
 

 

VENDIME TE KRRTRSH  

VITI 1993 

 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

 

1 

 

1 

 

01.09.1993 

 

01.09.1993 

 

Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Lushnjes. 

Per dhenien e lejes per ndertimin e kompleksit “Kato – Aromatik”. 

Miratohet: Vazhdim i lagjjes "Kadri Qystri”, 

ne lindje qyteti dhe perballe uzines se plasmasit, 

ne jug te qytetit per ndertime per dy kate 

Miratohet: Kompleks egjiptian 2 km para 

Vores 

2 01.09.1993 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Kuçoves. Shfuqizohet 

3 01.09.1993 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Laçit. Miratohet me sip.20 ha ne pjesen veriore te 

kodres se Sanxhakut 

4 01.09.1993 Per miratimin e sheshit te ndertimit te kompleksit kishtar ne Lezhe. Miratohet Sip.2 ha brenda zones S2 

5 01.09.1993 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Cerrikut. Shfuqizohet 

6 01.09.1993 Per sheshin e ndertimit te rezervuarit per rritjen e peshkut ne fshatin 

Kuqan te rrethit te Elbasanit. 

Miratohet. Sip. 2ha 

7 01.09.1993 Per shesh ndertimi per NPV - Bilisht ( nuk ka vendim, shih Vendimin nr.8 ) 

8 01.09.1993 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit Bilisht. Miratohet Sip.18.51 ha dhe sip.ndertimi per 

NPV 3042m2 

9 01.09.1993 Per zgjerimin e vijes kufitare te qytetit Elbasan Shfuqizohet 

10 01.09.1993 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te  

decit. 

Miratohet. Ne zonen veriore-perendimore mbi 

kodrat dhe ne jug ne krah te djathte te rruges per 

Korce sipas PL.RREG. 

11 01.09.1993 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Lezhes. Shfuqizohet 

12 01.09.1993 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Peqinit.  

13 01.09.1993 Zgjerimi i vije            Per zgjerimin e vijes kufizuese te Permetit.  

 

Miratohet Sip.19.7ha 

14 01.09.1993 Zgjerimi i vijes kufizuese te qytetit te Ersekes Miratohet Zona 1 sip.8.9ha – zona 2 sip.0.8ha 

    

1 22.12.1993 Per zgjerimin e rruges Tirane-Vore-Durres (Faza e pare 5km). Miratohet. Per fazen e pare 5km 



2 22.12.1993 Per shesh per materiale ndertimi ne lumin Tapize. Miratohet Leje sheshi, Sip.2.16 ha ne lumin 

Tapize - Komuna Nikel 

3 22.12.1993 Per shesh per materiale ndertimi ne lumin Terkuze. Miratohet Leje sheshi, pronesi me afat kohor 

10 vjet, Kom.Zall Herr 

4 22.12.1993 Per shesh per materiale ndertimi ne lumin Erzen. Miratohet Leje sheshi, sip.1.5ha, per nyje 

inertesh+fabrike betoni 

5 22.12.1993 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Kavajes. Miratohet në zonen e hyrjes me sip.54ha 

6 22.12.1993 Mbi studimin urbanistik te zones turistike te Golemit. Miratohet projekt-idea me mundesine e 

reflektimit ne projektzbatim te rezultateve te 

programit Administrimi i Integruar i Hapesires 

Bregdetare Durres-Vlore 

7 22.12.1993 Per rishikimin e vijes kufizuese te qytetit te Durresit. Miratohet në zonen e kenetes (rreth 70ha) 

8 22.12.1993 Per planin rregullues te parkut te madh te Tiranes.  Miratohet në fazen e projekt-idese 

 

VENDIME TE KRRTRSH 

VITI   1994 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

 

1 

 

04.02.1994 

 

Per shesh ndertimi per fabrike tekstili ne Tirane. 

 

Miratohet 6 ha ne pjesen perendimore prane 

kombinatit ekzistues. Sheshi i jepet me qera per 

99 vjet firmes EXCEL - GROP 

2 04.02.1994 Per planin rregullues te qytetit te Shkodres. Te ripunohet studimi deri ne dhjetor 1994 me 

reflektimin sipas mendimit ekonomik 

3 04.02.1994 Per planin rregullues dhe vijen kufizuese te qytetit te Korces. Shfuqizohet 

4 04.02.1994 Anulluar Pa konfirmim 

5 04.02.1994 Per projektidene e studimit urbanistik te portit turistik te Sarandes. Shfuqizohet 

6   Pa konfirmim 

    

 

1 

 

 

 

25.03.1994 

Per studimin urbanistik te zones se banimit ne kodren prane 

Sanatoriumit deri tek Kodra e Priftit.  

Miratohet ndryshimi i destinacionit te planit 

rregullues te qytetit nga zone universitare me 

sip.25ha ne zone banimi. 

Miratohet ndryshimi i destinacionit te planit 

rregullues te qytetit nga zone parku me sip.18ha 



ne zone banimi. 

Miratohet sip.57(27) ha (zona A sipas studimit) 

per shesh ndertimi per ndertesa individuale 

banimi. 

2    Pa konfirmim 

    

1 

 

06.04.1994 Per studimin e planit rregullues te parkut kombetar te Dajtit. Miratohet ne parim me nje sip.4000ha, vija 

kufizuese dhe zonimi funksional.  

2  06.04.1994 Per studimin pjesor te zones industriale, biznesi e administrative ne 

zonen suburbane te Tiranes. 

Miratohet Sip.107ha, ne kryqezimin e rruges 

nacionale Tirane-Durres me rrugen Tirane-Kruje. 

3  06.04.1994  Pa konfirmim 

4  06.04.1994  Pa konfirmim 

5 

 

06.04.1994 Per studimin pjesor urbanistik te zones te Ujit te Ftohte ne Tepelene 

per vendosjen e impiantit te ambalazhimit te ujit. 

Miratohet varianti i dyte 

6 

 

06.04.1994 Per shesh ndertimi per spedicion nderkombetar mallrash ne zonen 

industriale ne Tirane. 

Miratohet Sip. 1.6 ha ne zonen industriale te 

Tiranes, ne parcelen Nr. 11 

    

1 

 

10.06.1994 Per studimin urbanistik te qendres se banuar ne Çekreze – Morine. Miratohet Sip.60 ha dhe planin rregullues 

2 

 

10.06.1994  Pa konfirmim 

3 

 

10.06.1994  Pa konfirmim 

4 

 

10.06.1994 Per studimin urbanistik te zones se banuar tek kthesa e Kamzes - 

Tirane 

Miratohet në parim. Sip.21 

5 

 

10.06.1994 Per shesh ndertimi per fabrike kepucesh ne Shijak – Durres. Miratohet Sip.15.000m2, ne Xhafzotaj te rrethit 

Durres ne afersi te kater rrugeve te Shijakut 

6 

 

10.06.1994  Pa konfirmim 

7 

 

10.06.1994 Per shesh dhe leje ndertimi per banesa kolektive ne zonen e Laprakes – 

Tirane 

Miratohet Sip.3 ha 

8 

 

10.06.1994 Per vijen kufizuese mbrojtese te liqenit te Ohrit Miratohet në parim 



9 

 

10.06.1994 Per vijen kufizuese mbrojtese te liqenit te Shkodres Miratohet në parim 

10 

 

10.06.1994 Per vijen kufizuese mbrojtese te liqenit te Prespes Miratohet në parim 

11 

 

10.06.1994 Per studimin urbanistik te zones se liqenit te Ohrit Miratohet në parim 

12 

 

10.06.1994 Per ndryshime ne zonen industriale dhe kerkese per shtese te zones se 

banuar ne Pogradec. 

