin e struktures dhe standarteve te pergjitheshme te 

gjeodezis dhe GIS ” 

Vendimi 460 i 2010 “Për organizimin dhe funksionimin e Rregjistrit te Planifikimit 

Territorial” 

Vendimi 108 i 2011 “Per adaptimin e Rregullores se Planifikimit Uniform” 

Vendimi 104 i 2011 “Per adaptimin e Rregullores Model të Planifikimit” 

Vendimi 502 i 2011 “Për Miratimin e Rregullores të Kontrollit të Zhvillimit Uniform” 

Vendimi 88 i 2012 Për një ndryshim në vendimin nr.502, datë 13.7.2011 të Këshillit të 

Ministrave “ Për Miratimin e Rregullores Uniforme të Kontrollit të 

Zhvillimit të Territorit ” 

Vendimi 139 i 2012 Për disa shtesa në vendimin nr. 502, datë 13.7.2011 të këshillit të 

ministrave “ Për Miratimin e Rregullores Uniforme të Kontrollit të 

Zhvillimit të Territorit ”, të ndryshuar 

                                                 
6
 Ndryshuarme l igj in  9882 i  2008.  

7
 Ndryshuarme l igj in  9388 i  2005 dhe   9583 i  2006.  

8
I ndryshuar nga Ligjet 9533 i 2006 dhe 9791 i 2007. 

9
 Ndryshuarme l igje t  9786 i   2007 dhe  9895 i  2008.  
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1.4 Lidhja e Planit me kuadrin ligjor në fuqi  

Ligji / Vendimi i 

Këshillit të 

Ministrave/ Udhëzimi 

i Ministrit 

Titulli   

Vendimi 345 i 2012 Për një shtesë në vendimin nr. 502, datë 13.7.2011 të Këshillit të 

Ministrave “Për Miratimin e Rregullores Uniforme të Kontrollit të 

Zhvillimit të Territorit” 

Vendimi 314 i 2013 

 

Disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr.502,date 13.7.2011, te 

Keshillit te Ministrave, “Për Miratimin e Rregullores Uniforme të 

Kontrollit të Zhvillimit të Territorit “ 

Vendimi 488 i 2013 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 502, datë 13.7.2011 

të këshillit të ministrave “ Për Miratimin e Rregullores Uniforme të 

Kontrollit të Zhvillimit të Territorit ”, të ndryshuar  

Vendimi 481 i 2011 “Për Miratimin e Rregullores Uniforme të Instrumenteve të 

Planifikimit” 

Vendimi 312 i 2013 Disa shtesa ne vendimin nr.481, date 22.6.2011, te Keshillit te 

Ministrave, “Për Miratimin e Rregullores Uniforme të 

Instrumenteve të Planifikimit” 

Vendimi 480 i 2011 “Për Miratimin e Rregullores Model të Planifikimit” 

Vendimi 140 i 2012 Për disa shtesa në vendimin Nr. 480, datë 22.6.2011 të Këshillit të 

Ministrave “Për Miratimin e Rregullores Model të Planifikimit” 

Vendimi 371 i 2013 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr. 480, datë 22.6.2011 

të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullores Model të 

Planifikimit” 

Vendimi 238 i 2011 “Per Shpalljen e Qendres Historike te Qytetit te Korces dhe 

Miratimin e Rregullores per administrimin e saj”  

Vendimi nr. 282 i 

1961 

“Mbi Pranimin e Rregullores mbi Ndërtimin e Planifikuar të 

Qyteteve dhe të Qendrave të Banuara” (Neni 70: Normat e Brezave 

Shëndetësore për Ndërtesat Industriale dhe Veprat Komunale)  

Vendimi nr. 289 i 

2006
10

 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Legalizimit, 

Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale 

(ALUIZNI)” 

Vendimi nr. 438 i 

2006 

“Për Përcaktimin e Kritereve, të Procedurave dhe 

Dokumentacionittë Zbatueshëm, për të Kualifikuar Objektet në 

Ndërtim, qëLegalizohen ose jo” 

Vendimi nr. 259 i 

2007 

“Për Miratimin e Rregullores për Normat dhe Standardet Minimale 

Urbanistike, për Urbanizimin e Zonave Informale” 

Vendimi nr. 426 i 

2007 

“Për Miratimin e Kartës Shqiptare të Restaurimit” 

Udhëzimi 6 i 2003
11

 “Për Taksën mbi Ndërtesat” 

Udhëzimi 4 i 2004 “Për Mënyrën e Ushtrimit të Kompetencës për Planifikimin e 

Territorit nga Njësitë e Qeverisjes Vendore” 

 

 

 

                                                 
10

 Ndryshuar  me Vendimi t  të  Këshi l l i t  të  Minis trave nr .   678 i  2006 dhe  1147 i  2008.  
11

 Ndryshuarme Udhëzimin nr .  1  të  vi t i t  2005  
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1.5 Përmbajtja e Rregullore Vendore te Planifikimit 

Seksioni Titulli  Përshkrimi Statusi  

2 Parimet e 

Rregulloreve 

Vendore te 

Planifikimit  

Objektivat e planit dhe parimet e 

zhvillimit që merren parasysh për 

përgatitjen e këtyre rregulloreve.  

Të panegocijueshme  

3 Të dhëna sasiore  

kryesore  

Tabela përmbledhëse e të dhënave 

bazë sasiore të planit 

Informative  

4.1 Përkufizime të 

Përgjithshme 

Përmbajtja e termave të përdorura 

në rregulloret referuar kornizës 

ligjore në fuqi 

Detyruese 

 

4.2 Kategoritë e 

përdorimit të tokës 

Kategoritë e Zonimit, të Përdorimit 

të Përgjithshëm të Tokës, Punimeve 

të lejuara dhe të ndaluara nëçdo 

kategori të përdorimit tëtokës(Harta 

H.14) 

Detyruese 

4.3 Kategoritë e 

Zonimit të 

Detajuar 

Detajimi i e zonimit të qytetit 

(Harta H.15) 

Detyruese 

4.4 Hierarkia e 

Sistermit Rrugor 

- Rrjeti rrugor nder Urban 

- Rrjeti Rrugor Urban 

- Standartet Rrugore 

Pjeserisht Detyruese 

4.5 Treguesit e 

Zhvillimit 

Përcaktimi i Indikatorëve të 

Planifikimit dhe kushtet e veçanta 

për zhvillimin urban 

Detyruese 

4.6 Statusi i zhvillimit Dispozitat për Detajimin e Planeve 

dhe Lejeve për Zhvillim(Harta 

H.19) 

Detyruese 

5 Mekanizmat e 

implementimit  

Instrumentet e menaxhimit të tokës 

për implementimin e dispozitave të 

Rregullore Vendore te Planifikimit 

Udhëzuese 

6 Dispozitat e 

përgjithshme  

Rregullore që aplikohen për të 

gjitha zonat rregullatore dhe kanë 

prioritet mbi të gjitha dispozitat e 

tjera të planit 

Detyruese 

7 Kodi i zonimit  - shuma e të gjitha dispozitave 

rregulluese të kodifikuara për 

çdo zonë;  

- mekanizmat e propozuara  

Detyruese 

H.14 

 

Harta e përdorimit 

të përgjithshëm të 

tokës  

Koncepti i zhvillimit hapësinor 

afatgjatë për qytetin; zonat e 

përdorimit të përgjithshëm të tokës 

dhe rrjeti bazë i transportit ilustruar 

me plan.   

Pjeserisht Detyruese 

H.15 

 

Harta e Zonimit të 

detajuar 

Zonimi i detajuar Detyruese 
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H.19 

 

Harta e statusit të 

zhvillimit  

- ndarja e qytetit në zona në 

përputhje me mënyrën efektive 

të kontrollit të zhvillimit; 

- zonat e propozuara për tu 

kontrolluar nga instrumentet e 

menaxhimit të tokës  

- Detyruese 

 

- Udhëzuese  

H.17 

 

Harta e 

Transportit 

Rrjeti rrugor dhe infrastruktura e 

transportit   

Pjeserisht Detyruese 

H.18 

 

Harta e Zonave të 

Lira 

Rrjeti i hapësirave të lira dhe të 

gjelbëra  

Pjeserisht Detyruese 

 

Tabelat dhe hartat e këtij dokumenti janë të gjitha pjesë integrale e Planit dhe duhet të 

konsiderohen plotësuese. 

 

 

1.6 Zgjidhja e Konflikteve dhe Mospërputhjeve 

1.6.1 Në rast mospërputhjesh midis elementëve të këtij dokumenti, dispozitat në tekst  dhe 

formatet tabelore kane prioritet mbi elmentet grafike 

1.6.2 Në rast mospërputhjeve të normave dhe rregulloreve të këtij dokumenti, dispozitat 

më kufizuese sundojnë mbi ato më pak kufizuese 

1.6.3 Në rastin e mospërputhjeve midis rregulloreve të këtij dokumenti dhe legjislacionit 

tjetër kombëtar, rregulloret kombëtare kane prioritet 

 

 

1.7 Vlefshmëria e Planit 

Nëse nuk shënohet ndryshe Plani i Përgjithshëm Vendor është i vlefshëm për një periudhë 

dhjetë vjeçare deri në vitin 2024; pas kësaj date, plani i nënshtrohet rishikimit në përputhje me 

legjislacionin kombëtar në fuqi në atë kohë. 

 

1.7 Zgjidhja e paqartesive bazuar ne saktësinë e informacionit hapësinor 

1.7.1 Atje ku kufijtë e zonës ndjekin përafërsisht kufijtë e truallit ose vijat e rrugës, kufiri 

me i afert i truallit ose qendres se rrugës do të konsiderohet si kufi. 

1.7.2 Në rastin kur sipërfaqja e një parcele shtrihet në dy apo më shumë Zona 

Rregullatore, dispozitat e veçanta të këtij Kodi Zonimi zbatohen për pjesën e 

parcelës që përfshihen në çdo zonë. Kjo vlen edhe pë parcela të cilat janë përfshira 

pjesërisht në zonat e kufizimit të zhvillimit, në këto raste, kufizimi i zhvillimit (dhe 

ndonjë detyrim tjetër  /ose e drejtë që buron nga ky kufizim) ka të bëjë vetëm me 

sipërfaqen e parcelës që është përfshirë në zonen me kufizime                             

1.7.3 Kur vijat kufizuese jane sipas rrjedhës ujore, ajo do të konsiderohet si vija qendrore 

e rrjedhës së ujit. 

1.7.4 Atje ku ka paqartesi, autoritetet përkatëse te planifikimit, në bazë të një kërkese me 

shkrim ose me iniciativën e vet, do të përcaktojë vendndodhjen e kufirit në fjalë, 

duke marrë vendndodhjen e treguar në Hartën e Zonimit dhe qëllimet e zonës siç 

përcaktohet në këto rregullore. 
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1.8 Vlefshmeria e Rregullores 

1.8.1 Plani i Përgjithshëm Vendor është i vlefshëm për një periudhë dhjetë vjeçare deri në 

vitin 2024; pas kësaj date, Plani i nënshtrohet rishikimit në përputhje me        

legjislacionin kombëtar në fuqi në atë kohë 

1.8.2 Nëse ndonjë nen, paragraf, fjali ose fraze e këtyre rregullave për ndonjë arsye 

konsiderohet e pavlefshme ose e paligjshme, pavlefshmeria apo paligjeshmeria nuk 

do të ndikojë në vlefshmërinë ose ligjeshmerine e pjesëve të mbetura të këtyre 

rregulloreve. Kjo deklaron shprehimisht se kjo rregullore (e përberë nga çdo nen, 

klauzolë, apo fraze), do të ishte miratuar pavarësisht nga fakti se çdo një ose më 

shumë komponentë të nenit më pas mund të shpallen te pavlefshme.                  

 
 

 

2. Parimet e Rregulloreve te Planifikimit 

Objektivat & Drejtimet e Rregulloreve te Planifikimit 

Ecuria e përgatitjes së Planit të Përgjithshëm Vendor ka ndjekur drejtime të qarta, të cilat 

mund të klasifikohen në tri kategori: 

A. Parimet e Planifikimit të Territorit përshtatur në legjislacionin kombëtar (neni 4, Ligji 

No. 10119), i cili pasqyron parimet bazë të planifikimit urban të BE, 

B. Parimet që rrjedhin nga përvoja e teorisë bashkëkohore dhe të praktikës së mirë të 

planifikimit, 

C. Parimet e pjesëmarrjes, konsultimit dhe metoda të tjera lehtësimi të një procesi 

demokratik, të autorizimit dhe zbatimit të planit. 

 

A Parimet e Planifikimit të Territorit & Udhëzuesit e BE 

A.1 Zhvillim ekonomik dhe social të qendrueshëm 

A.2 Transparencë, pjesëmarrje dhe konsultim me publikun 

B Praktikat me të mira Ndërkombëtare 

B.1 Të përmirësojë ambjentin, tëruajë dhe të rrisë rolin e qytetit si zone me gjallëri dhe 

aktiviteteve të ndryshme njerëzore 

B.2 Të bëjë mjedisin në qytet më funksional dhe eficent, të bukur të shëndetshëm dhe 

interesant 

B.3 Të mbrojë vlerat natyrore dhe të trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit 

B.4 Të nxisë zhvillimin ekonomik dhe aktiviteteve ekonomike/ tregëtare 

B.5 Të përdorë në mënyrë të zgjuar tëhapësirave të gjelbra, si dhe ruajtja dhe mbrojtja e 

këtyre hapësirave 

B.6 Të zgjidhë problemet shqetësuese mjedisore dhe të përmiresojë cilësinë e jetesës 

B.7 Të stimulojë interesin e publikut 

B.8 Të forcojë lidhjen/komunikimin e qytetit 
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3.  Të dhënat kryesore sasiore 
 

Propozime per Planin e Pergjitheshem Vendor (PPV)  

 Pershkrimi  Njesia Specifikime 

3.1 Sipërfaqja totale e Planit 

(Ha) 

2143ha Siperfaqe brenda kufirit 

Administrativ te Njesive 

Vendore  

3.2 Propozimi kryesor i 

perdorimit te tokes 

- Rezidenciale, Komerciale, 

Ekonomike, Sherbime Publike 

dhe Siperfaqe te Gjelberta, 

Bujqesi 

3.5 Siperfaqja totale ekzistuese 

e urbanizuar  

661 ha Sipas hartes (orthofotos) te vitit 

2007 

3.5 Sipërfaqja totale urbane e 

Planit (Ha) 

694 ha Zona e percaktuar për urbanizim 

3.6 Siperfaqja totale të Planit 

ekzistues 

1,448 Brenda vijës së verdhë të Planit 

ekzistues ( 1994 ) 

3.7 Strehimi në zonat e 

ALUIZNIT 

7.8 ha  

3.8 Siperfaqja totale e ndertimit 

e shtuar per banesa 

 560 Ha  

3.9 Siperfaqja totale e ndertimit 

e shtuar jo per ndertime 

197 ha       Sherbimet publike dhe Zonat e 

Aktiviteteve tregtare dhe 

industriale 

3.10 Siperfaqja totale e zonave te 

mbrojtura 

879 ha       Zonat Bujqesore dhe Zonat e 

Trashegimise Kulturore 

3.11 Siperfaqe sportive e gjelber 

shtese 

333 ha      

    

Hapesirat e Gjelbra 

Zona sportive 

3.12 Numri i njesive dhe nen 

njesive strukturore 

16 Harta e Njesive dhe 

Nennnjesive strukturore (shkalla 

1:10.000 3.13 Numri i nen njesive 

strukturore 

75 

 

 

Shënim: 
Tabela është hartuar për të grumbulluar informacion statistikor dhe nuk 

ndryshon dispozitat e miratuara shtetërore të detyrueshme, apo të propozuara në 

këtë plan, në rast të ndonjë kontradikte midis të dhënave të kësaj tabele 
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4. Përkufizimet e Dispozitave Rregulluese 

 

4.1 Përkufizime te përgjithshme  

4.1.1 Zhvillimi Kryerja e çdo punimi mbi ose nën tokë, ose kryerja e 

çdo veprimi ndarje apo bashkim parcele,  modifikimi 

në përdorimin e tokës, si dhe ndërtimet në të. 

