Aplikimi për Leje Ndërtimi për ndërtime të reja apo
shtesa, me sipërfaqe të përgjithshme deri në 250 m2
pranë Njësive të Qeverisjes Vendore
Në bazë të Ligjit nr. 107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit" i ndryshuar dhe akteve
nënligjore në zbatim të tij, kryetari i bashkisë është përgjegjës për:
Dokumentacioni i nevojshëm:
Dokumentet që duhet të paraqesë aplikuesi për t’u pajisur me leje ndërtimi pranë njësive të
qeverisjes vendore (sipas nenit 15 pika 1/3 e VKM-së nr. 408 dt. 13.05.2015 "Rregullorja e zhvillimit
të territorit) janë:














Kërkesa për leje ndërtimi, sipas formularit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin elektronik të
lejeve;
Dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në një
Zhvillim, përfshirë marrëveshjet midis pronarëve dhe zhvilluesit ose/dhe palëve të treta;
Plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese;
Projekti i ndërtimit dhe relacioni përkatës;
Grafiku paraprak i punimeve dhe afati i dorëzimit të objekteve, sipas fazave të zbatimit;
Preventivi;
Deklarata e projektuesit të licencuar, sipas formatit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin
elektronik të lejeve të ndërtimit, nëpërmjet së cilës konfirmohet përputhshmëria e projektit
me lejen e zhvillimit, dokumentet e planifikimit e kontrollit të zhvillimit, në fuqi, dhe me
legjislacionin që rregullon veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, përfshirë
dispozitat antisizmike, të sigurisë, mbrojtjes nga zjarri dhe higjieno-sanitare;
Lejet, licencat, autorizimet apo aktet e miratimit, të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, në
zbatim të legjislacionit të posaçëm për lejet, licencat dhe autorizimet, në rastet kur
është e nevojshme që ato të paraqiten përpara marrjes së lejes së ndërtimit;
Mandatpagesa/t e tarifës/tarifave të aplikimit;
Kopje e policës së sigurimit të projektuesve, për mbulimin e përgjegjësive profesionale.

Nuk janë të detyrueshme projektet e instalimeve, si dhe mbikëqyrja dhe kolaudimi i punimeve,
me kushtin që zbatuesi të dorëzojë një deklaratë noteriale, me të cilën të konfirmojë, nën
përgjegjësinë e tij të plotë civile dhe penale, se objekti është ndërtuar në përputhje me lejen e
ndërtimit dhe projektin përkatës.
Hapat e procedurës:
Kërkesat për leje ndërtimi paraqiten për shqyrtim nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, i cili
mundëson edhe ngarkimin, lehtësisht, të dokumentacionit shoqërues të kërkesës për leje.
Autoriteti përgjegjës vendos brenda 10 ditëve nga data e dorëzimit të aplikimit për leje ndërtimi
me procedurë të përshpejtuar (sipas përcaktimeve të nenit 24 të VKM-së nr. 408 dt. 13.05.2015
"Rregullorja e zhvillimit të territorit).
Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit:
Brenda 45 ditëve nga data e dorëzimit të aplikimit për leje ndërtimi lëshohet leja e ndërtimit.
Periudha e vlefshmërisë
Sipas afateve të përcaktuar në formularin e lejes së ndërtimit