Miratohet spostimi i zones industriale 

13 

 

10.06.1994 Per studimin urbanistik te planit rregullues te qytetit te Peqinit. Miratohet zona e pyllit te futet brenda vijes e te 

sherbeje si park kombetar 

14 

 

10.06.1994 Per studimin urbanistik per riaktivizimin e Aerodromit te vjeter te 

Tiranes. 

Miratohet në parim 

15 

 

10.06.1994 Per studimin e master planit te Aeroportit te Rinasit Miratohet faza e pare e studimit dhe rruga e 

hyrjes ne aeroport 

    

1 

 

23.08.1994 Per studimin e planit rregullues te qytetit te Kavajes Miratohet në parim 

2 

 

23.08.1994 Mbi studimin urbanistik te zones turistike te Velipojes Miratohet ne parim 

3 

 

23.08.1994 Per shesh ndertimi per shtese te territorit te varrezave publike Shkoder Miratohet Sip.5.7 ha 

4 

 

23.08.1994 Per shesh ndertimi per shtese te territoreve te varrezave publike ne 

Burrel. 

Miratohet Sip.1.7 ha 

5 

 

23.08.1994 Per shesh ndertimi per impiantin e mbushjes se bombolave me gaz ne 

Kavaje. 

Miratohet Sip. 3 ha 

6 

 

23.08.1994 Mbi studimin urbanistik te kompleksit kishtar ne Shengjin Miratohet Ne parim, sip.1 ha 

7 

 

23.08.1994 Mbi studimin urbanistik te zhvillimit te hapesires bregdetare Divjake – 

Karavasta 

Shfuqizohet 

8 

 

23.08.1994 Mbi studimin urbanistik te vijes bregdetare turistike te rrethit te Vlores Shfuqizohet 

9 

 

23.08.1994 Per spostimin e dy territoreve te parashikuara per zhvillim turizmi ne 

zonen e Ksamilit 

 



10 

 

23.08.1994 Per shesh ndertimi per parkimin e automjeteve te tregut me shumice Miratohet Sip. 7320m2 

11   Pa konfirmim 

    

1 

 

27.12.1994 Per studimin urbanistik pjesor per zonen trekendeshe perballe uzines se 

plastmasit ne Lushnje 

Shfuqizohet 

2 

 

27.12.1994 Per studim urbanistik pjesor dhe shesh ndertimi ne Veri-Perendim te 

qytetit te Burrelit 

Miratohet Sip. 5.7 ha  

3 

 

27.12.1994 Per studim urbanistik pjesor ne Jug-Lindje te qytetit te Burrelit Miratohet Sip. 14 ha 

4 

 

27.12.1994 Per shesh ndertimi dhe leje ndertimi per impiantin e pastrimit te 

ujesjellesit te Bovilles, Tirane 

Miratohet Sip. 3.5 ha 

5 

 

27.12.1994  Pa konfirmim 

6 

 

27.12.1994 Per studim urbanistik pjesor dhe shesh ndertimi per kompleks banimi 

ne Mezez – Tirane 

Miratohet Sip. 27.96 ha 

7 

 

27.12.1994 Per studim urbanistik pjesor dhe shesh ndertimi per kompleks banimi 

ne kryqezimin e rruges se Durresit me rrugen e Kamzes – Tirane 

Miratohet Sip. 16 ha 

8 

 

27.12.1994 Per shesh ndertimi per qender te prodhimeve ushqimore ne zonen 

industriale ne Tirane 

Miratohet Sip. 4.95 ha 

9 

 

27.12.1994 Per shesh ndertimi dhe leje ndertimi per spedicion nderkombetar 

mallrash ne Tirane 

Anullohet vendimi Nr.10 date 06.04.1994 per 

spedicion nderkombetar mallrash 

Miratohet sip. 16 ha ne zonen industriale Tirane 

10 

 

27.12.1994 Per studim urbanistik pjesor per zhvillim rezidencial ne Sauk – Tirane Miratohet Sip.12ha.  

Ndryshon destinacioni e 4.8ha-VKM Nr.319 

dt.27.8.1990 nga park zoologjik ne zone banimi 

11 

 

27.12.1994 Per shesh ndertimi per qender tregtare ne rrugen e Kavajes – Tirane Miratohet Sip.2 ha  

12 

 

27.12.1994 Per shesh ndertimi per kompleks lojrash per femije ne Parkun e Madh 

te Tiranes 

 

Miratohet Sip.5 ha sipas Planit Rregullues zona 

B 

13 

 

27.12.1994 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per banesa ne zonen Laprake 

e Re – Tirane 

Miratohet Sip.7.5 ha. perjashtohet sip.0.8ha qe 

dipsonohet nga uzina e PTT per fazen e pare te 



realizimit te studimit 

14    

15 

 

27.12.1994 Per studim urbanistik per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te 

Lushnjes 

Shfuqizohet 

 

 

 

 

 

 

 

VENDIME TE KRRTRSH 

 

VITI   1995 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 13.03.1995 Per plan zhvillimin dhe ruajtjen e mjedisit ne zonen e Butrintit Sarande Miratohet Spostimi i portit nga derdhja e 

lumit Pavel   

2      13.03.1995 Per shesh ndertimi per “Varreza publike” ne qytetin e Tepelenes Miratohet Sip.5.6 ha nga te cilat 0.25 ha 

eshte rruge 

3 13.03.1995 Per shesh ndertimi per kompleks doganor ne QafeThane-Pogradec Miratohet Sip.8 ha 

4 13.03.1995 Per shesh ndertimi per nenstacionin elektrik 220/110KV ne rrugen 

Rrushbull-Durres 

Miratohet Sip 2.2 ha 

5 13.03.1995  Pa konfirmim 

6 13.03.1995 Per leje ndertimi per fabrike kepucesh ne Shijak-Durres  

7 13.03.1995 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per portin e peshkimit ne Porto-

Romano, Durres 

Miratohet Sip.49 400m2 i vihet ne 

dispozicion ndermarrjes “Albamar” 

8 13.03.1995 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per port turistik ne Orikum-

Vlore 

Miratohet Kapaciteti 600 barkame gjatesi 10-

30m dhe me truall me sip.127 100m2 

9 13.03.1995 Per ndryshim destinacioni dhe studim urbanistik ne Laprake-Tirane Miratohet Ndryshimi nga zone industriale ne 

zone banimi sip.26ha. 

Miratohet studimi urbanistik 

10   Pa konfirmim 



    

1 

 

07.04.1995 Per zberthimin e studimit te zones suburnane te tiranes dhe studimi i 

zones pilot ndermjet Rruges se Durresit dhe Rruges se Kavajes – Tirane. 

Miratohet studimi i zones pilot me sip.70 ha 

2 

 

07.04.1995 Per ndryshimin e destinacionit te zones industriale ne zonen lindore te 

qytetit te Pogradecit ne zone banimi 

Miratohet Sip.1.4 ha nga zone industriale ne 

zone banimi 

3 

 

07.04.1995 Per leje ndertimi per nenstacionin elektrik 220/110KV ne Rrushbull-

Durres 

Miratohet Sipas lejes se sheshit dt.13.03.1995 

4 

 

07.04.1995 Per shesh ndertimi per bazen mbeshtetese te naftes ne Portin e Vlores Miratohet Sip.15 ha sipas koordinatave ne 

vendim 

5 

 

07.04.1995 Per ndryshim destinacioni te zones se gjelber prane shkolles “Edith 

Durham” ne Tirane ne zone banimi 

Miratohet ndryshimi i destinacionit. Lejohen 

dhenjet e lejes se ndertimit vetem per pronaret 

e ligjshem te truallit. 