4.1.2 Aplikimi për zhvillim Aplikimi, që i dorëzohet autoritetit përgjegjës të 

planifikimit për të lejuar zhvillimin në përputhje me 

procedurat e legjislacionit kombëtar të aplikueshëm  

4.1.3 Leja e zhvillimit 

 

Akti i miratimit të aplikimit dhe zhvillimit me një 

vendim formal apo miratim në heshtje nga autoriteti 

përgjegjës i planifikimit në përputhje me procedurat e 

legjislacionit të aplikueshëm kombëtar.   

4.1.4 Zhvillimet ekzistuese Çdo lloj zhvillimi (duke përfshirë lejet e zhvillimit të 

lëshuara ligjërisht) që ekzistojnë kur hyjnë në fuqi këto 

rregullore; këto rregullore nuk kanë efekt mbi 

zhvillimet ekzistuese, me përjashtim të rasteve të 

përdorimeve të papërputhshme të tokës (shih 6. 

Dispozitat e përgjithshme) me përjashtim kur keto 

zhvillime jane ndertime te paligjshme (shih “6. 6 

Dispozitat e përgjithshme”). 

4.1.5 Zhvillimi / Ndërtim i 

paautorizuar 

Çdo lloj zhvillimi / ndërtimi që kryhet pa autorizimin  

në përputhje me dispozitat e këtyre rregulloreve dhe të 

legjislacionit të aplikueshëm kombëtar.  

4.1.6 Kontrolli i Zhvillimit Procesi i rishikimit në bazë të të cilit autoriteti 

përgjegjës kryen një vlerësim dhe merr një vendim në 

se një aplikim ndërtimi ose një zhvillim është në 

përputhje me dispozitat e këtyre rregulloreve dhe me 

legjislacionin kombëtar të aplikueshëm.  

4.1.7 Ndërtim  Çdo nderhyrje, që është realizuar ose instaluar, brenda 

ose nën sipërfaqen e tokës.  

4.1.8 Ndërtim i përkohshëm  Çdo lloj ndërtimi që nuk ka themele betoni solide dhe 

mund të lëviz lehtësisht; ndërtime të përkohshme nuk 

mund të kalojnë një kat.  

4.1.9 Parcela Pasuri e paluajtshme e regjistruar në regjistrin e 

pasurive të paluajtshme.  

4.1.10 Parcela Ndërtimore 

(Plot) 

Parcelë apo nje teresi parcelash e regjistruar në 

Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme, e paraqitur me 

një plan real ndërtimesh, në të cilën zhvillimi është 

kryer, dhe qe është krijuar pas heqjes se të gjithave 

hapësirave te nevojshme për rrugët dhe hapësirat 

publike në shërbim të zonës. 

4.1.11 Nënndarje parcele  Akti i ndarjes ligjërisht i një parcele në dy ose më 

shumë parcela më të vogla në përputhje me 

rregulloren, që po prezantohet. 

4.1.12 Bashkim parcele Akti i bashkimit ligjor të dy ose më shumë parcelave 

në një të vetme në përputhje me këto rregullore. 
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4.1 Përkufizime te përgjithshme  

4.1.13 Rregullim parcele  Ndërhyrje, me anë të të cilit parcelat e një zone të 

dhënë do të rindahen tek ish pronarët përkatës pas 

rregullimit dhe modifikimit të të gjitha parcelave në 

atë zone, në përputhje me kërkesat e këtyre 

rregulloreve dhe në përputhje  me procedurat e 

legjislacionit kombëtar në fuqi. 

4.1.14 Zonimi i përdorimit të 

tokës  

Ndarje e përgjithshme e territorit në zona, në përputhje 

me llojet dominuese të përdorimit të tokës (shih. 

“Kategoritë 4.2 te përdorimit të tokës”). 

4.1.15 Zonimi i detajuar  

(Zonat) 

Ndarja e detajuar e territorit në Zona që përcakton 

përdorimin e autorizuar, kufizuar ose të ndaluar të 

tokës, standardet dhe procedurat e aplikueshme për 

zhvillimin në to. 

Këto Zona janë skicuar në hartën H.15 sipas 

simboleve të detajuara në seksionin 4.3 ("Kategoritë e 

Detajuara të Zonimit") dhe në hartën H.19 

(Simbolet LZh ose PDV). 

4.1.16 Rregulloret e 

përdorimit të tokës  

Përdorimet e lejuara dhe të ndaluara të tokës  

4.1.17 Përdorimi i 

papërshtatshëm i tokës  

Çdo ndërtim që ekziston ligjërisht kur këto rregullore 

hyjnë në fuqi (duke përfshirë lejet e ndërtimit të 

lëshuara ligjërisht), dhe nuk përputhen me dispozitat e 

përdorimit të tokës të Kodit të Zonimit. 

4.1.18 Sipërfaqete lira Zonat pa ndërtime ekzistuese, që janë parashikuar për 

zhvillim urban. 

4.1.19 Sipërfaqe të zena Zonat e zhvilluar më parë, pavarësisht nga kushtet e 

zhvillimit aktual( formale ose jo formale, me kushte të 

mira ose të këqija të ndërtimit)  

4.1.20 Parametrat e zhvillimit 

të përgjithshëm  

Ato përcaktojnë raportin e përgjithshëm të tokës 

private me tokën e parashikuar për përdorim publik në 

një zonë që mendohet të zhvillohet nëpërmjet planeve 

të detajuara; 

Përgjithësisht, Plani sygjeron : 

- zonat e lira: 60 / 40 private me publike; 

- zonat e zëna: min 80 / 20 private me publike; 

- zonat industriale: min 80 / 20 private me publike 

- zonë shërbimi: 70 / 30 private ndaj publike 

4.1.21 Toka private  Sipërfaqe totale e parcelave që janë pronë e subjekteve 

private ose institucioneve në një sipërfaqe të caktuar. 

4.1.22 Përdorim publik Sipërfaqe totale e tokës e cila është planifikuar për 

përdorim publik dhe është përcaktuar për përdorimin 

publik; ajo përbëhet nga: 

- hapësirat publike të lira dhe 

- parcela për infrastrukturë sociale  

4.1.23 Hapësira publike të lira Rrugët, sheshet, hapësirat e gjelbërta dhe të lira të cilat 

janë planifikuar për përdorim publik. 
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4.1 Përkufizime te përgjithshme  

4.1.24 Infrastruktura sociale  Shërbime publike për arsim, kujdesin shëndetësor, 

kulturë dhe administratën; në lidhje me qëllimin e tyre, 

ato klasifikohen në shërbime në nivel qyteti dhe ato 

vendore:  

- shërbimet në nivel qyteti përbëhen nga zonat me 

përdorim toke, të qarta, dhe të përcaktuar si 

shërbime publike dhe nuk llogariten si pjesë e 

përdorim publik të parametrave të zhvillimit të 

përgjithshëm 

- shërbimet vendore konsiderohen si pjesë 

integrale të zonave rezidenciale dhe përfshihen 

në përdorim publik të parametrave të zhvillimit 

të përgjithshëm.  

4.1.25 Instrumentat e 

Menazhimit te Tokes 

 

Te gjithe instrumentat dhe mekanizmat e 

pershtateshem ne vend  per te siguruar venien ne 

dispozicion te tokes per perdorim publik nepermjet 

procesit te kontrollit te zhvillimit te territorit imponuar 

nga kjo rregullore.                                                    

4.1.26 Plan ndërtimi i veçuar  

(e shkëputur) 

Tip strukture ku godina është e rrethuar nga mure të 

jashtme të lira 

4.1.27 Plan ndërtimi gjysëm i 

veçuar (gjysëm e 

shkëputur) 

Tipe strukturash ku godina ka të njëjtin mure ndarës 

me godinën ngjitur në një nga anët e tij ose dy mure 

bashkëngjitur 

4.1.28 Fasadë e vazhduar 

(ndërtime në 

vazhdimësi) 

Tipe strukturash ku godinat ndajnë të njëjtat mure me 

strukturën ngjitur në të dy anët ose dy mure 

bashkëngjitur 

4.1.29 Bllok ndërtimi Një zonë që rrethohet nga rrugë ose hapësirat të tjera 

të hapura publike; ajo mund të përmbajë një ose më 

shumë parcela  

4.1.30 Siperfaqe kati  Sipërfaqja totale e kateve të një ndërtimi të matura ne 

sipërfaqen e jashtme të çdo kati (duke përfshirë muret 

e jashtme); 

Siperfaqe kati nuk përfshin sipërfaqet e: 

- ballkoneve, 

- çative, 

- bodrumet të cilat nuk përdoren për banim (p,sh. 

Hapësirat për parkim nëntokësor), 

- ndërtimet e përkohshme  
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4.1 Përkufizime te përgjithshme  

4.1.31 Plani i Detajuar Vendor Plani i detajuar vendor është akti administrativ që 

hartohet në zbërthim dhe detajim të planit të 

përgjithshëm vendor, mbulon një zonë të përcaktuar në 

planin e përgjithshëm vendor, përcakton parametrat 

zhvillimorë dhe të infrastrukturës në atë njësi 

strukturore. Plani i detajuar vendor është i aftë të 

qëndrojë si strukturë urbane më vete, me kufij të 

përcaktuar qartë, në planin 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 planin e 

përgjithshëm vendor për çdo parcelë ndërtimore, si 

intensiteti i ndërtimit në parcelë, shfrytëzueshmëria e 

parcelës, funksioni i zhvillimit, kategoria e përdorimit 

të tokës për parcelë. (L.110/2013) Ai miratohet nga 

Këshilli Teknik i Bashkise sipas procedurave të 

specifikuara ne ligjin e planifikimit të territorit.            

                             

4.1.32 Vleresimi i Ndikimit 

Mjedisor (VNM) 

Procesi i ndërmarrë për të identifikuar, parashikuar, 

interpretuar, matur, komunikuar dhe parandaluar 

impaktin e një zhvillimi në mjedis, në përputhje me 

alternativat e tij, në mënyrë që të përzgjidhet 

alternativa që parandalon ose zbut impaktetet e 

kundërta, përpara miratimit dhe implementimit të një 

ndërtimi të veçantë. 

4.1.33 Vlerësimi Strategjik 

Mjedisor (VSM) 

Procesi vlerësimit të impakteve të mundshme në 

mjedis, të një politike, plani apo programi. 

4.1.34 Parku industrial  Një territor i veçantë i  ndodhur dhe i zhvilluar në 

përputhje me planin urban, i pajisur me infrastrukturën 

e nevojshme të tillë si rrugët, transportin dhe 

shërbimet publike me ose pa ndërtesa industriale të 

ndërtuara më parë, i cili synohet për zhvillim 

industrial. 
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4.2 Kategoritë e përdorimit të tokës 

Kategoria e përdorimit të 

tokës 
Përshkrimi  

Zona  Industriale  I Aktivitete me ndikim te ulet ekonomik (përpunimi i 

ushqimit, seminare, garazhe, magazina të mëdha dhe me 

pakicë, nxjerrja dhe përpunimi i materialeve të ndërtimit), 

me përjashtim të përdorimeve të banimit dhe veprimtarive 

turistike. 

Zona Banim  A Predominim i përdorimeve të banimit, të densitetit të ulët 

ose të mesëm, me përjashtim te veprimtarive industriale 

Zona Qendrore A Zona Banim me përqendrimi i aktiviteteve komerciale, të 

zyrave dhe sherbimeve administrative të nivelit të qytetit. 

Densiteti rezidencial dhe i ndërtimeve nga i mesëm tek i 

lartë 

Shërbimet Publike S Infrastrukturë sociale e nivelit të qytetit (kujdesi 

shëndetësor, arsimi, kultura, administrata) 

Zona Gjelbërta dhe 

Sportive 
S Hapësira të gjelberta sportive dhe të hapura në nivel qyteti 

të tipave të ndryshme, të përcaktuara për përdorim publik. 

Zonat e gjelbra buferike 

Sherbimet  

Komerciale (Turizmi 

dhe Rekreacioni) 

S Aktivitetet e turizmit dhe rekreacioni (intensive dhe 

ekstensive), duke përjashtuar aktivitetet rezidenciale dhe 

ekonomike 

Përdorime Veçanta V Infrastruktura urbane (shërbimet publike komunale, 

stacione e hekurudhe, varrezat, etj) 

E drejta për zhvillimin rrugor dhe hekurudhor 

Toka Bujqësore B Aktiviteti i fermereve, përjashtuar përdorimet rezidenciale, 

që lejojnë pjesërisht aktivitetet ekonomike; zona rezervë 

per zhvillimet prespektive gjithashtu janë të përfshira 

Monumente kulture 

dhe historike 
M Të gjitha qendrat dhe ansamblet muze dhe qendrat apo grup 

objektesh historike 
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4.3 Kategoritë e Zonimit të Detajuar 

Kategoria e përdorimit të tokës Kategoria e zonimit  

I Zona  Industriale 

I.1 Zona te reja Industriale  

I.2 Zona  Industriale – Me efekt  të ulët mjedisor 

I.3 Zonat e përziera industriale / komerciale 

I.4 Zona funksionalet – për t’u zhvendosur 

I.5 Qendra rajonale exspozita 

A 
Zonat 

e Banimit  

A. 1  

Zonat me kate të 

ulëta 

A.1.1 Zonat e zgjerimit të ulëta - me pak kate 

A.1.2 Zonat e integrimit të ulëta - me pak kate 

A.1.3 Zonat ekzistuese të ulëta - me pak kate 

A. 2  

Zonat me lartesi 

mesatare  

A.2.1 Zonat per zgjerim me lartesi mesatare - 

përdorim të përzierë 

A.2.2 Zona të  integruara me lartësi mesatare - 

përdorim të përzierë 

A.2.3 Zona ekzistuese me lartësi mesatare - përdorim 

të përzierë (Blloqe banimi ish shteterore) 

A. 3  

Zonat me shumë 

kate  

A.3.3 Zonat ekzistuese e larta (me shumë kate)-  

përdorim të përzierë 

A 

Zonat 

Qendrore 

 

A.4 

Qendra e qytetit  

A.4.1 Qendra e qytetit  

A.4.2 Qendra e Qytetit - Rigjenerimi 

A.4.3 Qendra e Qytetit - Zgjerim 

A.4.4 Nën-qendra kryesore 

A.4.5 Nën-qendra dytesore 

S Shërbimet Publike 

S.1 Shërbime Publike  

S.2 Zona Spitalore 

S.3 Zona e Arsimit 

S Zonat e Gjelberta dhe Sportive 

S.5 Lulishte / Hapesire publike te lira 

S.6 Hapesire te gjelbera & sherbime sportive  

S.7 Kompleks Sportiv  

S.8 Park i Aktivitetit Urban 

S.9 Zone e gjelber tampon  

S.10 Zonat tampon te kanalit 

S.11 Parku i gjelber dhe shplodhes  

S Turizmi dhe Rekreacioni 
S.12 Zonat Rekreative Shetro Park 

S.13 Zonat Turismi (Resort me Villa) 

V Përdorime të Veçanta 

V.1 Varreza 

V.2 Hekurudhor breze i toke 

V.3 Impiant i perpunimit te ujerave te ndotur 
V.4 Nen Stacioni Elektrik 

V.5 Rruga unazës, breze toke rezervë 

V.6 Terminal i Autobuzave 

V.7 Prodhim Energjie - Fotovoltaike 

B Toka Bujqësore 
B.1 Zonë rezervë për të ardhmen 

B.2 Tokë bujqësore 

M Monumente Kulture 

M.1 Zona me potencial arkeologjik 

M.2 Qendra Historike 

M.3 Ansambli urban 
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4.4 Hierarkia e Sistemit Rrugor   

4.4.1 Kategorite e Rrugeve 

Kat I: Rrjeti Interurban Pershkrimi 

I.1 Rruget Kombëtare 

Rruget Kombëtare - Shtesa më e rëndësishme 

në rrjetin ekzistues rrugor është zhvillimi i 

unazës së jashtme. Pjesa e ndërtuar kohët e 

fundit (nga ndërseksioni i Aksit të Bilishtit me 

ndërseksionin e aksit të Tiranës) si dhe ajo e 

propozuar dhe nga vijimi i planit (nga 

ndërseksioni me aksin e Tiranës me ndërseksioin 

me aksin e Ersekës) do të duhet të përafrohen me 

standardet e klasifikimit kombëtar të rrugëve (dy 

korsi për drejtim plus rripin e mesit). Unaza e 

jashtme do të përcaktojë një kufi të ri zhvillimi 

për qytetin; ajo do t’i shërbejë   trafikut dhe do të 

mbështesë zhvillimin.                                      

I.2 Rruget Rajonale 
Rruget Rajonale - Këto janë rrugë që të çojnë 

në Voskopojë dhe   Polenë.                                   

                          

Kat II: Rrjeti Urban Pershkrimi 

II.1 Rruget Kryesore Urbane 

Rrugët kryesore urbane– janë arteriet kryesore 

të qytetit, të karakterizuara nga dy korsi për 

drejtim (me ose pa rripin e mesit). Këto janë: 

unaza e brendshme dhe zgjatjet e rrugëve 

kombëtare brenda strukturës urbane: Bulevardi 

“Medhi Kostani’ dhe promenada “Fan Noli” 

(aksi i Tiranës), promenada “Rilindasit” dhe 

bulevardi “Gjergji Kastrioti” (aksi i Bilishtit), 

Rruga “28 Nëntori” (aksi i Ersekës). Janë 

propozuar rrugë të reja kryesore urbane për 

organizimin hapësinor të shtrirjeve veriore 

rezidenciale.  

II.2 Rruget Dytesore Urbane  

Rruget dytësore urbane - janë rrugë të 

rëndësishme urbane me një korsi për drejtim, të 

tilla si bulevardi “Gjergji Kastrioti” dhe 

“Republika” Shumë rrugë urbane dytësore do të 

jenë të nevojshme në zonat e shtrirjes për banim 

dhe në zonat informale të integruara, sipas 

Hartës 17.   

II.3 Rruget e Lagjeve 
Rrugët e lagjeve – pjesa tjetër e sistemit rrugor 

përbëhet nga rrugë kryesore dhe dytësore lagjeje, 

siç ilustrohet në Hartën 17. 

 Rrugë historike 

Rrugë historike – rrugët historike përbëjnë një 

kategori të veçantë për shkak të strukturës së 

mbrojtur hapësinore dhe strukturës historike 

urbane 

 Rrugët skenike Rrugët skenike – kjo kategori e veçantë rrugësh 
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i referohet rrjetit rrugor të Kodrave të Moravës, i 

cili ofron pamje panoramike mbi qytet brenda 

një mjedisi natyror. Në këto rrugë duhet të 

dekurajohet përdorimi i makinave dhe të 

inkurajohen mënyra alternative transporti 

(biçikletat, ecja, etj.).  

 Rrugët lidhëse 

Rrugët lidhëse – zhvillimi i unazës së jashtme 

kërkon ndërtimin e rreth-rrotullimeve të reja në 

prerjet me rrugët kombëtare të Tiranës, Bilishtit 

dhe Ersekës dhe rrugët rajonale të Polenës dhe 

Voskopojës. Këto rreth-rrotullime do të 

shërbejnë si pika hyrëse në qytet. Do të kërkohen 

lidhje me shkallë më të vogël në prerjen e unazës 

së brendshme me rrugët kryesore urbane (disa 

prej tyre ekzistojnë).  

 

4.4.2 Standartet Rrugore  

  

I.1 

 
  

II.1 

 

 

II.2 
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II.3 

 

4II. 

 

 

 

4.4.3 Distancat e strukturave nga rruga 

 

Nese nuk percaktohet ndryshe  ne PDV, distancat  minimale  te faqeve te 

strukturave nga kufiri  i trupit  te rruges apo kufiri  i prones  parcele  me 

trupin  e  rruges,  brenda  zonave  te  sistemit  urban  ekzistues   ose  ato  qe 

urbanizohen, percaktohen ne haze te gjendjes  faktike  te trupit  te rruges, 

por, ne cdo rast, jo me pak se percaktimi  ligjor ne Regjistrin  e Pasurive te 

Paluajtshme per  trupin  e  rruges  dhe,  nese  nuk  percaktohet ndryshe  ne 

ligjin  nr.8378,  date 22.7.1998, "Kodi  rrugor  i Republikes se Shqiperise", 

jane:                                                                                                       

a) per gjeresi rruge me ose pa trotuare, me te vogel se 7 (shtate) metra , 

distance minimale eshte 2.5 (dy pike pese) metra; 

   b)gjeresi rruge perfshire trotuaret, 7 (shtate) deri ne 15 pesembedhjete              

metra , distance minimale eshte 3 (tre)metra;                                                           

   c)gjeresi rruge perfshire trotuaret, me te madhe  se 15 pesembedhjete              

metra , distance minimale eshte 4 (kater) metra;                                                      
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4.5 Treguesit e Planifikimit dhe Zhvillimit 

4.5.1 Madhësia e parcelës Përcakton sipërfaqet minimale dhe maksimale të një 

parcele për të cilën lëshimi i një lejeje zhvillimiështë e 

mundshm; “madhësia minimale e parcelës” përcakton 

madhësinë standarte të një nënndarje të parcelës dhe 

“madhësia maksimale e parcelës” përcakton standartin 

për bashkimin e parcelës 

4.5.2 Fasada e parcelës Përcakton gjatësinë minimale të anës së parcelës 

përballë rrugës kryesore hyrëse, të kërkuar për dhënien 

e lejes sëzhvillimit në zonën përkatëse të zhvillimit. 

4.5.3 
Sipërfaqia Minimale 

për PDV 

Sipërfaqja minimale e kërkuar për fillimin e procesit të 

zhvillimit nëpërmjet PDV 

4.5.4 Intensiteti i Mundshëm 

i Ndërtimit (i) (Raporti 

i Sipërfaqes Totale 

tëKateve Katit me atë të 

 parcelës) 

Intensiteti i ndërtimit (I) është raporti i sipërfaqes së 

përgjithshme të ndërtimit në një parcelë të ndërtueshme 

me sipërfaqen e parcelës së ndërtueshme. (I) matet në 

m2/m2, regjistruar sinjë pasuri në Rregjistrin ePronave 

të Paluajtëshme 

4.5.5 
Koeficienti i 

Shfrytëzimit të tokës 

për ndërtim (Ksht) 

(Raporti i Shfrytëzimit 

te parceles) të parcelës 

Sipërfaqe e shprehur në m2 që një strukturë zë në një 

parcelë ndërtimi.  

- Hapësira gjysëm të mbuluara që janë përfshirë në 

elementët e strukturës së ndërtesës (siç janë 

taracat e mbuluara) të përfshira brenda sipërfaqes 

së zënë të parcelës. 

- Pjesë të ballkoneve dhe elementëve arkitektonike 

qëdalin jashtë volumit tëstrukturës dhe 

konstruksione të lehta (tenda të ndryshme) nuk 

maten brenda siperfaqës së zënëtë parcelës.  

4.5.6 Gjurma e ndërtimit Lloji special i Ksht që synon të ruajë tipologjitë 

ekzistuese urbane; në varësi të statusit të zhvillimit, 

“gjurma e ndërtimit” ndahet në dy tipe: 

 - Ndërtimi i gjurmës Ndërtimi i një strukture të vetme, të re duke mbuluar 

gjurmën e strukturës ekzistuese (aplikohet vetëm për 

ndërtesat e banimit ish-komuniste) 

 - Gjurma totale Rizhvillimi i një blloku ndërtimesh duke ruajtur 

shumën e gjurmës ekzistuese të gjitha strukturave 

(aplikohet në zonat PDV) 
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4.5 Treguesit e Planifikimit dhe Zhvillimit 

4.5.7 
Lartësia Maksimale e 

Strukturës  

(në metër dhe numër 

katesh) 

Lartësia maksimale e strukturës ndërtimit e shprehur në 

kate, është numri maksimal i lejuar i kateve mbi 

sipërfaqen e tokës, madje edhe pjesërisht mbi tokë, 

duke përfshirë edhe katin nën çati, ose gjysmë-katin. 

Shprehur në metra, ajo do të jete në harmoni meVKM 

502 të vitit 2011 dispozitat e pikës 4 të nenit 35 dhe 

Aneksit 3 te te njejtit vendim. Lartësia maksimale e 

strukturës se ndërtimit përfshin: 

- Lartësine tip të katit = 3m 

- Lartësinë e katit përdhes = 3m deri në 5m (në 

vartësi të përdorimit të tokës, siç specifikohet në 

“kodin e zonimit“ 

- papafingo (kur është e lejueshme) = 1.8m – 2.2m 

 

Lartësiaminimale e katit, e matur nëbrendësitë 

strukturës se ndërtesës (distanca vertikale në mes të 

nivelit të dyshemesë dhe tavanit), nuk mund tëjetë më 

pak se 2.5 m në varësi të funksionit të ambjentit2.7 

meter. 

 

Papafingo, e cila është një strukturë e krijuar me 

materiale të lehta e të çmontueshme, e vendosur mbi 

mbulesën e sheshtë të një strukture, që zë jo më shumë 

se 40% të saj me një lartësi maksimale të brendëshme 

nga 1.8 m – 2.2 m. Papafingo nuk konsiderohet kat, por 

merret në konsideratë në llogaritjen e lartësisë 

maksimale në metra të strukturës. Në rast se kjo 

strukturë ka sipërfaqe <, = 20 m2 dhe / ose është e 

rrethuar me mure në të gjitha drejtimet ajo nuk 

konsiderohet papafingo por kat. 

4.5.8 
Treguesit e distancave 

(D) 

(në metër) 

Distanca (D) janë largësitë minimale të kërkuara të 

strukturave ndërtesave nga vija kufizuese e parcelës 

dhe strukturave të ndërtesat e tjera. Distancat janë të 

matura në përputhje me specifikat e nenit 19/ pika 7 

dhe VKM 314/2013 

  - Kufiri i rrugës (Dr) Dr është distanca minimale midis vijës së ndërtimit dhe 

vijës së rrugës 

  - Kufijtë e parcelës  

(Dp) 

Dp është distanca minimale midis vijës së ndërtimit 

dhe kufijve të parcelës; 

 

Dp mund të jetë 0 ose sipas distancave minimale të 

përcaktuara nga legjislacioni kombëtar 

 

Në qoftë se Dp në ngastrën ngjitur është 0, atëherë Dp 

në ngastër duhet gjithashtu të jetë 0 (planimetria e 

ndërtesave gjysëm e shkëputur) 
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4.5 Treguesit e Planifikimit dhe Zhvillimit 

 - Strukturat e tjera (Ds) Ds është distanca minimale midis dy strukturave. Ajo 

përdoret në rastet kur dy ose më shumë struktura 

ndërtohen në të njëjtën ngastër. 

 

Në qoftë se nuk shënohet ndryshe, Ds = 2 x Dp 

  

- Distanca e katit të  

sipërm (Dks) 

 

Dks është distanca e kërkuar e tërheqjes së katit të 

sipërm ndaj vijës së ndërtimit.  
 