    

1 

 

02.06.1995 Per miratimin e projektit te zbatimit per dhenien e lejes se ndertimit per 

fshatin turistik “Arameras” – Sarande 

Miratohet Zona Ksamil-Sarande 

2 

 

02.06.1995 Miratimin e projektit te zbatimit dhe dhenien e lejes se ndertimit per fshat 

turistik, hotel dhe fushe golfi si dhe port turistik ne zonen e Butrintit – 

Ksamil, Sarande. 

 

3 02.06.1995  Pa konfirmim 

4 

 

02.06.1995 Per shesh dhe leje ndertimi per ngritje kantieri per rikonstruksionin e 

rrjetit te ujesjellesit Durres 

Sip.2ha. Ky vendim anullon vendimin Nr.5 

dt.13.03.1995 per kete shesh ndertimi 

5 

 

02.06.1995 Per studim te zgjidhjes se nyjes rrugore tek kthesa e Kamzes Miratohet: Te merren parasysh rruget 

sekondare te miratuara me vendim nr.18 

dt.02.06.1995 

6 

 

02.06.1995 Per leje ndertimi per kompleks banimi ne zonen Laprake-Tirane Miratohet: Te zbatohen kondicionet 

urbanistike te percaktuara ne sheshin e 

ndertimit 

7 

 

02.06.1995 Per leje ndertimi per parkimin e automjeteve te tregut me shumice ne 

Tirane. 

Miratohet ne Laprake 

8 

 

02.06.1995 Per shtyrje afati te sheshit te ndertimit per territorin e fshatit Fushe – 

Mezez. 

Miratohet shtyrja e afatit. 

9 

 

02.06.1995 Per leje ndertimi per kompleks doganor ne Qafe-Thane  



10 

 

02.06.1995 Per shesh ndertimi per pontil jahtesh ne Currila-Durres Miratohet Sip.5.6 ha 

11 

 

02.06.1995 Per shesh dhe leje ndertimi per fabrike prodhimi tjegullash betoni ne 

Tapize-Kruje 

Miratohet Sip.10000m2. Muri rrethues te jete 

40m larg rruges dhe objekti te jete 10 larg 

murit rrethues. 

12   Pa konfirmim 

13   Pa konfirmim 

    

1  19.09.1995 Per studim urbanistik, shesh dhe leje ndertimi per zonen Bathore.  Miratohet studimi dhe sheshi me sip.7ha. 

2 

 

19.09.1995 Per ndryshim ne vendosjen e objekteve  nfras sheshit te ndertimit te 

kompleksit industrial “Kato-Vora” 

Miratohet ndryshimi ne plan si permbushje e 

kerkses se bere nga KRRT Tirane nr.7 

dt.15.07.1993 

3 19.09.1995  Pa konfirmim 

4 

 

19.09.1995 Per ndryshim destinacioni te zones sportive te planit rregullues te qytetit 

te Tiranes ne zone banimi, ne territorin prane fshatit Selite e Vogel 

Miratohet ne kufijte me te domosdoshem te 

saj. Bashkia Tirane te pergatise planimetrine e 

ripunuar per ndryshimin 

5 

 

19.09.1995 Per ndryshimin e vijes kufizuese per Parkun e Tiranes ne zonen pas 

Universitetit, ne drejtim te rruges per Fakultetin e Gjeologjise. 

Miratohet 

6 19.09.1995  Pa konfirmim 

7 

 

19.09.1995 Per vijen kufizuese mbrojtese te zones se Gjinarit-Elbasan Miratohet Sip.960 ha 

8 

 

19.09.1995 Per vijen kufizuese mbrojtese te zones se Llixhave ne Elbasan.  Miratohet per dy zona me Sip.37 ha dhe 7.5 

ha. 

    

1 

 

22.09.1995 Per shesh ndertimi dhe projekt zbatimi per fazen e pare te ndertimit te 

zones se Butrintit-Sarande 

 

    

    

1 

 

17.11.1995 Per leje ndertimi per kompleks banimi ne sheshin me siperfaqe 16 ha 

ndermjet Rruges se Durresit dhe Rruges se Kamzes. 

Miratohet sheshi me Sip.16 ha. 

2 

 

17.11.1995 Per leje ndertimi per varreza publike ne Tepelene Miratohet në parim 

3 17.11.1995 Per shesh ndertimi per kompleks agroindustrial ne Durres Miratohet Sip.53.69ha 



 

4    

5    

6 

 

27.12.1995 Per shesh ndertimi dhe leje ndertimi per impiantin e pastrimit te 

ujesjellesit te Bovilles Tirane 

Miratohet Sip.3.5ha dhe linja e tubacionit te 

prurjes me gjatesi 9971m. Te behet 

shpronesimi i fshatrave qe preken nga 

tubacioni i prurjes per prod. Bujqesore 

sezonale 

 

 

 

 

 

 

VENDIME TE KRRTRSH 

VITI   1996 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 11.01.1996 Per klasifikimin e zones turistike te Liqenit te Ohrit brenda vijes 

kufizuese te miratuar me vendim te KRRTSH nr.22 date 10.06.1994 

Miratohet Sipas vendimit bashkëngjitur 

2 11.01.1996 Per miratimin e projektit teknik te Infrastruktures ne zonen parapilot te 

studimit pilot te Tiranes 

 

3 11.01.1996 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi me siperfaqe 3.5ha ne Priske – 

Komuna Dajt – Tirane. 

Miratohet studimi dhe sheshi i ndertimit me 

sip.3.5 ha. 

4 11.01.1996 Per studim urbanistik per zonen turistike-Llogara Miratohet Sip.8536 ha 

5 11.01.1996 Per studim urbanistik te planit rregullues te qytetit te Vlores Shfuqizohet 

6 11.01.1996 Per shesh ndertimi dhe projekt teknik te kompleksit doganor Kakavije Miratohet Sip.60.000m2 

7 11.01.1996 Per projekt teknik te portit turistik te Orikumit-Vlore  

8 11.01.1996 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Durresit Miratohet Sip.126 ha. Ketu parashikohen 

rreth 208 parcela individuale me sip 700m2 

per kompensim ish-pronareve 

9 11.01.1996 Per shesh ndertimi per impiant gazi ne Bisht-Palle-Durres Miratohet Sip.1.4ha 

10 11.01.1996 Per ndryshim ne studimin urbanistik pjesor ne zonen turistike te Golemit- Miratohet ndryshimi ne parcelen Nr.14 me 



Kavaje Sip.2.8 ha, sipas studimit Urbanistik Pjesor 

per Sip.8 ha 

11 11.01.1996 Per studim urbanistik per zone industriale ne Kashar-Tirane Miratohet Sip.122.5 ha per zone industriale 

12 11.01.1996 Per studim urbanistik per qender te banuar ne Mjull – Bathore, Sauk 

Tirane. 

Miratohet ne parim studimi per Sip.5 ha ne 

Sauk. 

13 11.01.1996 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per fshat turistik ne zonen prane 

Manastirit-Ksamil-Sarande 

Miratohet Sip.2ha 

14 11.01.1996 Studim urbanistik per fshatrat turistike ne Ksamil – Sarande Shfuqizohet  

    

1 

 

20.03.1996 Per shesh ndertimi per mikromarine ne zonen nga Turizmi tek Kanali i 

Cukes ne Sarande 

Miratohet ne parim, sip.7850m2 ne det dhe 

Sip.980m2 ne toke per mikromarinen Nr.1 

2 

 

20.03.1996 Per zgjerim te vijes kufizuese te fshatit Udemisht Pogradec Miratohet Shtese e vijes kufizuese te 

Udemisht-Pogradec, lagjja Pale, Sip.2.5ha. 