 

4.5.9 Kërkesat e parkimit Kërkesat për realizimin e parkimit në ndërtimet e reja; 

përveç rasteve të specifikuara ndryshe, kërkesat e 

parkimit janë: 

- Përdorimi rezidencial: 1 ose 1.5 ose 2hapësirë për 

apartament 

- Përdorimi tregëtar komercial (në shkallë të gjerë): 1 

parkimi për 25 – 50m2 të sipërfaqes 

- Hotele: 1 hapësirë parkimi për 10 dhoma 

4.5.10 Standarte sizmike Përcaktojnë Standardet për ndërtimin që duhet të 

respektohen në përputhje me rregulloret kombëtare 

sizmike; 

Ndërtimi brenda zonës së qytetit të Korçës duhet të 

respektojë nivelin e riskut 8 për nivelin12, shkalla e 

riskut sizmik MDV-64 

4.5.11 Kushtet e Vecanta Rregulloret shtesë që aplikohen në zonat specifike 

 Leje Zhvillimore 

Ndertimi 

Përcakton procesin e përdorur për aplikimin për Leje 

ndertimi  dhe miratimi (simbolet LZh në hartën H.19) 

 Plani i Detajuar Vendor Përcakton tipin PDV dhe çdo kërkesë tjetër speciale 

(simbolet PDV në hartën H.19). 

 Planimetria e sheshit të 

ndërtimit 

Përcakton kërkesat dhe jep opsione për planimetrinë e 

ndërtimeve në zonë (e shkëputur, gjysëm e shkëputur 

dhe ndërtesa e vazhduar; mundësia për linjë frontale të 

vazhdueshme të katit përdhe në ndërtesat e zonave 

qendrore). 

 Aktivitetet Tregtare Mundësia për lartësi të rritur të katit përdhe (deri në 
5m) për aktivitetet tregtare. 

 

4.6 Statusi i zhvillimit 
 

4.6.1 Procesi i planifikimit dhe kontrollit i zhvillimit 

 Statusi i zhvillimit Përshkrimi  

4.6.1.1 Statusi i lejeve 

zhvillimore  

ndertimi (LZh) 

Është e mundur të aplikohet direkt per nje Leje 

zhvillimore ndertimi sipas specifikimeve te parashikuara 

në Nenin 12 (VKM 312/2013) dhe Neni 70 (Ligji 

110/2013)                                                                     
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4.6.1 Procesi i planifikimit dhe kontrollit i zhvillimit 

 Statusi i zhvillimit Përshkrimi  

4.6.1.2 Statusi i Planit te 

Detajuar Vendor 

(PDV) 

Lejet zhvillimore nuk mund të lëshohen para përgatitjes 

dhe miratimit të planit  të detajuar për zonën në përputhje 

me kërkesat e Ligjit bazë dhe këtyre rregullave (shih 

“4.5.3 Instrumentet e planifikimit”)                        

4.6.1.3 Statusi i kufizimit të 

zhvillimit 

Zona ku ndalohet apo kufizohet zhvillimi për përdorime 

me interes publik me parametra të ulët ndërtimor.  

4.6.1.4 Statusi i 

Sherbimeve Publike 

Zona  me statusi Leje zhvillimore ndertimi ose PDV dhe 

te aplikohet per autoriteti publik vetëm për qëllime të 

përdorimit publik 

 

4.6.2 Instrumentet e planifikimit 

 

 

4.6.2.1 Plani i Detajuar Vendor (PDV) 

PDV është një instrument planifikimi që synon të koordinojë zhvillimin në shkallë të gjerë, 

qellimi dhe statusi i të cilëve është përshkruar në Ligjin e Planifikimit të Territorit i 

ndryshuar. Neni.45 / L.110/2013.PDV është ngarkuar nga bashkia ose të iniciuar nga 

subjekte private të licencuara. Zona e studiuar në Planin e Detajuar Vendor duhet te ndjeke 

kufirin e nennjesive strukturore sipas percaktimit ne “Harten e Nennjesive Strukturore” te 

miratuar ne Keshillin Bashkiak 2011. Per zonet e reja qe nuk jane te perfshira ne harte duhet 

te ndiqen dispozitat e këtyre rregulloreve për secilën zonë. 

Plani i detajuar vendor percakton perdorimin e detajuar te tokes dhe parametrat zhvillimore 

per secilen parcele zhvillimore brenda njesise strukturore urbane dhe rrjetin e infrastruktures 

se njesise. 

 

Ai mund ti referohet tipologjive të dallueshme si më poshtë: 

a) Shumësisë të parcelave të tokës në shkallë të vogël, formale ose joformale, të përdorimit 

rezidencial, të përzierë ose për prodhim: në këtë rast, PDV bazohet në “rregullimin e 

parcelës” dhe i lejon pronarëve të zhvillojnë ngastrat e tyre individualisht; 

b) Pronësitë e mëdha, zakonisht me interes publik, të planifikuara për zhvillimin e 

shërbimeve publike, të tilla si arsimi, kujdesi shëndetësor, ose rekreacion: në këtë rast 

infrastruktura teknike garantohet nga autoriteti bashkiak ose ai qendror, ndërsa zhvillimi 

kryhet nga pronari ose institucioni përkatës. 

c) Zonat e pronësisë së përzierë me vlerë të rëndësishme rikrijuese urbane, asetet mjedisore 

dhe potenciali për zhvillimin e turizmit, në këtë rast, artikulimi i zonave të zhvillimit me 

zonat e gjelberta duhet të adresohen nga PDV special sipas dispozitave të planit të 

përgjithshëm vendor. 

 

 

5. Mekanizmat e Implementimit (Instrumentet e menaxhimit të tokës) 
 

5.1 Përshkrim i përgjithshëm 

Plani paraqet një tërësi Instrumentesh të Menaxhimit të Tokës për të përcaktuar kushtet e 

bashkimit apo të nënndarjes së parcelave, mbështetjen dhe interesimin për parcelat me 

qëllim që të ndihmojë sigurimin e shërbimeve publike dhe rrugët, qasje në vlerë dhe në 
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natyrë, për infrastrukturën e nevojshme, impaktin e kostos së alokimit të infrastrukturës 

publike për secilën zonë si dhe tipin e zhvillimit. Këto instrumente mund të shoqërohen me 

procesin e kontrollit të zhvillimit të territorit siç shpjegohet më poshtë. Fusha e tyre e 

aplikimit është përfshirë në Kodin e Zonimit dhe është ilustruar grafikisht në “Hartat e 

Statusit të Zhvillimit”                                                                                                                

 

5.2 Përkufizime -  Zona e referencës 

 Emri  Përshkrimi  

5.2.1 Kuote 

pjesemarrjeje 

(neni 45/2, L. 

110/2013) 

 

Plani i detajuar vendor hartohet ne perputhje te plote me normat 

e projektimit ne fuqi dhe ne menyre te detyrueshme, percakton 

ne permbajtje te tij kuotat e pjesemarrjes ne zhvillimin e 

planifikuar te cdo parcele, duke garanturar shperndarje 

proporcionalisht te barabarte te ketyre kuotave. Per qellim te 

planit te detajuar vendor “kuote pjesemarrjes” i referohet cdo 

pjese te pasurise se paluajtshme Brenda kufizimit te planit te 

detajuar pjesor, qe zhvillohet nepermjet planit, pavarsisht nga 

destinacioni i planifikuar ne funksion te tij si siperfaqe e gjelber, 

rruge komunitare ose godine banimi/tregtimi etj. Apo regjimi i 

kesaj pasurie si private apo publike. Keshilli i Ministrave, ne 

mbeshtetje te Kodit Civil, miraton aktin nenligjor qe percakton 

menyren e caktimit te kuotave te pjesemarrjes se pronave brenda 

nje plani te detajuar vendor.                                                          

                

- Deri sa një vendim i tillë te jepet dhe nëse nuk specifikohet 

ndryshe, përqindjet e kuotes për secilën zonë përcaktohen nga 

PPV në Kodin e Zonimit te Rregulloreve Vendore te 

Planifikimit. 

5.2.2 Kontribut ne 

kostos 

infrastruktures  
 

 

- Pagesa për zhvillimin e rrjeteve të kërkuara të shërbimeve 

komunale; 

- Pagesa e llogaritur si një përqindje e vlerës së parcelës; 

shkalla e përqindjes për tu vendosur përqindja e buxhetit të 

kostos së ndërtimit që është paraqitur zyrtarisht si pjesë e LZh 

ose dokumentet e aplikimit PDV. 

- Në lidhje me zonat informale, ndërtimet që janë legalizuar 

sipas legjislacionit në fuqi duhet të përfitojnë nga detyrimi për 

pagesë të reduktuar (zbritja për pagesat e realizuara për 

“impaktin mbi tatimin për infrastrukturën” gjatë procesit të 

legalizimit) 

5.2.3 Transferimi i 

të drejtes 

perzhvillim 

(TDZ) 

- Mundesia per te konvertuar pjesete te drejtes per zhvillim te 

nje parcele te caktuar ne nje pjesetjetertete njejtes plot ose ne 

nje parcel tjeter; 

- Rritja e Intensiteti [I] duhet te jepet si nxites per te gjithe 

parcelat te cilat pajisen me te drejte zhvillimi 

5.2.4 Zonat marrëse 

dhe dhënëse 

- Zonat e përcaktuara për të “marrë” dhe “dërguar” të drejta të 

zhvillimit; 

- Ky mekanizem sugjerohet të përdoret për të transferuar të 

gjitha të drejtat e zhvillimit nga zonat e përcaktuara për 

infrastrukturën sociale të shkallës së qytetit (parqet errethit, 

fasilitetit sportive, zonat e universitetit etj.) –“Zonat 
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5.2 Përkufizime -  Zona e referencës 

 Emri  Përshkrimi  

dhënëse”– në zona të tjera,me densitet mesatar dhe tëlartë 

zhvillim me përdorim rezidencial dhe të përzierë – “Zonat 

Marrëse” 

- Programi TDZ duhet të zbatohet në përputhje me specifikimet 

e parashikuara në nenet 8,9 dhe 10 të VKM 502 i 2011 

5.2.5 Bashkimi i 

tokës 

- Konsolidimi i parcelave duke transferuar pronësinë një agjenti 

të vetëm që trajton rizhvillimin dhe riprojektimin; pronarët 

fillestarë kompensohen me transferimin e një pjese të 

ngastrave të nën ndara përsëri; 

- Ky instrument hyn në fuqi sot, meqenëse ai bazohet në 

marrëveshjet e lira midis pronarëve dhe investitorëve / 

zhvilluesve privatë. Parcelat e reja të modifikuara sipas 

kontributit te tokës duhet të regjistrohen në IPRO. 

6. Dispozita të përgjithshme 
 

6.1 Kufijtë e saktë Komunes do të përcaktohen nga Ministria e Brendshme në përputhje 

me Kadastrën Bujqësore Kombëtare 

6.2 Plani i nënshtrohet VSM. VSM duhet të përcaktojë nëse VNM shtesë duhet të 

kryhen për aktivitete të tjera. VSM gjithashtu duhet të vendosë kërkesat e zonës të 

amortizimit midis zhvillimit industrial dhe rezidencial 

6.3 Çdo zhvillim në fushën e planifikimit duhet të shoqërohet me leje zhvillimi ligjore 

në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe dispozitat e planit 

6.4 Të gjitha lejet e zhvillimit që janë lëshuar ligjërisht në përputhje me legjislacionin 

në fuqi përpara miratimit të planit konsiderohen të vlefshme dhe punimet mund të 

vazhdojnë në përputhje me termat e vendosura në lejen e zhvillimit 

6.5 Në rastin e përdorimeve të papërputhshme të tokës, plani parashikon afate specifike 

për heqjen e tyre. Po qe se nuk shënohet ndryshe në Kodin e Zonimit, afati kohor     

      nuk duhet të kalojë një periudhë prej 10 vitesh nga miratimi i Planit. 

6.6 Ndërtesa të paautorizuara që janë ndërtuar para miratimit të planit i nënshtrohen 

kritereve të procedurave të përcaktuara në legjislacionin kombëtar për legalizimin e 

ndërtimeve të paautorizuara. Planet urbane të detajuara në lidhje me ndërtesat e 

paautorizuara dhe/ose zonat informale duhet të zhvillohen në bashkërendim me 

ALUIZNI 

Ndërtesat e pa ligjshme që janë ndërtuar para miratimit të Planit i nënshtrohen 

kritereve të procedurave të përcaktuara në legjislacionin kombëtar për legalizimin e  

   ndërtimeve të paautorizuara në bashkërendim me ALUIZNIN.                                

       

6.7 Lidhja me rrjetet e infrastrukturës bazë (furnizimi me ujë, kanalizimet e ujërave të 

zeza, elektriciteti) dhe shërbimi për mbledhjen e mbetjeve të ngurta, në përputhje me 

specifikimet ligjore dhe teknike kombëtare, është një kusht i domosdoshëm për 

lëshimin e lejes së zhvillimit, pavarësisht nga dispozita të tjera të përgjithshme ose 

të parashikuara nga Plani 
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6.8 Aksesi i sigurt dhe adekuat rrugor në një parcelë është një kusht i nevojshëm për 

lëshimin e lejes së zhvillimit, pavarësisht nga dispozita të tjera të përgjithshme ose 

specifike të përcaktuara nga Plani. Aksesi i sigurt dhe adekuat rrugor do të thotë që 

një kalim i pa ndërprerë i të paktën 3.5 m gjerësi që lejon kalimin e mjeteve të 

emergjencës (si dhe kamionët gjatë fazës së ndërtimit), duhet të garantohet si pjesë e 

procesit të aplikimit të zhvillimit 

6.9 Të gjithë ndërtimet e reja në zonën e planifikimit duhet të respektojnë të drejtën e 

kalimit rrugor sipas hartës sëtransportit  (H.17). Në zonat ekzistuese formale, (PDV) 

mund të respektojnë këtë të drejtë kalimi. Standartet rrugore mund të jenë më të ulta 

se sa ato të specifikuara nëHarten H.17(vetëm në sipërfaqet pjesë e Lejes së 

Zhvillimit (zonat LZh) të specifikuara nga Bashkia. 

6.10 Në rastin kur sipërfaqja e një parcele zgjerohet në dy ose më shumë zona 

rregullatore,  dispozitat specifike të kodit të zonimit aplikohen përkatësisht për 

pjesën e parcelës që përfshihet në çdo zonë. Kjo aplikohet gjithashtu për parcelat që 

janë pjesërisht të përfshira në zonat e kufizimit të zhvillimit; në këto raste, kufizimi i 

zhvillimit (dhe çdo detyrim tjetër dhe/ose çdo detyrim tjetër që lind nga ky kufizim) 

ka lidhje vetëm me sipërfaqen e parcelës që përfshihet në zonën e kufizimeve 

6.11 Simboli i parkimit në hartën e transportit (H.17) do të thotë që plani i detajuar duhet 

të alokojë të paktën 50 hapësira parkimi për përdorim publik. 

6.12 Në kryqëzimin e shënuar për zhvillimin e rrethrrotullimin, një rreze prej të paktën: 

- 30m nga pika e qendrës së kryqëzimit midis rrugëve të kategorisë së parë, 

- 20m nga pika e qendrës së kryqëzimeve prej ku një nga rrugët është e kategorisë së 

parë,duhet të ruhet 

6.13 Në zonat e përcaktuara për ndalimin e autobusëve një rrip 6 m i gjerë dhe 100 m i 

gjatë duhet të përcaktohet për autobusët në mënyrë të tillë që nuk do të shqetësojë 

trafikun 

6.14 Zonimi i detajuar  mund te axhustohet më tej për arsye të saktësisë që çojnë deri në 

+/-  2% ndryshime të të gjithë sipërfaqes së secilës Zonë 

6.15 Kreu i departamentit të planifikimit të bashkisë mund të lëshojë një leje për parcelat 

me madhësi deri në 30% me te vogla se madhesia minimale e parcelës në zonat që 

kanë statusin LZh, në qoftë se ai është i bindur se aplikimi për leje zhvillimi përkon 

me morfologjinë e planifikuar urban përreth.  

6.16 Kreu i departamentit të planifikimit të bashkisë mund të lëshojë një leje për një 

strukturë me distancë nga kufiri i parcelës (Dp), deri në 50% mëtë vogël nga 

distanca e deklaruar në zonimin e detajuar (kapitulli 7), në zonat me status LZH, 

nëse është i bindur se  se aplikimi për leje zhvillimi përkon me strukturën ekzistues 

dhe ruhet distanca me strukturën tjeter (Ds). 
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7. Kodi i Zonimit 
 

 
 Ι.1.a RREGULLORE 
 
Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoria e zonimit te detajuar Zone e re industriale -me efekt mesatar dhe  te larte 

mjedisor  

PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Aktivitete logjistike; 
Aktivitete industriale (me efekte te mesëm & te larte 
mjedisor); 
Magazina; 
Zyra dhe Shërbime (qe kane te bëjnë me aktivitete 
prodhuese) 

Perdorime te ndaluara 

Rezidenciale; 
Shërbime arsimore, shëndetësore, kulturore & sportive 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik (përfshi 5% zone amortizimi) 

 

RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Min: 2,000 m2 
Sipërfaqja min.për PDV 10 000 m2 
 [i] 1.6 
Ksht 70% 
Lartësia 11m (3 kate) 

Distanca: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr =10m 
Dp=5m 

Fasada e parceles 25m 
Kerkesa per parkime 1hapësire parkimi për 150 m2 sipërfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 

KUSHTET E VECANTA 

Kerkohet ndertimi i nje infrastrukture te vecante 

Leje zhvillimore ndertimi  për çdo objekt janë duhet te miratohen nga studimi i VNM-së 
Planimetria e sheshit te ndertimit i vecuar 

Perjashtohen lartesite maksimale 
Instalime te vecanta mund te lejojne kalimin e lartesise 
Maksimale 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 10% 
Kontribut ne kostos infrastruktures   3% 
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 Ι.1b RREGULLORE 
 

Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoria e zonimit Zone e re ekonomike - Aktivitete logjistike 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Aktivitete logjistike; 
Magazina; 
Zyra dhe Shërbime (qe kane te bëjnë me aktivitete 

prodhuese) 

Perdorime te ndaluara 

Rezidenciale; 
Shërbime arsimore, shëndetësore, kulturore & sportive 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik (përfshi 5% zone amortizimi) 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Min: 2,000 m2 
Sipërfaqja min.për PDV 10 000 m2 
 [i] 1.6 
Ksht 70% 
Lartësia 11m (2-3 kate) 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr =10m 
Dp=5m 

Fasada e parceles 25m 
Kerkesa per parkime 1hapësire parkimi për 150m2 sipërfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Kerkohet  ndertimi i nje infrastrukture te vecante 
Leje zhvillimore ndertimi  për çdo objekt janë subjekt I miratimit 
nepermjet studimit VNM-së 
Planimetria e sheshit te ndertimit i vecuar 

Perjashtohen lartesite maksimale 
Instalime te vecanta mund te lejojne kalimin e lartesise 
Maksimale 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   3% 
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 Ι.2a RREGULLORE 
 

Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoriaezonimit Zonat ekonomike me impakt te ulet mjedisor 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Aktivitete industriale (me efekte te ulet mjedisor); 
Magazina; 
Zyra dhe Shërbime (qe kane te bëjnë me aktivitete 
prodhuese) 

Perdorime te ndaluara 

Rezidenciale; 
Shërbime arsimore, shëndetësore, kulturore& sportive 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 
 

Statusi i zhvillimit 
LZh (zona drejtimi Tirana) 
PDV (zona drejtimi Bilisht) 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

80% toke private; 
20% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Min: 500 m2 
Sipërfaqja min.për PDV 5000 m2 
 [i] 1.6 
Ksht 70% 
Lartësia 11m (2-3 kate) 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr=5m 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 

të vitit 2013 

Fasada e parceles 10m 
Kerkesa per parkime 1hapësire parkimi për 150m2 sipërfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

PDV e detyruar ne se parcela eshte >se 2,000m2 ose  nqs nuk ekziston rruge hyrese 
Ekzistonrrugehyrese Planimetria e sheshit te ndertimit Gjysemi vecuar ose i vecuar 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje  7% 

Kontribut ne kostos infrastruktures  5% 
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Ι.2b RREGULLORE 
 

Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoria e zonimit IndustriAgro-perpunuese 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar Industrite Agro-perpunuese; 
Magazina; 
Zyra dhe Shërbime (qe kane te bëjnë me aktivitete 
prodhuese)  

Perdorime te ndaluara Rezidenciale; 
Shërbime arsimore, shëndetësore, kulturore & sportive 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Min: 1,000 m2 
Sipërfaqja min.për PDV 5000m2 
 [i] 1.6 
Ksht 70% 
Lartësia 11m (2-3 kate) 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr=5m 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Fasada e parceles 10m 
Kerkesa per parkime 1 hapësire parkimi për 150m2 sipërfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

PDV e detyruar ne se parcela eshte > se 2,000m2 ose nqs nuk ekziston rruge hyrese 

PDV subjekt miratimi nga VNM per te gjitha sherbimet 

Planimetria e sheshit te ndertimit Gjysem i vecuar ose i vecuar 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje  7% 

Kontribut ne kostos infrastruktures  3% 
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 Ι.2c RREGULLORE 
 

Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoria ezonimit Zona ekzistuese magazinimi dhe tregtimi me shumice 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 
Tregti me shumice (pa efekte ndotese); 
Magazina 

Perdorime te ndaluara 

Rezidenciale; 
Shërbime arsimore, shëndetësore, kulturore & sportive 
Zyra dhe Shërbime;  
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta  

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Min: 350 m2 
 [i] 1.0 
Ksht 70% 
Lartësia 11m (2-3 kate) 
Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr) 

 
Dr=3m 

Kerkesa per parkime 1 hapësire parkimi për150m2 sipërfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

PDV e detyruar ne parcela eshte > se 2,000m2 ose nqs nuk ekziston rruge hyrese 

Planimetria e sheshit te ndertimit e vazhduar 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 7% 
Kontribut ne kostos infrastruktures 3% 
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 Ι.2d RREGULLORE 
 

Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoria e zonimit Zona e re magazinimi dhe tregtimi me shumice 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 
Tregti me shumice (pa efekte ndotese); 
Magazina 

Perdorime te ndaluara 

Rezidenciale; 
Shërbime arsimore, shëndetësore, kulturore & sportive 
Zyra dhe Shërbime;  
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 
Madhësia e parcelës Min: 500 m2 
Sipërfaqja min.për PDV 10 000m2 
 [i] 1.2 
Ksht 60% 
Lartësia 11m (2-3 kate) 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
Dr=5m 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 
të vitit 2013 

Fasada e parceles 10m 
Kerkesa per parkime 1hapësire parkimi për150m2 sipërfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje  7% 

Kontribut ne kostos infrastruktures  3% 
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 Ι.3a RREGULLORE 
 

Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoria e zonimit Zona e përziera ekonomike / tregtare 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar Aktivitete prodhuese pa efekte ndotese; 
Magazina; 
Aktivitete tregtarene shkalle te larte;  
Zyra & Shërbime 

Perdorime te ndaluara Rezidenciale; 
Shërbime arsimore, shëndetësore, kulturore & sportive 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

80% toke private; 
20% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Min: 500 m2 
 [i] 1.8 
Ksht 60% 
Lartësia 16m (5 kate) 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
Dr=3m 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Fasada e parceles 10m 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për150m2 siperfaqe aktivitete 

prodhuese; 
1 hapësire parkimi për50m2siperfaqetregtare 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

PDV e detyruar ne se parcela eshte > se 2,000m2 ose nqs nuk ekziston rruge hyrese 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje  7% 

Kontribut ne kostos infrastruktures  3% 
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 Ι.3b RREGULLORE 
  

Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoria e zonimit Zona e përziera ekonomike / tregtare- Rruga Polenes 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 
Aktivitete prodhuese pa efekte ndotese; 
Magazina; 
Aktivitete tregtare ne shkalle te larte; Zyra & Shërbime 

Perdorime te ndaluara 

Rezidenciale; 
Shërbime arsimore, shëndetësore, kulturore & sportive 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

80% toke private; 
20% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Min: 500 m2 
Sipërfaqja min.për PDV 2,500m2 
 [i] 1.8 
Ksht 60% 
Lartësia 16m (5 kate) 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr=3m 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Fasada e parceles 10m 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për 150m2 siperfaqe aktivitete 

prodhuese; 
1 hapësire parkimi për50m2siperfaqetregtare 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje  7% 
Kontribut ne kostos infrastruktures  5% 
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Ι.4 RREGULLORE 
  

Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoria e zonimit Funksionale - për tu zhvendosur 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Statusi i zhvillimit 

Vetem perdorimet aktuale; 
Kufizimi ndertimeve te reja; 
Shtesa dhe rindertimi i banesave ekzistuese jane te 
lejuara;  
Spostim gradual i perdorueseve ekzistues; 
PDV per zona me zhvillim rezidencial, pas spostimit te 
perdorueseve ekzistues 

Parametrat e zhvillimit të 
Përgjithshëm (PDV) 

60% toke private; 
40% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës 

 
 
 
 
Do te saktesohet nga PDV 

 [i] 

Ksht 

Lartësia 

Distanca 

Fasada e parceles 

Kerkesa per parkime 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Perdorimet e ekzistuese 
Per tu spostuar ne nje periudhe 10 vjecare, qe dote 

shoqerohet nga miratimi i PPV 
Planimetria e sheshit te ndertimit Dote specifikohet nga PDV e ardheshme 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 
Kuote pjesemarrjeje 10% 
Kontribut ne kostos infrastruktures  5% 

TDZ 
E lidhur vetem me PDV e ardheshme 
Zone Marrëse (ZM-b):nga zona ZD-b 
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 I.5 RREGULLORE 
  

Kategoria e përdorimit te tokës Zona Industriale 
Kategoria e zonimit Qendra Rajonale Ekspozitash 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Ndërtesa panairesh/ekspozitash; 
Magazina (qe kane te bëjnë me aktivitete ekspozita);  
Zyra dhe Shërbime (qe kane te bëjnë me aktivitete 
panairesh); 
Bare dhe Restorante 

Perdorime te ndaluara 
Rezidenciale; 
Shërbime arsimore, shëndetësore 

Statusi i zhvillimit PDV 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

100% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Sipërfaqja min.për PDV Te gjithe zonen 
 [i] 1.0 
Ksht 50% 
Lartësia 11m (3 kate) 
Distanca Per tu specifikuar nga PDV 
Kerkesa per parkime 1 hapësire parkimi për150m2 sipërfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Bare dhe Restorante Maksimum10% të siperfaqe totale te kateve 
Planimetria e sheshit te ndertimit i vecuar 

 
 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 
TDZ 
 
 

Zone Dhënëse (ZD-b): ne Zona (ZM-b) 
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 A.1.1 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 
Kategoria e zonimit Zonat perzgjerimte uleta-me pak kate 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Aktivitete te përputhshme, përfshi zyra private ose 
shërbime (si pjese e rezidencës) dhe aktivitete komerciale 
te vogla (per nevoja vendore) 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorime 
Përkatëse (industri, industrie lehte, magazine e shumice);  
Aktivitet tregtar te mesem dhe te madh; 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

60% toke private; 
40% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës 
Min: 200 m2 
Max: 350m2 

Sipërfaqja min.për PDV 5000m2 

 [i] 1.0 
Ksht 50% 

 
Lartësia 

10m 
3 kate + papafingo 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr=3m 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Fasada e parceles 10m 
Kerkesa per parkime 1 hapësire parkimi për parcele 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV- 64 

 
KUSHTET E VECANTA 
Planimetria e sheshit te ndertimit Gjysem i vecuar ose i vecuar 

 
 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures  3% 
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 A.1.2a RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 

Kategoria e zonimit 
Zonat e integruara te uleta-me pak kate 
Zgjerim Barci 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Aktivitete te përputhshme, përfshi zyra private ose 
shërbime (si pjese e rezidencës) dhe aktivitete komerciale 
te vogla (per nevoja vendore) 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorime 
Përkatëse (industri, industrie lehte, magazine shumice);  
Aktivitet tregtar te mesem dhe te madh; 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës 
Min: 500 m2 
Max: 1,000m2 

Sipërfaqja min.për PDV 5000m2 

 [i] 0.5 
Ksht 50% 

 
Lartësia 

7m 
2 kate +papafingo 

Distanca: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr=3m 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Fasada e parceles 15m 

Kerkesa per parkime 1hapësire parkimi pë rparcele 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV- 64 

 
KUSHTET E VECANTA 
PDV Studimi mund te vazhdoje vetem pas përfundimit të procesit te legalizimit nga 
ALUIZNI 
Planimetria e sheshit e ndertimit Gjysem i vecuar ose i vecuar 

Kerkesa shtese 
Vend kalim publik te pakten 4m te gjere, me servitute 
publike 

 
 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   3% 
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 A.1.2b RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 

 
Kategoria e zonimit 

Zonat e integruara te uleta-me pak kate 
-Zgjerim Mborja/Morava 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Aktivitete te përputhshme, përfshi zyra private ose 
shërbime (si pjese e rezidencës) dhe aktivitete komerciale 
te vogla (per nevoja vendore) 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipete aktiviteteveprodhuese dhepërdorime 
Përkatëse (industri, industrie lehte, magazineshumice); 
Aktivitet tregtar te mesem dhe te madh; 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës 
Min: 350 m2 
Max: 500m2 