Distanca e ndertimeve nga bregu i Ohrit te jete 

150m larg. Te respektohen kondicionet te 

miratuara me vendim KRRTSH Nr.25 date 

10.06.1994 

3 

 

20.03.1996 Per leje ndertimi per pontil jahtesh ne Currila – Durres Miratohet në parim 

4 

 

20.03.1996 Per shesh ndertimi per kompleks banimi ne zonen e aeroportit te vjeter te 

Tiranes. 

Miratohet sheshi i ndertimit me sip.19ha. 

shfuqizon VKM Nr.388 dt.09.07.1993 dhe 

vendimin e KRRTSH Nr.28 dt.10.06.1994. 

5 

 

20.03.1996 Per shesh ndertimi dhe studim urbanistik per kompleks rezidencial ne 

Linze-Tirane 

Miratohet Sip.11.400m2 

6 

 

20.03.1996 Per ndryshim destinacioni nga zone e gjelber ne qender biznesi, tregtare 

dhe rezidenciale ne ane te Bulevardit “Deshmoret e Kombit”-Tirane 

Miratohet Sip.2325m2, te arrije lartesine 12-

15 kate 

7 

 

20.03.1996 Per ndryshim destinacioni i zones universitare prane shkolles teknologjike 

ne Tirane ne zone Hoteli, kompleks tregtar dhe banimi 

Miratohet Sip.0.9ha 

8 

 

20.03.1996 Per shesh ndertimi per qender rehabilitimi dhe mjekesi sportive ne ane te 

rruges se Durresit prane spitalit ekzistues-Tirane 

Miratohet Sip.4.5ha 

9 

 

20.03.1996 Per zgjerim te vijes kufizuese te fshatit Bucimas-Pogradec Miratohet Sip.2.5ha, te respektohen 

kondicionet urbanistike te vendimit KRRTSH 

Nr. 25 date 10.06.1996 



10 

 

20.03.1996 Per studim urbanistik te zones Tushemisht-Dogane Miratohet: Lartesia te jete 2-3 kat, distanca e 

ndertimeve nga bregu i Ohrit te jete 150m larg 

11 20.03.1996   

12 

 

20.03.1996 Per studim urbanistik per kompensim te ish-pronareve ne zonen ne hyrje 

te qytetit te Durresit 

Miratohet Sip.126 ha 

    

1 

 

17.04.1996 Per ripunim te studimit te zones turistike te Golemit me qellim vendosja 

ne te te zones per kompensim te ish-pronareve 

Miratohet Sip.44.43 ha 

2 

 

17.04.1996 Per shesh ndertimi dhe leje ndertimi per fshat turistik ne zonen e studjuar 

te Golemit-Kavaje 

Miratohet Sip.2 ha 

3 

 

17.04.1996 Per studim urbanistik pjesor tek zona nga hidrovori ne Bisht-Palle per 

kompensim te ish-pronareve 

Miratohet Sip.101 ha 

4 

 

17.04.1996 Per studim urbanistik pjesor ne zonen e Shkembit te Kavajes per 

kompensim te ish-pronareve  

Miratohet Sip.27 ha  

5 

 

17.04.1996 Per studim urbanistik ne zonen e Plazhit Durres Miratohet ne parim, Sip.2023 ha 

6 

 

17.04.1996 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRTSH, te cilave i ka kaluar afati 

kohor i fillimit te punimeve sipas ligjit nr.7693 date 06.04.1993 “Per 

Urbanistiken” 

Miratohet sipas listes bashkengjitur 

7 

 

17.04.1996 Per shesh ndertimi dhe leje ndertimi per kompleks hotelier ne qender te 

Tiranes 

Miratohet Sip.4000 m2 

8 

 

17.04.1996 Per studimin e zonifikimit te territorit te Aeroportit te Vjeter te Tiranes Miratohet Sip.60 ha 

9 

 

17.04.1996 Per studim urbanistik te zones G te Parkut te Madh te Tiranes Miratohet Sip.40.4 ha 

    

1 

 

24.06.1996 Per shesh dhe leje ndertimi per impiant te amballazhimit te ujit natyral ne 

Tepelene 

Miratohet Sip.tot.10.000m2, per fazen e pare 

7000m2 

Anullohet vendimi i KRRTRSH Nr.13 date 

16.04.1994 

2 

 

24.06.1996 Per zvogelim te siperfaqes se vijes kufizuese te qytetit te Tepelenes Miraton Sip. e zvogelimit  24 ha 

3 24.06.1996 Per studim urbanistik te fshatit Tushemisht Miratohet 



 

4 

 

24.06.1996 Per ndryshim destinacioni te zones industriale ne zone banimi ne qytetin e 

Pogradecit  

Miratohet Sip.1800 m2 

5 

 

24.06.1996 Per shtese te vijes kufizuese te qytetit Pogradec Miratohet Sip.8 ha 

6 

 

24.06.1996 Per shesh ndertimi dhe studim urbanistik te fshatit Zall-Mner ne zonen ne 

veri te Universitetit bujqesor te Kamzes 

Miratohet Sip.11.7 ha 

7 

 

24.06.1996 Per shesh ndertimi dhe studim urbanistik te fshatit Bruz ne komunen 

Paskuqan 

Miratohet Sip.4.2 ha per shpernguljen e 

fshatit Bruz 

8 

 

24.06.1996 Per shesh dhe leje ndertimi per objektin “Kompleks sherbimesh” ne 

zonen industriale Yrshek-Tirane 

Miratohet Sip.42800 m2 ne parcelen Nr.10 

9 

 

24.06.1996 Per shesh dhe leje ndertimi per parkim dhe magazine ne territorin e 

Aeroportit te Rinasit 

Miratohet ne parcelen Nr.14  sipas vendimit 

KRRTRSH Nr.29. date 10.06.1994 

10 

 

24.06.1996 Per shesh ndertimi per objektin “Servis dhe Sallon shitje Benzi” Miratohet Sip.2.2ha ne zonen industriale te 

komunes Kashar 

11 

 

24.06.1996 Per leje ndertimi per impiant te depozitimit dhe mbushjes se bombolave 

me gaz ne Bisht-Palle-Durres 

Miratohet ne parim 

 

12 

 

24.06.1996 Per leje ndertimi per fazen e pare te kompleksit te banimit ne zonen e ish 

Aeroportit te vjeter te Tiranes 

 

Miratohet Sip.2ha 

13 

 

24.06.1996 Per shesh ndertimi dhe studim urbanistik per kompleks banimi ne zonen e 

kryqezimit te rruges se Durresit me Unazen e Re te Tiranes 

Miratohet Sip.10.000 m2 

14 

 

24.06.1996 Per projektidene e studimit te rruges qe lidh aeroportin e Rinasit me 

superstraden Tirane-Durres 

Miratohet Varianti A 

15 

 

24.06.1996 Per shesh ndertimi, mbeshtetur me studim urbanistik ne zonen e fabrikes 

se kepuceve ne Tirane 

Miratohet Sip.1.79 ha 

16 

 

24.06.1996 Per studim urbanistik ne shesh ndertimi me sip.2.8ha ne parcelen Nr.17 te 

Masterplanit te zones turisitke te Golemit 

Miratohet Sip.2.8 ha ne parcelen Nr.17 

    

1 23.09.1996 Per ndryshim destinacioni dhe shesh ndertimi per kompleks banimi ne 

dispozicion te Entit Kombetar te Banesave ne zonen e Uzines Mekanike-

Tirane 

Miratohet ndryshimi i destinacionit nga zone 

industriale ne zone banimi sip.5.66ha, 

NSHRAK sip.4.26ha, NPV sip.2.77ha dhe 

Ndermarja e Kontrollit Vjetor te Automjeteve 



sip.0.51ha. Gjithsej 13.2ha. Miraton sheshe 

ndertimi para uzines mekanike sip.1ha, NPV 

sip.3.1ha, mbrapa uzines mekanike sip.2ha 

2 23.09.1996 Per ndryshim destinacioni nga zone e gjelber ne zone banimi per territorin 

ne te dy anet e ekspozites “Shqiperia Sot” ne Tirane 

Miratohet në parim.  