Sipërfaqja min.për PDV 5000m2 

 [i] 0.8 
Ksht 50% 

 
Lartësia 

10m 
3 kate + papafingo 

Distanca: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr=3m 
Dp = në harmoni me dispozitat nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Fasada e parceles 10m 

Kerkesa per parkime 1 hapësire parkimi për apartament 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga 12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 
PDV Studimi mund  te vazhdoje vetem pas përfundimit të procesit te legalizimit nga 
ALUIZNI 
Planimetria e sheshit e ndertimit Gjysem i vecuar ose i vecuar 
Kerkesa shtese Vend kalim publik te pakten 4m te gjere, me servitute 

publike  
 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   3% 
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 A.1.2c RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 
 
 
 
 
Kategoria e zonimit 

Zonat e integruara te uleta-me pak kate 
- Rruga Ersekes 
-RrugaVoskopoja 
- Unaza / Universiteti 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Aktivitete te përputhshme,përfshi zyra private ose shërbime 
(si pjese e rezidencës) dhe aktivitete komerciale te vogla (per 
Nevoja vendore) 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipete aktiviteteve prodhuese dhe përdorime 
përkatëse (industri, industri elehte, magazine shumice); 
Aktivitet tregtar te mesem dhe te madh;  
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës 
Min: 200 m2 
Max: 350m2 

Sipërfaqja min.për PDV 5000m2 

 [i] 0.8 
Ksht 70% 

 
Lartësia 

10m 
3 kate + papafingo 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
Dr=3m 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Fasada e parceles 10m 
Kerkesa per parkime 1hapësire parkimi për parcele 

Standardet sizmike 
Reziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

PDV Studimi mund  te vazhdoje vetem pas përfundimit të procesit te legalizimit nga 
ALUIZNI 

Planimetria e sheshit te ndertimit Gjysem i vecuar ose i vecuar 
Kerkesa shtese Vend kalim publik te pakten 4m e gjere, me servitute 

publike  
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   3% 
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 A.1.2d RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 
 
Kategoria e zonimit 

Zonat e integruara te uleta - me pak kate – Aktivitet 
prodhues i Ulet ( Mikro-prodhuese) 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Aktivitete te përputhshme, përfshi zyra private ose shërbime 
(si pjese e residences) dhe aktivitete tregtare te vogla (per 
nevoja vendore); 
Njesi te vogla prodhuese 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorime 
përkatëse me perjashtimte atyre me shkalle te ulet;  
Aktivitet tregtar te mesem dhe te madh;  
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit PDV 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës 
Min: 200m2 
Max: 500m2 

Sipërfaqja min.për PDV 5000m2 

 [i] 0.8 
Ksht 70% 

 
Lartësia 

10m 
3 kate + papafingo 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr=0 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 
 

Fasada e parceles 10m 

Kerkesa per parkime 1 hapësire parkimi për apartament 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

PDV Studimi mund te vazhdoje vetem pas përfundimit të procesit te legalizimit nga 
ALUIZNI 

Planimetria e sheshit te ndertimit Gjysem i vecuar ose i vecuar 
Kerkesa shtese Vend kalim publik te pakten 4m te gjere, me servitute 

publike  
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje  7% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   3% 
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 A.1.3a RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 
Kategoria e zonimit Zonat ekzistuese te uleta-me pak kate 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Aktivitete te përputhshme,përfshi zyra private ose 

shërbime (si pjese e rezidencës) dhe aktivitete komerciale 
te vogla (per nevoja vendore) 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorime 
Përkatëse (industri, industrie lehte, magazine shumice); 
Aktivitet tregtar te mesem dhe te medh; 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Parcelat ekzistuese 
 [i] 1.6 
Ksht 80% 

 
Lartësia 

10m 
3 kate + papafingo 

Distanca: 
Kufiri i rruges (Dr) 
 Kufiri i parceles (Dp) 

 
 
Dr=0 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Kerkesa per parkime 1 hapësire parkimi për  apartament 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV- 
64  

KUSHTET E VECANTA 

Planimetria e sheshit te ndertimit Gjysem i vecuar ose i vecuar 
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 A.1.3b RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 

 
Kategoria e zonimit 

Zonat ekzistuese te uleta-me pak kate –  
Aktivitet prodhues i Ulet (Mikro prodhuese) 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Aktivitete te përputhshme, përfshi zyra private ose 
shërbime (si pjese e rezidencës) dhe aktivitete komerciale 
te vogla (per nevoja vendore); 
Njesi te vogla prodhuse 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorime 
përkatëse me perjashtim te atyre ne shkalle te ulet;  
Aktivitet tregtar te mesem dhe te medh; 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta 

Parametrat e zhvillimit të 
Përgjithshëm 

70% toke private; 
30% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Parcelat ekzistuese 
 [i] 1.6 
Ksht 80% 

 
Lartësia 

10m 
3 kate + papafingo 

Distancat: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 
Nga ndertimete tjera (Ds) 

 
Dr=0 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Kerkesa per parkime 1 hapësire parkimi për apartament 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 
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 A.1.3c RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 

 
Kategoria e zonimit 

Zonat ekzistuese te uleta-me pak kate 
- Rruga e Mborjes 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Aktivitete te përputhshme,përfshi zyra private ose 
shërbime (si pjese e rezidencës)dhe aktivitete komerciale 
te vogla (per nevoja vendore) 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorime 
Përkatëse (industri, industrie lehte, magazine shumice); 
Aktivitet tregtar te mesem dhe te medh; 
Hotele; 
Bare dhe Restorante 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 
Madhësia e parcelës 220 m2 
 [i]  1.0 
Ksht  60% 

 
Lartësia 

10m 
3 kate + papafingo 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 
Nga ndertimete tjera (Ds) 

 
Dr=3m 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Kerkesa per parkime 1hapësire parkimi për parcele 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga 12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Planimetria e sheshit te ndertimit Gjysem i vecuar ose i vecuar 
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 A.2.1 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 
Kategoria e zonimit Zonat per zgjerim me lartesi mesatare –përdorim të përzierë 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Tregtare, 
Zyra& Sherbime,  
Hotele (perjashtuar shkalla e gjere);  
Bare dhe Restorante 

Perdorime te ndaluara 
Te gjitha tipe te aktivitetev prodhuese dhe përdorime 
përkatëse (industri, industri e lehte, magazine shumice);  
Tregti,Zyra, Hotele ne shkalle te gjere 

Statusi i zhvillimit PDV  

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

60% toke private; 
40% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Min: 500 m2 
Sipërfaqja min.për PDV 2 Ha 

 [i] 
2.0 (Bruto:1.2) 
me TDZ: 2.2 (Bruto:1.3) 

Ksht 70% 

 
Lartësia 

20m 
6 kate 

Distancat: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 
Nga ndertimete tjera (Ds) 
Papafingo (Dks) 

 

Dr, Dp = në harmoni me dispozitat nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 
Dks=2m 
 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për apartament; 
1 hapësire parkimi për 25m2 siperfaqe tregtare 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit MDV-
64 

 
KUSHTET E VECANTA 
Aktivitete tregtare Kati perdhes (lartesia maksimale = 5m) 
Planimetria e sheshit te ndertimit i vecuar 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   3% 

TDZ 
Zone e Marrëse(ZM-a): nga Zonat(ZD-a) 
Zone e Marrëse(ZM-b): nga Zonat(ZD-b) 
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 A.2.2 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 
Kategoria e zonimit Zonat te integruara me lartesi mesatare –përdorim të përzierë 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 
Rezidenciale; 
Tregtare, Zyra & Sherbime, Hotele (perjashtuar shkalla e gjere); 
Bare dhe Restorante 

Perdorime te ndaluara 
Te gjitha tipete aktiviteteve prodhuese dhe përdorime përkatëse 
(industri, industri elehte,magazine shumice); Tregti, Zyra, Hotele 
ne shkalle te gjere 

Statusi i zhvillimit PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

60% toke private; 
40% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Min: 500 m2 
Sipërfaqja min. për PDV 2,500m2 

 [i] 
2.0 (Bruto:1.2) 
me TDZ: 2.2 (Bruto:1.3) 

Ksht 60% 

 
Lartësia 

20m 
6 kate 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp)  
Nga ndertimete thera (Ds) 
Papafingo (Dks) 

 

Dr, Dp = në harmoni me dispozitat nenit 19 te VKM 314 të vitit 

2013 
Dks=2m 
 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për apartament; 
1 hapësire parkimi për 25m2 siperfaqe tregtare 

Standardet sizmike Reziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 
PDV Studimi mund te vazhdoj e vetem pas përfundimit të procesit te legalizimit nga ALUIZNI 

Aktivitete tregtare Kati perdhes (lartesia maksimale = 5m) 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   3% 

TDZ Zone e Marrëse (ZM-b): nga Zonat(ZD-b) 
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 A.2.3 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimti 
 
 
Kategoria e zonimit 

Zonat ekzistuese me lartesi mesatare –përdorim të përzierë 
(Blloqe banimi ish-komuniste) 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Tregtare, 
Zyra& Sherbime,  
Hotele (perjashtuar shkalla egjere);  
Bare dhe Restorante 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipe e aktiviteteve prodhuese dhe përdorime 
përkatëse (industri, industri elehte, magazine shumice);  
Tregti, Zyra,  
Hotele neshkalle te gjere 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta  

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

Gjurma e ndërtimit 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhesia e parceles  Gjurma e ndërtimit 

 [i] 35% më shumë se ekzistuese [i] 

Ksht  Gjurma e ndërtimit 

 
Lartësia 

22m 
7 kate 

Distancat: Papafingo (Dks) Dks=2m 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për apartament; 
1 hapësire parkimi për 25m2 siperfaqe tregtare 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga 12 shkalle te atij sizmik te nivelit MDV-
64 

 
KUSHTET E VECANTA 
Aktivitete tregtare Kati perdhes (lartesia maksimale = 5m) 

Në rrugët kryesore 

 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 5% 
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 A.3.3 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Banimit 

Kategoria ezonimit Zonat ekzistuese e larta(me shume kate)- përdorim të përzierë 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Rezidenciale; 
Tregtare, 
Zyra & Sherbime,  
Hotele (perjashtuar shkalla egjere);  
Bare dhe Restorante 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorime përkatëse 
(industri, industri elehte,magazine shumice);  
Tregti, 
Zyra,  
Hotele ne shkalle te gjere 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta  

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

60% toke private; 
40% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 
Madhësia  parcelës Parcelat ekzistuese 
 [i] 2.3 

Ksht 50% 

 
Lartësia 

26m 
8 kate 

Distancat: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufiri i parceles (Dp)  
Nga ndertimete tjera (Ds) 
Papafingo (Dks) 
 

 
Dr, Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të vitit 

2013 
Dks=2m 
 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për apartament; 
1 hapësire parkimi për 25m2 siperfaqe tregtare 

Standardet sizmike Reziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 
Planimetria e sheshit te ndertimit Fasadë e vazhduar në katin perdhes në rrugët kryesore 
Aktivitete tregtare Kati perdhes (lartesia maksimale = 5m) 

 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje 10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   5% 
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A.4.1 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Qendra e qytetit 
Kategoria e zonimit Qendra e qytetit 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Administrate; 
Komerciale (te gjitha madhësitë);  
Zyra dhe Shërbime; 
Hotele (te gjitha madhësitë);  
Bare dhe Restorante; 
Rezidenciale 

Perdorime te ndaluara 
Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorimeve 
perkatese 
(industri,industri elehte,magazineshumice) 

Statusi i zhvillimit 
Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta 
PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

80% toke private; 
20% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia eparcelës Parcelat ekzistuese 
Sipërfaqja min.për PDV 1,500m2 

 [i] (për Leje Zhvillimit) 
 [i] (për PDV) 

3.0 
4.0 

Ksht 70% 

Lartësia (përLeje Zhvillimit) 20m (6 kate) 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 
Nga ndertimete tjera (Ds) 

 
Dr=0 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të vitit 

2013 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për apartament; 
1 hapësire parkimi për 25m2 siperfaqe tregtare 

Standardet sizmike Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit MDV-64 
 
  

KUSHTET E VECANTA 
Planimetria e sheshit te ndertimit Me fasad te vazhduar  per katin perdhes 
Aktivitete tregtare Kati perdhes (lartesia maksimale = 5m) 

 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje / Kontribut ne 

kostos infrastruktures PDV 
5% 
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A.4.1a RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Qendra e qytetit 
Kategoria e zonimit Qendra e qytetit 

 

PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Administrate; 
Komerciale (te gjitha madhësitë);  
Zyra dhe Shërbime; 
Hotele (te gjitha madhësitë);  
Bare dhe Restorante; 
Rezidenciale 

Perdorime te ndaluara 
Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorimeve 
perkatese 
(industri,industri elehte,magazineshumice) 

Statusi i zhvillimit 
Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta 
PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

80% toke private; 
20% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia eparcelës Parcelat ekzistuese 
Sipërfaqja min.për PDV 1,500m2 

 [i] (për Leje Zhvillimit) 
 [i] (për PDV) 

2.6 
3.0 
 

Ksht 70% 

Lartësia (për Leje Zhvillimit) 17 m (5 kate) 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 
Nga ndertimete tjera (Ds) 

 
Dr=0 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të vitit 

2013 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për apartament; 
1 hapësire parkimi për 25m2 siperfaqe tregtare 

Standardet sizmike Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit MDV-64 
 
  

KUSHTET E VECANTA 
Planimetria e sheshit te ndertimit Me fasad te vazhduar  per katin perdhes 
Aktivitete tregtare Kati perdhes (lartesia maksimale = 5m) 

 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje / Kontribut ne 
kostos infrastruktures PDV 

5% 
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 A.4.2 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Qendra e qytetit 

Kategoria e zonimit Qendra e qytetit - Rigjenerimi 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Administrate; 
Komerciale (te gjitha madhësitë);  
Zyra dhe Shërbime; 
Hotele (te gjitha madhësitë); 
Bare dhe Restorante;  
Rezidenciale 

Perdorime te ndaluara 
Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorimeve 
Perkatese (industri, industrie lehte, magazine shumice) 

Statusi i zhvillimit PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

50% toke private; 
50%  perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia eparcelës Min: 500 m2 
Sipërfaqja min.për PDV 2,500m2 
 [i] 3.0 
Ksht 70% 

 
Lartësia 

26m 
8 kate 

 
Distancat: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufiri i parceles (Dp)  
 
Papafingo (Dks) 
Nga ndertime te tjera (Ds) 

 
 
Dr=0 
Dp = në harmoni me dispozitat nenit 19 te VKM 314 të 
vitit 2013 
Dks=2m 
Ds=12m 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për apartament; 
1 hapësire parkimi për 25m2 siperfaqe tregtare 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64  

 
KUSHTET E VECANTA 

Planimetria e sheshit te ndertimit Me fasad te vazhduar per katin perdhes 
Aktivitete tregtare Kati perdhes(lartesia maksimale = 5m) 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje  / Kontribut ne 
kostos infrastruktures 

10% 



RREGULLORET VENDORE TE PLANIFIKIMIT | BASHKIA KORCE 

 

53 
TP DEVELOPMENT GROUP 

 

 

 
 A.4.3 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Qendra e qytetit 

Kategoria e zonimit Qendra e qytetit - Zgjerim 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Administrate; 
Komerciale (te gjitha madhësitë);  
Zyra dhe Shërbime; 
Hotele(te gjitha madhësitë);  
Bare dhe Restorante;  
Rezidenciale 

Perdorime te ndaluara 
Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorimeve 
perkatese 
(industri,industri elehte,magazineshumice) 

Statusi i zhvillimit 
Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta  
PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

60% toke private; 
40% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës Parcela ekzistuese 
Sipërfaqja min.për PDV 2,500m2 
 [i] 3.0 (Bruto:1.8) 
Ksht 70% 

 
Lartësia 

26m 
8 kate 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp)  
 
Papafingo (Dks) 
Nga ndertimete tjera (Ds) 

 
Dr=0 
Dp = në harmoni me dispozitat nenit 19 te VKM 314 të vitit 

2013 
Dks=2m 
Ds=2xDp 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për apartament; 
1 hapësire parkimi për 25m2 siperfaqe tregtare 

Standardet sizmike Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

PDV e detyrueshme nese nuk ekziston akse srrugor 

Planimetria e sheshit te ndertimit Me fasad te vazhduar per katin perdhes 
Aktivitete tregtare Kati perdhes (lartesia maksimale = 5m) 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje  / Kontribut ne 
kostos infrastruktures 

10% 

 
 



RREGULLORET VENDORE TE PLANIFIKIMIT | BASHKIA KORCE 

 

54 
TP DEVELOPMENT GROUP 

 

 

 
 A.4.4 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Nen-Qendra 
Kategoria e zonimit Nen-Qendra Kryesore 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Administrate; 
Komerciale (te gjitha madhësitë); 
Zyra dheShërbime; 
Hotele (perjashtuar shkalla egjere);  
Bare dhe Restorante; 
Rezidenciale 

Perdorime te ndaluara 
Te gjitha tipete aktiviteteve prodhuese dhe përdorimeve 
Perkatese (industri, industrie lehte, magazine shumice) 

Statusi i zhvillimit  
(sipas Harta 19) 

PDV; 
Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta 
 Parametrat e zhvillimit të 

përgjithshëm 
50% toke private; 
50% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia eparcelës Min: 500 m2 
Sipërfaqja min.për PDV 1 Ha 

 [i] 
2.4 (Bruto:1.2) 
me TDZ: 3.0 (Bruto:1.5) 

Ksht 70% 

 
Lartësia 

26m 
8 kate 

 
Distancat: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufiri i parceles (Dp)  
Nga ndertime te tjera (Ds) 
Papafingo (Dks) 
 

 
 
Dr=0 
Dp = në harmoni me dispozitat nenit 19 te VKM 314 të 
vitit 2013 
Dks=2m 
 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi për apartament; 
1 hapësire parkimi për 25m2 siperfaqe tregtare 

Standardet sizmike 
Reziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Planimetria e sheshit te ndertimit Me fasad te vazhduar per katin perdhes 

Aktivitete tregtare Kati perdhes (lartesia maksimale = 5m) 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje   10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   5% 

TDZ Zone Marrëse (ZM-a): nga zonat (ZD-a) 
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 A.4.5 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Nen-Qendra 
Kategoria e zonimit Nen-Qendra Dytesore 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Administrate; 
Tregtare (perjashtuar ato neshkalle te gjere);  
Zyra dheShërbime; 
Hotele (perjashtuar ato ne shkalla te gjere); 
Bare dhe Restorante; 
Rezidenciale 

Perdorime te ndaluara 
Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorimeve 
Perkatese (industri, industrie lehte, magazine shumice) 

Statusi i zhvillimit PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

50% toke private; 
50%  perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia eparcelës 350m2 
Sipërfaqja min.për PDV 2 Ha 

 [i] 
2.0 (Bruto:1.0) 
me TDZ: 2.4 (Bruto:1.2) 

Ksht 60% 

 
Lartësia 

20m 
6 kate 

 
Distancat: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufiri i parceles (Dp)  
Nga ndertime te tjera (Ds) 
Papafingo (Dks) 
 

 
 
Dr=0 
Dp = në harmoni me dispozitat te nenit 19 te VKM 314 të 
vitit 2013 
Dks=2m 
 

Kerkesa per parkime 
1 hapësire parkimi përapartament; 
1 hapësire parkimi për25m2siperfaqetregtare 

Standardet sizmike 
Reziku 8shkallë nga12 shkalle te ati jsizmik te nivelit 
MDV- 64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Planimetria e sheshit te ndertimit Me fasade te vazhduar per katin perdhes 
Aktivitete tregtare Kati perdhes (lartesia maksimale = 5m) 

 
INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje   10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   5% 

TDZ Zone Marrëse (ZD-a):nga zonat (ZD-b) 
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 M.2 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Monumente kulture dhe historike 
Kategoria ezonimit Qendra Historike 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar Monumentevete Kateg. se I: 
Perdorimi ekzistues i tokes; 
Përdorimi i tokës në ndryshimin e lejuar vetëm në pajtim 
me leje tëveçantë nga ana e Institutit të Monumenteve të 

Kulturës; 
Hotele (perfshin Bed & Breakfast) 

Monumente te Kateg. se II: 
Rezidenciale;  
Tregtare; 
Hotele (perfshin Bed & Breakfast);  
Zyra; 
Bare dhe Restorante 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 
Statusi i zhvillimit Kufizime zhvillimi (Restaurimi) 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

Zhvillimi ndjek strukturën e parcelës dhe ruan formën 
ekzistuese urbane.Nuk lejohen ndryshimet në rrjetin 
rrugor ekzistues. 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës  
Strukturat ekzistuese jane mirembajtur 
(nuk lejohen ndertime te reja) 
Studimet e Konservimit dhe restaurimit sipas specifikave 

ne Nenin 3, VKM 238 i viti 2011 

 [i] 

Ksht 
Lartësia 
Distancat 
Standardet sizmike Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 

MDV- 64 

 
KUSHTET E VECANTA 
Monumenteve te Kateg. se I Në këtë kategori monumentesh nuk lejohet asnjë ndryshim 

që prek kompozimin e volumeve, trajtimin arkitektonik të 

pamjeve të jashtme e të brendshme, zgjidhjen planimetrike 

e funksionale, elementet e vecanta arkitektonike, si dhe 
zevëndësimin e materialeve origjinale. 

Monumenteve te Kateg. se II Në këto monumente mund të lejohen ndryshime apo 

adaptime të brendshme për një shfrytëzim më racional e 

komod, duke përdorur për këtë qëllim edhe struktura e 

materiale të kohës, por me kusht që të mos cenohet pamja 

e jashtme e tyre. Në raste të vecanta mund të lejohen edhe 

ndryshime të vogla të pamjes së jashtme në pamje 

sekondare sipas studimeve të DRMK ose IMK. Në 

brendësi të monumenteve të kategorisë së II-të mund të 

ruhen, kur ekzistojnë, mjediset karakteristike, 

dekoracionet dhe mobilimet arkitektonike me vlerë. 

Monumente të kategorisë së II-të quhen edhe kalldrëmet 

dhe trotuarët, dhe gjelbërimi, si dhe të gjitha 
elementet e tjera të peisazhit urban të qendrës historike. 
 
 
 

Aktivitete tregtare Vetemkati perdhes; 
Maksimumi 20%te siperfaqes se ndertimit ne zone 
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 M.3 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Monumente kulture dhe historike 
Kategoria e zonimit Ansambli Urban 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Monumente te Kateg. se I: 
Perdorimi ekzistues i tokes; 
Përdorimi i tokës në ndryshimin e lejuar vetëm në pajtim 
me leje të vecante nga ana e Institutit të Monumenteve të 
Kulturës; 
Hotele (perfshin Bed&Breakfast) 

Monumente te Kateg.se II dhe ndërtesa të tjera: 
Rezidenciale;  
Tregtare; 
Hotele (perfshin Bed & Breakfast);  
Zyra; 
Bare dhe Restorante 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit 

Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta  
Projektet për përshtatjet, rikonstruksionet apo dhe 
ndërtimet e reja miratohen nga organet e qeverisjes 
vendore 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

Zhvillimi ndjek strukturën e parcelës dhe ruan formën 
ekzistuese urbane. Nuk lejohen ndryshimet në rrjetin 
rrugor ekzistues. 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Ksht 

Koeficienti i shfrytëzimit të territorit për sheshe ndërtimi: 

Per parcela deri ne 80 m2, Ksht=100% dhe I=2.2 
Per parcela deri ne 80-150 m2, Ksht=80% dhe I=2.2 
Per parcela deri ne 150-200 m2, Ksht=70% dhe I=2.0 
Per parcela deri ne 200-300 m2, Ksht=60% dhe I=1.6 
Per parcela mbi 300 m2, Ksht=50% dhe I=2.0 
 

Lartësia 3 kate (10 m) 

 
Distancat: 
 

Dr, Dp = Distancat nga kufiri i parceles sipas VKM 502, 

neni 40, pika 6. 
Dks = Kati i 3-te te spostohet min 1 m, Dks > = 1m 

 
Hapësira të kateve 

Forma e hapësirave të kateve (dritaret, llozhat, dyert etj.) 

përgjithësisht duhet të ndjekin modelet tradicionale, ku 

lartësia është më e madhe se gjerësia. Proporcioni i 

lartësisë me gjerësinë duhet të jetë 2 deri 1, 2. 

Xokolit 

Lartësia e xokolit, kur ndërtesat kanë bodrum të jetë deri 

1,2 m. Xokolatura të jetë e veshur me gurë dhe 
të ketë dritare (të bodrumit) të mbrojtura me kangjella 

hekuri. 
Në rast se kati përdhe i ndërtimeve do të ketë funksion 

tregtie apo shërbimi, lartësia e xokolit të jetë 20 
cm. Nuk lejohet ndërtimi i shkallëve në trotuarë. 
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Konsolat dhe Ballkonet 

Dalja konsol te jete sa gjeresia e kornizes, jo me shume se 

30 cm dhe jo me shume se 1/3 e fasades. 
Ballkonet duhet të përdoren rrallë dhe në asnjë rast në 

katin përdhe. Ato duhet të mos ndërtohen gjatë gjithë 

gjatësisë së fasadës. Ndalohet ndërtimi i tre ballkoneve 

rresht gjatë numrit të një fasade. Distanca midis tyre 
duhet të jetë të paktën 1,5 m. 

Çatitë 

Catitë duhet të ndjekin modelet e ndërtimeve ekzistuese 

përreth, të kenë dy ose katër plane rënieje, me pjerrësi pa i 

kaluar 27o. Në raste të vecanta mund të lejohen edhe cati 

me pjerrësi më të vogël ose më të madhe, por me veshje 

llamarine të punuar dhe duke ruajtur karakterin e 

trashëguar në ndërtesa të ngjashme të qendrës historike. 
Nuk lejohen që ndërtimet të mbulohen tërësisht me 

tarraca. Nëse është i nevojshëm ndërtimi i tyre nuk 
duhet të kalojë 20% të sipërfaqes së kalit të sipërm. 

Kerkesa per parkime 1 hapësire parkimi për parcele (per ndertime te reja) 

Standardet sizmike 
Reziku 8 shkallë nga12 shkalle te atijsizmikte nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Kompozimi arkitektonik i ndërtesave duhet t’i përshtatet karakterit arkitektonik e dekorativ 

të arkitekturës tradicionale, duke përdorur stilizime të elementeve morfologjike të saj, të 

kompozimeve vëllimore, ngjyrave etj. 

Për pjesët që janë klasifikuar si zona me potencial arkeologjik, Për ndërtimet ose punimet e 

ndryshme në këtë zonë dhe kur zbulohen gjurmë me vlera arkeologjike, veprohet sipas ligjit 

nr.9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar, nenit 30, pikës 4. 

Monumentevete Kateg. Se I 

Në këtë kategori monumentesh nuk lejohet asnjë ndryshim 

që prek kompozimin e volumeve, trajtimin arkitektonik të 

pamjeve të jashtme e të brendshme, zgjidhjen planimetrike 

e funksionale, elementet e vecanta arkitektonike, si dhe 
zevëndësimin e materialeve origjinale. 

Monumenteve te Kateg. se II 

Në këto monumente mund të lejohen ndryshime apo 

adaptime të brendshme për një shfrytëzim më racional e 

komod, duke përdorur për këtë qëllim edhe struktura e 

materiale të kohës, por me kusht që të mos cenohet pamja 

e jashtme e tyre. Në raste të vecanta mund të lejohen edhe 

ndryshime të vogla të pamjes së jashtme në pamje 

sekondare sipas studimeve të DRMK ose IMK. Në 

brendësi të monumenteve të kategorisë së II-të mund të 

ruhen, kur ekzistojnë, mjediset karakteristike, 

dekoracionet dhe mobilimet arkitektonike me vlerë. 

Monumente të kategorisë së II-të quhen edhe kalldrëmet 

dhe trotuarët, dhe gjelbërimi, si dhe të gjitha 
elementet e tjera të peisazhit urban të qendrës historike. 
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Planimetria e sheshit e ndertimit 

Vendosja urbanistike e banesës duhet të bëhet në përputhje 

me karakterin e banesave të tjera pranë saj. 
Përgjithësisht ndërtimet brenda ansamblit urbanistik, 

arkitektonik, tradicional të qytetit të Korcës dallohen për 

vendosje perpendikulare me rrugën, pra me njërën faqe, 

atë më të ngushtën, që del mbi rrugë. 
Në rastet kur ndërtimi të kushtëzohet nga vëllimet dhe 

vendosja urbanistike e ndërtimeve përreth mund të 

vendoset edhe paralel me rrugën. 
Ndërtimet e reja duhet të ruajnë kompozimin volumor në 

përputhje me objektet përreth. 

Oborri 

Pjesa e pandërtuar (oborri) duhet të trajtohet me gjelbërim 

si element tradicional i banesës. 
Rrethimi duhet të zbatohet me vijën e kuqe të ndërtimit 

dhe me këto elemente bazë: xokolatura të jetë me gurë të 

punuar dhe rrethimi me kangjella hekuri. 