3 23.09.1996 Per studim urbanistik per shpernguljen e fshatit Cervenake – Pogradec. Miratohet spostimi ne zonen e studiuar me 

sip.2.1 ha prane fshatit Memelisht dhe 

minieres se Cervenakes. 

4 23.09.1996 Per studim urbanistik te bregut te liqenit te Ohrit ne zonen nga “Kampi i 

pionereve deri tek pallati i Kryeministrise”  

Miratohet në parim ne nje territor me sip.15.3 

ha 

5 23.09.1996 Per studim urbanistik per kompensim te ish pronareve ne Tale te rrehit te 

Lezhes. 

Miratohet në parim Sip.25 ha 

6 23.09.1996 Per studim urbanistik te ish pronareve ne zonen turistike te rrethit Kurbin. Shfuqizohet 

7 23.09.1996 Per studim, shesh ndertimi dhe leje ndertimi per rrugen Durres-

Rrogozhine 

Miratohet në parim 

    

1 14.10.1996 Per ndryshim destinacioni i zones se gjelber ne Bulevardin “Bajram 

Curri” ne Tirane 

Miratohet Sip.3870m2 per qender financiare 

sipas studimit 

2 14.10.1996 Per shesh ndertimi per projekt teknik per qender polifunksionale ne 

rrugen e Kavajes ne Tirane 

Miratohet Sip.1.5ha.  

Anullohet vendimi Nr.51 date 27.12.1994 

“Per shesh ndertimi per qender tregetare ne 

rrugen e Kavajes-Tirane” 

3 14.10.1996 Per projekt teknik te objekteve, mbeshtetur ne studimin urbanistik te 

parceles nr.7 ne zonen e studiuar te Golemit-Kavaje 

Miratohet ne parim parcelen Nr.7 

4 14.10.1996 Per projekt teknik te objekteve, mbeshtetur ne studimin urbanistik te 

parceles Nr.17 ne zonen e studiuar te Golemit – Kavaje. 

Miratohet në parim 

5 14.10.1996 Per projekt teknik te objekteve mbeshtetur ne studimin urbanistik te 

parceles Nr.9 ne zonen e studiuar te Golemit – Kavaje. 

Miratohet në parim 

6 14.10.1996 Per plotesimin e Masterplanit te zones turistike te bregut te liqenit te Ohrit 

ne zonat Dogane – Tushemisht dhe Tushemisht – Lin, duke perfshire dhe 

zonat e kompesimit te ish-pronareve. 

Miratohet në parim. Miraton per kompesim: 

prane Udenisht-30.2ha, pas Udenisht-17.2ha, 

para Pojskes-20.6ha. 

Nuk miraton per ndertim zonen Tushemisht-

Dogane 



Nuk miraton per ndertim zonen tek 

Mullinjte(Lin) 

7 14.10.1996 Per projekt teknik te objekteve mbeshtetur ne studimin urbanistik te 

parceles 15/A (parcela 15) ne zonen e studiuar te Golemit - Kavaje 

Miratohet në parim 

    

1 02.12.1996 Per studim urbanistik per kompensim te ish pronareve te rrethit te 

Shkodres ne zonen e Velipojes. 

Miratohet në parim Sip.13.6 ha 

2 02.12.1996 Per studim urbanistik per qender te banuar ne Kashar Tirane. Miratohet në parim studimi dhe sheshi me 

Sip.2.32 ha 

3 02.12.1996 Per shesh ndertimi per kompleks sportive ne zonen e Yzberishtit 

“Komuna Kashar” 

Miratohet Sip.2.2 ha ne pronesi private 

4 02.12.1996 Per studim urbanistik per kompensim te ish-pronareve te rrethit aktual 

Fier 

Shfuqizohet 

 

VENDIME TE KRRTRSH 

VITI   1997 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 09.05.1997 Per nderrim destinacioni te zones se serave ne Allias-Tirane Miratohet Sip.44 ha nga zone serash ne 

zone banimi 

2 09.05.1997 Per miratimin e studimit rajonal te zones bregdetare “Gjiri i Lalzit”, ne 

rrethin e Durresit 

Ka rregullore studimi  

3 09.05.1997 Per miratimin e klasifikimit te zones turistike te rrethit te Kavajes Miratohet zone zhvillimi i turizmit me nivel 

te mesem, me perjashtim te Spillese qe 

klasifikohet me nivel te larte 

4 09.05.1997 Per studim urbanistik te zones Kraste – Kruje Te mos miratphet studimi urbanstik per 

arsye pyllit natyror me pisha dhe ndalimit te 

ndertimit brenda tij 

5 09.05.1997 Per studim urbanistik pjesor per zone banimi ne Hamallaj – Rrethi Durres Te mos miratohet studimi sepse zona ben 

pjese ne territorin e zones turistike te Gjirit 

te Lalzit. 

6 09.05.1997 Per miratimin e sheshti te ndertimit te kompleksit tregtar dhe ekspozimi ne 

fshatin Yrshek – Komuna Kashar – Rrethi i Tiranes 

Miratohet Sip.16 972.5 m2 



7 09.05.1997 Per miratimin e lejes se ndertimit te fshatit turistik ne parcelen Nr.10 ne 

Golem – Kavaje 

Miratohet leja ndertimit ne parcelen Nr.10 

8 09.05.1997 Per miratimin lejes se ndertimit te fshatit turistik ne parcelen Nr.16 ne 

Golem – Kavaje 

Miratohet leja e ndertimit ne parcelen Nr.16 

9   Pa konfirmim 

    

1 19.06.1997 Per nderrim destinacioni nga zone industriale ne zone banimi te brezit te 

pare te zones industriale gjate rruges “Muhamet Gjollesha” – Tirane 

 

Miratohet nderrimi i destinacionit midis 

kryqezimit te rruges “M.Gjollesha” dhe 

rruges se Durresit dhe Stadiumit te Lojrave 

me Dore, ne zone banimi sip.7560m2  

2 19.06.1997 Per cmimin e shitjes se truallit te sheshit te ndertimit te nenstacionit 

elektrik ne qytetin e Vahut te Dejes 

Cakton cmimin 480 leke/m2 per sip.1.5ha qe 

ndodhet brenda vijes kufizuese te qytetit te 

Vahut te Dejes 

3 19.06.1997 Per studim urbanistik pjesor e shesh ndertimi ne parcelen Nr.46 ne zonen 

turistike Golem–Kavaje 

Miratohet vendosja e vilave ne Sip.8ha. 