Materiale Ndertimi 

Nëse do të përdoren struktura dhe materialet e teknologjisë 

moderne të ndërtimit, si betonet etj. Këto duhet të jenë të 

fshehura e të mos dallohen në pamjen e jashtme. 

Rekomandohet përdorimi i materialevetradicionale, si 

guri, i gdhendur pa fugatura theksuese, hekuri i punuar etj. 
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S.1 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Sherbimet  Publike 
Kategoria e zonimit Zona Administrata dhe Shërbimet Sociale 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Shërbime administrative; 
Shërbime kulturore;  
Zyrat & Shërbime;  
Shërbime arsimore; 
Shërbime shendetesore 

Perdorime te ndaluara Te gjitha perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta  

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

100% perdorim publike 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Ksht 50% 

 
Lartësia 

17m 
5 kate 

Distancat: 
Kufiri i rruges(Dr)  
Kufir i parceles (Dp) 
Nga ndertime te tjera (Ds) 

 
Dr=10m  
Dp=10m  
Ds=2xDp 

Kerkesa per parkime 1 hapesire parkimi per 100m2 siperfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Planimetria e sheshit te ndertimit i vecuar 
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S.1a RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Sherbimet  Publike 
Kategoria e zonimit Zona kulturore dhe Rekreative 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Shërbime kulturore;  
Shërbime rekreative;  
Parkim; 
Zyre informacioni 

Perdorime te ndaluara Te gjitha perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

100% perdorim publike 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Ksht 5 % 

Lartësia 33m 
 

 

 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 
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S.2 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Sherbimet  Publike 
Kategoria e zonimit Zona spitalore 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar Spitalet publike dhe objektet ndihmëse 
Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta  

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

 [i] 0.5 

Ksht 30% 
 
Lartësia 

17m 
5 kate 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
Dr =20m 
Dp=10m 

Kerkesa per parkime 1 hapesire parkimi per 100m2 siperfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga 12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 
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S.3a RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Sherbimet  Publike 
Kategoria e zonimit Zonat e arsimit-Zona universitare ekzistuese 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Universiteti & objektet dhe shërbimet e mbështetjes 
(konvikte,librari, kafe internet);  
Shërbime arsimore profesionale;  
Sherbime sportive; 
Aktivitete sportive dhe rekreative ne ambjente te 

hapura;  
Sherbime kulturore 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta  
 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

50% hapësira publike te lira 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

 [i] 0.5 
Ksht 30% 
 
Lartësia 

17m 
5 kate 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
Dr =20m 
Dp=10m 

Kerkesa per parkime 1hapesire parkimi per100m2 siperfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Planimetria e sheshit te ndertimit i vecuar 
 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

TDZ Zone e Dhënëse (ZD-a): ne Zonat(ZM-a) 
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S.3b RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Sherbimet  Publike 
Kategoria e zonimit Zonat e arsimit-Zona zgjerimi universitare 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Universiteti & objektet mbështetje; 
Shërbime arsimore profesionale;  
Sherbime sportive; 
Aktivitete sportive dhe rekreative te hapura;  
Sherbime kulturore 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit PDV 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

50% hapësira publike te lira 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

[i] 
 
 
Do te specifikohet nga PDV 

Ksht 

Lartësia 

Distancat 
Kerkesa per parkime 1hapesire parkimi per 100m2 siperfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 
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S.3c RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Sherbimet Publike 
Kategoria e zonimit Zonat e arsimit-Komplekse shkollore profesionale 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Shërbime arsimore profesional; 
Shkollat e mesme; 
Aktivitete sportive dhe rekreative te hapura;  
Sherbime kulturore 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  / te vecanta  
 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

50% hapësira publike te lira 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

 [i] 0.5 
Ksht 30% 
 
Lartësia 

17m 
5 kate 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 

 
Dr =20m 
Dp=10m 

Kerkesa per parkime 1hapesire parkimi per100m2 siperfaqe kati 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Planimetria e sheshit te ndertimit i vecuar 
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S.5 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Gjelberta dh eSportive 
Kategoria ezonimit Sheshe & Parqe lagjesh 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar - 
Perdorime te ndaluara Gjithe perdorimet 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

100% hapësira publike te lira 

 
 
 
 

S.6 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zona te Gjelberta dhe portive 
Kategoria e zonimit Hapesira te Gjelbera & Sherbime Sportive 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 
Sherbime sportive &objektet mbështetje; 
Bare dhe Restorante;  
Sherbime kulturore 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 
Statusi i zhvillimit PDV 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

50% toke private; 
50% hapësira publike te lira 

 

RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 
Madhësia e parcelës 1,000m2 
Sipërfaqja min.për PDV  5000m2 
 [i] 0.1 
Ksht 10% 

 
Lartësia 

11m 
2 kate + papafingo 

Kerkesa per parkime Minimum 50 hapesire parkimi 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 

MDV-64 

 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

TDZ 
Zone e Dhënëse (ZD-a):ne Zonat (ZM-a) 
Zone e Dhënëse (ZD-b): ne Zonat(ZM-b) 
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S.7 RREGULLORE 

  
Kategoriaepërdorimit te tokës Zonae Gjelberta dhe Sportive 
Kategoria e zonimit Kompleks Sportiv 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Sherbime sportive &objekte mbështetese; 
Bare dhe Restorante;  
Sherbime kulturore;  
Hoteleri mbeshtetese 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 
Statusi i zhvillimit PDV 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

Do te specifikohen nga PDV; PDV mund të përfshijnë 
Skemëne partneritetit ndërmjet  Bashkisë 

dhepronarëtprivatë  
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

[i] 

Do te specifokohen nga PDV 

Ksht 

Lartësia 

Distancat 
Planimetria e sheshit e ndertimit 

Aktivitete tregtare 

Kerkesa per parkime 
Minimum 50 hapesire parkimi makinash dhe  5 hapesire 
parkimi autobuzesh 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 

MDV-64 

 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

TDZ Zone e Dhënëse (ZD-a): ne Zonat (ZM-a) 
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S.8 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Gjelberta dhe Sportive 
Kategoria e zonimit Park aktivitetesh ne nivel qyteti 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Aktivitete sportive ne mjedis te hapur; 
Kafe / Restorante;  
Sherbime kulturore;  
Sherbime rekreative 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit Kufizime zhvillimi - lejohen vetem ndërtesa bashkiake; 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

98% hapësira publike te lira; 
2% përdorime te tjera 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

 [i] Bruto:0.02 
Ksht 2% 
 
Lartësia 

7.5m 
2 kate + papafingo 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV- 64 

 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

TDZ Zone e Dhënëse (ZD-a): nga Zonat Marrëse (ZM-a) 
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S.9 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Gjelberta dhe Sportive 
Kategoria e zonimit Zonae gjelber tampon 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar - 
Perdorime te ndaluara Gjithe perdorimet 
Statusi i zhvillimit Kufizime zhvillimi – Nuk lejohen ndertime 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

100% hapesire e lire 

 
KUSHTET E VECANTA 
Gjeresia e zones se amortizimit 

përcaktohet sipas dispozitave te 

Rregullorja Uniforme e 

Planifikimit (Vendimi 312 i vitit 

2013) 

Detyrimi Bashkisë per mbjellje gjelberimi 

 
 
 

S.10 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Gjelberta dheSportive 
Kategoria e zonimit Zona tampon–Kanal 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar - 
Perdorime te ndaluara Gjithe perdorimet 
Statusi i zhvillimit Kufizime zhvillimi - Nuklejohen ndertime 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

100% hapesire e lire 

 
 

KUSHTET E VECANTA 

Zona e amortizimit te kanalit 
përcaktohet sipas dispozitave te 
Ligjit 8093/1996 për Burimet Ujore 

 
Detyrimi Bashkisë per mbjellje gjelberimi 
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S.11 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Zonat e Gjelberta dhe Sportive 

Kategoria e zonimit 
Parku i gjelber dhe shplodhes (Zona e rehabilitimit të 

vend grumbullimit te mbetjeve) 
 

PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Sherbime rekreative;  
Bare dhe Restorante; 
Sherbime kulturore; 
Sherbime sportive &objektet  mbështetje 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit 
PDV; 
Kufizime zhvillimi 

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

Do te specifikohet nga PDV 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT 
Kerkesa per parkime Do te specifikohet nga PDV 

Standardet sizmike 
Rreziku 8shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 

MDV-64 
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S.12 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Turizmi dhe Rekreacioni 

Kategoria e zonimit Zonat Rekreative Shetro Park 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM (te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Hotele (te nje shkalle te mesme –tip butik); 
Aktivitet tregtar ne shkalle te vogel (ne funksion  te 
perdorimit te hotelit); 
Bare dhe Restorante 

Perdorime te ndaluara 

Rezidenciale; 
Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe përdorime 
përkatëse (industri, industrie lehte, magazine shumice); 
Aktivitet tregtar te mesem dhe te medha; 
Zyra & Sherbime 

Statusi i zhvillimit PDV 
Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

50% toke private; 
50% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT (te parceles) 
Madhësia e parcelës Min: 500m2 
Sipërfaqja min.për PDV Te gjithe zonen 
 [i] 1.2 
Ksht 50% 

 
Lartësia 

11m 
3 kate + papafingo 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 
Nga ndertime te tjera (Ds) 

 
 
Dr=5m 
Dp = në harmoni me dispozitat nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Kerkesa per parkime 1 hapesire parkimi per 10 dhoma 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Kërkesat për zonën e gjelbër Min.15% e zonave te gjelbra të vazhdueshme 
Planimetria e sheshite ndertimit i vecuar 

 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje   20% 

Kontribut ne kostos infrastruktures   7% 
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S.13 RREGULLORE 

Kategoria epërdorimit te tokës Turizmi dhe Rekreacioni 

Kategoria e zonimit Zona Turismi (Resort me Villa) 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM (te zones) 

Perdorimi i lejuar 

Hotele tipi Resort(te njeshkalle te mesme); 
Aktivitet tregtar ne shkalle te vogel (ne funksion  te 
perdorimit te hotelit); 
Bare dhe Restorante 
Objekte Sportive (Pishina) 
Vila si pjesë e zhvillimit turistik 

Perdorime te ndaluara 

Te gjitha tipe te aktiviteteve prodhuese dhe  përdorime 
përkatëse (industri, industrie lehte, magazine  shumice); 
Aktivitet tregtar te mesem dhe te medha; 
Zyra & Sherbime 

Statusi i zhvillimit Leje zhvillimore ndertimi  

Parametrat e zhvillimit të 
përgjithshëm 

85% toke private; 
15% perdorim publik 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT (te parceles) 
Madhësia e parcelës 5 ha 
 [i] 0.8 
Ksht 40% 

 
Lartësia 

11m 
3 kate + papafingo 

Distancat: 
Kufiri i rruges (Dr)  
Kufiri i parceles (Dp) 
Nga ndertime te tjera (Ds) 

 
Dr=5m 
Dp = në harmoni me dispozitat nenit 19 te VKM 314 të 

vitit 2013 

Kerkesa per parkime 1hapesire parkimi per10 dhoma 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 
KUSHTET E VECANTA 

Kërkesat për zonën e gjelbër Min.15% e zonave te gjelbra të vazhdueshëm 
Planimetria e sheshit te ndertimit i vecuar 

 

INSTRUMENTE TE MENAXHIMIT TE TOKËS 

Kuote pjesemarrjeje   10% 

Kontribut ne kostos infrastruktures 10% 
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V.1 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Përdorime të Veçanta 
Kategoria e zonimit Varreza 

 

PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM 

Statusi i zhvillimit Kufizime zhvillimi- Nuk lejohen ndertime 

 

KUSHTET E VECANTA 
Gjeresia e zones amortizuese 50 m 

 
 

 
V.2 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Përdorime të Veçanta 
Kategoria e  zonimit Brez linje dhe stacion hekurudhor rezerve 

 
 
 
 

V.3 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Përdorime të Veçanta 
 
Kategoria e zonimit 

Infrastrukture Urbane: Impiant i perpunimitte ujerave te 
ndotur 

 
 
 
 

V.4 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Përdorime të Veçanta 
 
Kategoria e zonimit 

Infrastrukture Urbane- Per tu zhvendosur: 
Nen-stacion energjie 

 

 
 

V.5 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Përdorime të Veçanta 
Kategoria e zonimit Rruga e unazës brez toke rezervë 

 
 

 
V.6 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Përdorime të Veçanta 
Kategoria e zonimit Terminali i Autobuseve 

 
 

 
V.7 RREGULLORE 
Kategoria e përdorimit te tokës Përdorime të Veçanta 
Kategoria e zonimit Prodhim Energjie - Fotovoltaike 
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B.1 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te tokës Toka Bujqësore - Rezervat e ardhshme Urbane 

Kategoria e zonimit 
Zonë rezerve për zhvillime të perspektives (prioritet të 

parë) 
 

PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorimi i lejuar Vetem aktivitete bujqesore 

Perdorime te ndaluara Te gjithe perdorimet e tjera 

Statusi i zhvillimit 

Kufizime zhvillimi; 
Leje zhvillimore te vecanta  
Vetem ndertime te perkohshme per magazinim; 
Zona duhet te ruhet per urbanizime te ardhshme (pas vitit 

2020) 
 
 
 

B.2 RREGULLORE 

Kategoria e përdorimit te 
tokës Toka Bujqësore - Rezervat e ardhshme Urban 

 
Kategoria e zonimit 

Toka Bujqësore - Zonë rezervë për zhvillime të 
perspektivës (prioriteti i dytë) 

 
PARAMETRA TE PËRGJITHSHËM(te zones) 

Perdorime te lejuara dhe 
te ndaluara te tokes 

Do te varet nga klasifikimi i cilesise se tokes (sipas ligjit 
kombetar per mbrojtjendhe permiresimin e 
tokesbujqesore) 
Prodhim Energjie - Fotovoltaike 

Statusi i zhvillimit 

Kufizime zhvillimi; 
Leje zhvillimore te vecanta  
 (sipas ligjit kombetar per mbrojtjen dhe permiresimin e 
tokes bujqesore) 

 
RREGULLORE PLANIFIKIMIT(te parceles) 

Madhësia e parcelës 

Sipas ligjeve kombetare per mbrojtjen  dhe zhvillimin e 

tokes bujqesore 

 [i] 

Ksht 

Lartësia 

Distancat 

Standardet sizmike 
Rreziku 8 shkallë nga 12 shkalle te atij sizmik te nivelit 
MDV-64 

 