4 19.06.1997 Per studim urbanistik pjesor e shesh ndertimi per fshat turistik ne Ksamil – 

Sarande 

Miratohet Sip.5000m2 

5 19.06.1997 Per rishqyrtimin e sheshit te ndertimit te kompleksit hotelier ne qender te 

Tiranes 

Te mbetet ne fuqi vendimi i KRRTRSH 

Nr.33 date 17.04.1996 

 

VENDIME TE KRRTRSH 

VITI   1998 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 23.03.1998 Per shesh dhe leje ndertimi per seksionin Rrogozhine – Elbasan te korridorit 

Lindje – Perendim 

Miratohet sheshi i ndertimit me sip.46.7 

ha toke qe shpronesohet, nga e cila 35.3 ha 

toke bujqesore dhe 11.4 ha toke truall.  

Miratohet leja e ndertimit 

2 23.03.1998 Per klasifikimin e zones bregdetare me perparesi zhvillimin e turizmit ne 

rrethin e Durresit 

Miratohet klasifikimi i zones bregdetare si 

me poshte: nga grykederdhja e lumit Ishem 

deri te hidrovori ne Hamallaj si zone e 

nivelit te larte 

nga hidrovori ne Hamallaj deri te Perroi i 



Agait si zone e nivelit te dyte 

3 23.03.1998 Per ndryshimin e destinacionit te zones ne ane te rruges se Elbasanit ne 

qytetin e Tiranes, nga zone “Shkolle – Universiteti” ne zone banimi 

Miratohet ndryshimi i destinacionit per 

Sip.3 000 m2, ne krahun perendimor te 

rruges se Elbasanit 

4 23.03.1998 Per shesh ndertimi per kompleks doganor ne Kapshtice, rrethi Devoll Miratohet sheshi i ndertimit me Sip.22 

000 m2 

5 23.03.1998  Pa konfirmim 

6 23.03.1998 Per shesh ndertimi per kompleks banimi ne territorin prane kopshtit botanik 

– Tirane 

Miratohet sheshi i ndertimit me Sip.1.5 ha 

7 23.03.1998 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi ne zonen nga Hotel Turizmi deri 

tek Kanali i Çukes – Sarande 

Nuk miratohet studimi  

8 23.03.1998 Per shesh ndertimi per varreza publike ne qytetin e Policanit Miratohet 

9 23.03.1998 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per kompleks turistik ne parcelen 

Nr.11 te zones turistike Golem – Kavaje 

Miratohet studimi dhe sheshi i ndertimit 

me sip.3.67 ha  

10 23.03.1998 Per shesh ndertimi per kompleks banimi ne territorin prane Kryegjyshates ne 

qytetin e Tiranes 

Miratohet sheshi i ndertimi me Sip.14.4 

ha per kompleks banimi 

11 23.03.1998 Per shesh ndertimi per kompleks shkollor ne fshatin Lunder, komuna Farke. Miratohet sheshi me sip.6.6 ha 

12 23.03.1998 Per studim urbanistik te sheshit qendror te Tiranes Ministria e Puneve Publike dhe Transportit 

me Bashkine e Tiranes brenda nje periudhe 

nje javore te monitoroje hartimin e nje 

programi te plote qe do te mundesoje 

permiresimin e studimit dhe riparaqitjen 

e tij ne KRRTRSH brenda afatit 45 ditor. 

13 23.03.1998 Per studim urbanistik, shesh ndertimi dhe projekt teknik per fshat turistik ne 

parcelen Nr.15/B te zones turistike Golem – Kavaje 

Nuk miratohet studimin 

14 23.03.1998 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per kompleks banimi ne territorin 

ne krahun e majte te Ekspozites “Shqiperia Sot” 

Nuk miratohet studimi i paraqitur nga 

pronaret dhe investitori. Vleresohet 

varianti i Bashkise Tirane dhe lihet kohe 2 

muaj per tu pranuar nga pronaret dhe 

investitori. Nese nuk bien dakort te 

paraqitet nje variant i ri. Studimi do te 

riparaqitet 

15 23.03.1998 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per kompleks banimi ne krahun e Miratohet studimi urbanistik dhe sheshi i 



djathte te Ekspozites “Shqiperia Sot” ndertimit me verejtjen qe ne zonen ku ka 

konflikt me pronaret e truallit te ftohen 

pronaret per te arritur nje zgjidhje 

perfundimtare, duke ruajtur kriteret baze te 

studimit dhe duke respektuar distancat 

sipas Rregullores se Urbanistikes. 

16 23.03.1998 Per ndryshimin e destinacionit nga zone shkolle – universiteti ne zone banimi 

te territorit prane konviktit te gjuheve te huaja ne Tirane 

Miratohet ndryshimi i destinacionit per 

siperfaqen 1600 m2 ne anen lindore te 

rruges se Elbasanit, brenda rrethimit te 

shkolles se Mesme te Gjuheve te Huaja. 

    

1 16.06.1998 Per paketen ligjore te ligjeve “Per Urbanistiken”, “Per Policine e Ndertimit”, 

“Per kontrollin dhe disiplinimin ne ndertim” dhe “Rregulloren e 

Urbanistikes” 

Miratohet paketa ligjore 

2   Pa konfirmim 

3   Pa konfirmim 

4 16.06.1998 Per studim urbanistik per zonen industriale jondotese ne komunen e Kasharit 

– Rrethi Tirane 

Te ripunohet studimi urbanistik me 

sip.41.5 ha. Te pasqyrohet ne studim 

integrimi i kesaj zone ne studimin rajonal 

te korridorit Tirane – Durres  

5 16.06.1998 Per lejen e ndertimit te fabrikes se miellit dhe te makaronave ne fshatin 

Mezez – komuna Kashar – rrethi Tirane 

Miratohet leja e ndertimit  

6 16.06.1998 Per anullimin e vendimit te KRRTRSH Nr.33 dt.12.09.1995 “Per ndryshimin 

e vijes kufizuese te Parkut te Madh te Tiranes, ne zonen pas Universitetit 

Politeknik ne drejtim te rruges per ne Fakultetin e Gjeologjise” 

Anullohet Vendimi Nr.33 dt.12.09.1995 

7 16.06.1998 Per studimin urbanistik pjesor dhe sheshin e ndertimit per linjen e 

depozitimit dhe ambalazhimit te cimentos ne Kodren e Berdeneshit – 

Sarande 

Nuk miratohet studimi 

8 16.06.1998 Per studimin urbanistik te sheshit qendror te qytetit te Tiranes Miratohet studimi në parim me verejtjet 

sipas vendimit 

    

1 01.12.1998 Per shesh ndertimi per vend depozitimi dhe trajtimi te mbeturinave te ngurta 

urbane per qytetin e Elbasanit 

Miratohet sheshi i ndertimit me sip.4 ha 

ne komunen Bradashesh, prane fabrikes se 



çimentos. 

2 01.12.1998 Per shesh ndertimi per vend depozitimi dhe trajtimi te mbeturinave te ngurta 

urbane per qytetin e Korces 

Miratohet sheshi i ndertimit me sip.5 ha 

ne Qafen e Qarrit 

3 01.12.1998 Per shesh ndertimi per vend depozitimi dhe trajtimi te mbeturinave te ngurta 

urbane per qytetin e Fierit 

Miratohet sheshi i ndertimit me Sip.3 ha 

ne afersi te fshatit Verri 

4 01.12.1998 Per shesh ndertimi per vend depozitimi dhe trajtimi te mbeturinave te ngurta 

urbane per qytetin e Pogradecit 

Miratohet sheshin e ndertimit me 

sip.3.92ha ne vendin e quajtur Cerava 1 

5 01.12.1998 Per shesh ndertimi per vend depozitimi dhe trajtimi te mbeturinave te ngruta 

urbane per qytetin e Lezhes 

Miratohet sheshin e ndertimit me sip.17 

200 m2 ne vendin e quajtur Gryka e Zeze 

6 01.12.1998  Pa konfirmim 

7 01.12.1998 Per shesh dhe leje ndertimi per segmentin rrugor Milot – Lezhe. Miratohet 

8 01.12.1998 Per shesh dhe leje ndertimi per infrastrukturen ne zonen e Breglumasit – 

Laprake, Tirane 

Miratohet shesh dhe leje ndertimi 

9 01.12.1998 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Sarandes Shfuqizohet  

10 01.12.1998 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qendres se banuar – Ksamil Shfuqizohet 

11 01.12.1998 Per shesh ndertimi per sistemin e grumbullimit dhe transportit te naftes bruto 

nga Marinza ne Seman – Fier. 

Miratohet sheshi i ndertimit me siperfaqe 

terminali ne Marinze 4 ha dhe terminalit ne 

Seman 10.5 ha 

12 01.12.1998 Per anullimin e vendimit te KRRTRSH Nr.52 dt.23.09.1996 “Per ndryshim 

destinacioni per shesh dhe leje ndertimi per kompleks banimi ne dispozicion 

te Entit Kombetar te Banesave ne zonen e Uzines Mekanike ne rrugen e 

Kavajes – Tirane” 

Anullohet vendimi i KRRTRSH Nr.52 

dt.23.09.1996. Ndryshon destinacioni e 

territorit me sip.3.21 ha ne ane te rruges se 

Kavajes nga zone banimi ne zone 

shoqerore. Nga sip.prej 13.7ha sipas 

vendimit nr.52 dt.23.09.1998 sip e mbetur 

prej 10.49ha te rivleresohet nga Bashkia e 

Tiranes duke percaktuar zonat pa pronare 

per ndertimin e jo me pak se 1000 

apartamenteve per EKB. Zona prej 

10.49ha te riparaqitet ne KRRTRSH 

13 01.12.1998 Per shesh dhe leje ndertimi per objektin “Gjykata e Tiranes” Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

objektin “Gjykata e Tiranes” me sip.16 

900 m2 ne territorin e ish fonderise se 

Uzines Mekanike, ne kryqezimin e rruges 



“Irfan Tomini” me rrugen e Kavajes 

 

VENDIME TE KRRTRSH 

VITI   1999 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 19.02.1999 Per shesh dhe leje ndertimi per linjat elektrike 110KV Selite – Yrshek, Selite 

– Uzina Traktori dhe Uzina Traktori – Tirane. 

Miratohet 

2 19.02.1999 Per sheshin e ndertimit agroindustrial ne Maliq – Rrethi Korce. Miratohet Sip.8 ha 

3 19.02.1999 Per studim urbanistik nga Hotel Turizmi deri tek Kanali i Çukes. Miratohet studimi me Sip.148 ha 

4 19.02.1999   

5 19.02.1999 Per studimin urbanistik te sheshit qendror te Tiranes Te mos konfirmohet studimi urbanistik i 

qendres se Tiranes sipas variantit te 

paraqitur nga Bashkia Tirane.  

Te vleresohen pozitivisht variantet 

alternative te ISPU. 

6 19.02.1999 Per rivleresimin urbanistik te zones se banimit tek ish-uzina mekanike ne 

Rrugen e Kavajes ne Tirane. 

Miratohet rivleresimi i studimit 

urbanistik. Nga ky studim vihet ne 

dispozicion te Entit Kombetar te Banesave 

territori per ndertimin e 1234 

apartamenteve, sipas studimit. Pjesa tjeter 

do te administrohet nga Bashkia Tirane. 

7 19.02.1999 Per sheshin dhe lejen e ndertimit te baneses 10 kat ne Rrugen “Deshmoret e 4 

Shkurtit” - Tirane 

Te anullohet sheshi Nr. 421 dt.30.06.1998 

dhe leja e ndertimit Nr. 693 datë 

24.10.1998, te miratuara nga KRRT e 

Bashkise Tirane, per banese 10 kat ne 

Rrugen “Deshmoret e 4 Shkurtit” – Tirane. 

8 19.02.1999 Per shesh dhe leje provizore ndertimi per nenstacion elektrik 110KV, ne 

qender te Tiranes si dhe linjes elektrike te tij. 

Miratohet shesh me Sip.675 dhe leje 

provizore ndertimi per nje periudhe 2 

vjecare e nenstacionit elektrik ne qender te 

Tiranes si dhe linjes elektrike te tij. 

    

1 12.06.1999 Per planin e pergjithshem rregullues te qytetit Bilisht Miratohet 



2 12.06.1999 Per studimin urbanistik rajonal te zhvillimit turistik te Gjirit te Drinit. Miratohet sipas vendimit 

3 12.06.1999 Per planin e pergjithshem rregullues te qytetit Shengjin. Shfuqizohet 

4 12.06.1999 Per studimin urbanistik rajonal te zhvillimit turistik te gjirit te Rodonit. Miratohet sipas vendimit. 

5 12.06.1999 Per anullimin e vazhdimit te ndertimeve ne territorin e Parkut te Madh te 

Tiranes ne zonen nga Fakulteti I Gjeologjise deri tek Stadiumi “Qemal Stafa” 

 

    

1 11.08.1999 Per studim urbanistik per zhvillimin dhe mbrojtjen e zones me perparesi 

zhvillimi te turizmit ne Dardhe – rrethi Korce. 

Miratohet 

2 11.08.1999 Per studimin urbanistik per zhvillimin dhe mbrojtjen e Parkut Kombetar 

“Bredhi i Drenoves”, rrethi Korce. 

Miratohet 

3 11.08.1999 Per studim urbanistik per zhvillimin dhe mbrojtjen e zones me perparesi 

zhvillimi te turizmit ne Prespe – rrethi Korce. 

Miratohet 

4 11.08.1999 Per Planin e Pergjithshem Rregullues te qytetit te Krujes. Shfuqizohet 

5 11.08.1999 Per shesh dhe leje ndertimi per varreza publike ne fshatin Bathore – Rrethi 

Tirane. 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

varreza publike me sip.0.77 ha dhe ne 

vazhdim te varrezave ekzistuese sip.0.5 ha 

6 11.08.1999 Per studim pjesor urbanistik, shesh dhe leje ndertimi per infrastrukturen ne 

zonen pilot Bathore me sip.13.5 ha 

Miratohet kerkesa. Te respektohet 

dendesia prej 148 banore/ha ne sip e lira te 

kesaj zone 

7 11.08.1999 Per shesh ndertimi per impiantin e perpunimit te mbeturinave te ngurta 

urbane per rrethet Tirane, Durres, Kavaje. 

Miratohet sheshi i  ndertimit me sip. 44.5 

ha ne zonen e Shijakut-Maminas-Rrethi i 

Durresit.  

8 11.08.1999 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per fshat turistik dhe kamping ne 

zonen e Gjirit te Lalzit – Rrethi Durres 

Te riparaqitet ne KRRTRSH e muajit 

Gusht 1999 pasi te jete sqaruar pronesia e 

tokes 

9 11.08.1999 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit Durres Miratohet ne parim.  

Te riparaqitet per saktesim brenda muajit 

Gusht 1999.  

10 11.08.1999 Per projektin e integruar “Saranda” Te mos pranohet ne kete faze propozimi i 

KZHT per miratimin keitj projekti. Te 

paraqitet ne muajin Shtator 1999 

    

1 02.09.1999 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Durresit. Miratohet sipas konkluzioneve te arritura 



ne Studimin Rajonal te Hapesires Tirane-

Durres, kryer nga ISPU. 

2 02.09.1999 Per studimin rajonal te hapesires Tirane-Durres. Sipas vendimit 

 

VENDIME TE KRRTRSH 

VITI   2000 

 

Nr. Datë Vendimi Sqarime 

1 09.02.2000 Per menaxhimin e zones bregdetare shqipetare Nuk miratohet. Te ripunohet studimi. 

2 09.02.2000 Per studimin urbanistik, sheshin dhe lejen e ndertimit per fshat turistik ne 

parcelen Nr.15/B te zones turistike Golem – Kavaje. 

Miratohet Sip.1.62ha 

3 09.02.2000 Per nje ndryshim ne “Studimin rajonal te aones bregdetare te gjirit te Lalzit”, 

miratuar me vendimin e KRRTRSH Nr.71 dt.09.05.1997 si dhe “Studimin 

urbanistik dhe sheshin e ndertimit per fshat turistik dhe kamping ne zonen e 

gjirit te Lalzit”, miratuar me vendimin e KRRTRSH Nr.4 dt.02.09.1999. 

Nuk miratohet. Studimi te riparaqitet ne 

KRRTRSH pas plotesimit te detyrave e lena 

nga kjo mbledhje. 

4 09.02.2000 Per nje ndryshim ne studimin urbanistik te zones nga Hotel Turizmi deri tek 

Kanali i Cukes – Sarande, miratuar nge KRRTRSH me vendimin Nr.3 

dt.19.02.1999, lidhur me territorin e Shtepise se Pritjes – Sarande. 

Miratohet sipas kushteve te vendimit. 

5 09.02.2000 Per nje ndryshim ne studimin urbanistik te zones nga Hotel Turizmi deri tek 

Kanali i Cukes – Sarande, miratuar nge KRRTRSH me vendimin Nr.3 

dt.19.02.1999, lidhur me kompleksin kurativ diagnostikues dhe mjekesor – 

Sarande. 

 

Nuk miratohet. Studimi te riparaqitet ne 

KRRTRSH pas plotesimit te detyrave te lena 

nga kjo mbledhje.  

6 09.02.2000 Per sheshin dhe lejen e ndertimit te nje objekti 16 kate prane residences te 

ambasades zvicerane ne rrugen “Donika Kastrioti” – Tirane. 

Bashkia Tirane ngarkohet: 

1-Te behet interpretim juridik per kete leje. 

2. Te beje studimin e kesaj zone.  

3. Te veproje sipas ligjit ne fuqi (1998) per 

ndertimin 16 kt ne perendim te ketij sheshi 

per shkeljet e bera.  

4.  

Te informoje KRRTRSH. 

7 09.02.2000 Per studimin urbanistik per shesh ndertimi dhe lejen e ndertimit per objektin 

“Kompleks industrial per prodhimin e vajrave ushqimore dhe koncentrateve 

Miratohet vetem leja e sheshit te ndertimit. 

Te riparaqitet ne KRRTRSH per lejen e 



per kafshe” ne rrethin e Tiranes per kompanine “DEKA” ndertimit pasi te plotesoje detyrat e lena ne 

kete mbledhje. 

8 09.02.2000 Per ndryshimin e kondicioneve urbanistike dhe lejen e ndertimit te hotelit ne 

Parkun e Madh te Tiranes per shoqerine “MAK – ALBANIA” 

Miratohet. Te merret leja ne KZHT. 

    

1 21.04.2000 Per studimin urbanistik per mbrojtjen dhe zhvillimin turistik te bregdetit 

Sarande – Ksamil. 

Shfuqizohet 

2 21.04.2000 Per ndryshim ne studimin rajonal te zones bregdetare te gjirit te Lalzit – 

Durres, miratuar me vendimin e KRRTRSH Nr.71 dt.09.05.1997, lidhur me 

sheshin e ndertimit te fshatit turistik dhe kampingut per kompanine “MAK – 

ALBANIA”. 

Miratohet sipas kushteve te vena ne kete 

mbledhje. 

3 21.04.2000 Per leje ndertimi per objektin “Kompleks industrial per prodhimin e vajrave 

ushqimore dhe koncentrateve per kafshe ne rrethin e Tiranes per kompanine 

“DEKA”. 

Miratohet 

4 21.04.2000 Per shesh dhe leje ndertimi per permiresimin e infrastruktures me programin 

“PAPA” ne zonen ne rrugen “Siri Kodra” – Tirane. 

Shfuqizohet pika 2 e vendimit te KRRT te 

Bashkise Tirane Nr.139 dt.16.02.2000 “Per 

shesh dhe leje ndertimi per permiresimin e 

infrastruktures me programin “PAPA” ne 

zonen ne rrugen “Siri Kodra” – Tirane. 

5 21.04.2000 Per studim urbanistik, shesh dhe leje ndertimi per fshat turistik ne parcelen 

Nr.34/C te zones turistike Golem – Kavaje. 

Miratohet Sip.1.8 ha 

6 21.04.2000 Per nje ndryshim urbanistik te zones nga Hotel Turizmi deri tek Kanali i 

Cukes – Sarande, lidhur me sheshin e ndertimit te shkolles se mesme. 

 

Miratohet sheshi i ndertimit te shkolles se 

mesme ne territorin e parashikuar “zone 

sportive”, sipas studimit urb. miratuar ne 

KRRTRSH Nr.3 dt.19.02.1999. 

    

1 15.07.2000 Per marrjen e masave per aktivitetin e KRRT-ve ne bashkite e qyteteve te 

kategorise se pare, ne bashkine e qytetit Tirane si dhe ne keshillat e rretheve 

respektive, per permiresimin e situates ndertimore.  

Sipas vendimit 

2 15.07.2000 Per kerkesen per ndryshimin e kondicioneve urbanistike ne studimin 

urbanistik te kompleksit te banimit ne zonen e aeroportit te vjeter te Tiranes. 

Nuk miratohet pasi pengon funksionimin e 

pistes per helikopteret e Ministrise se Rendit 

Publik. 

3 15.07.2000 Per rishqyrtim ne KRRTRSH te sheshit dhe lejes se ndertimit te kompleksit Nuk miratohet. Studimi te riparaqitet ne 



hotelier, rezidencial dhe tregtar ne qender te Tiranes per shoqerine 

malejziane “Terumo Holdings SDN BHD”. 

KRRTRSH pas plotesimit te detyrave te lena 

ne kete mbledhje. 

4 15.07.2000 Per kerkesen per nje ndryshim ne segmentin rrugor ne veri te terreneve 

sportive ne zonen e Selites, ne qytetin e Tiranes. 

Nuk miratohet  

5 15.07.2000 Per vendimin e KRRT te rrehit Librazhd lidhur me lejen e ndertimit per 

rrethim dhe leje per prerje druresh per panese private ne qytetin e Librazhdit. 

Shfuqizon vendimin e KRRT te rrethit 

Librazhd Nr.13 dt.28.05.1999. 

6 15.07.2000 Per kerkesen per nje ndryshim ne planin rregullues te qytetit te Tepelenes 

nga “zone sportive” ne shesh ndertimi per objekt kulti. 

Nuk miratohet  

7 15.07.2000 Per vendimet e KRRT te rrehit Vlore per ndryshimin e destinacionit te nje 

objekti ekzistues nga “depo drithi” ne “pulari” ne fshatin Mifol, komuna 

Novosele. 

Shfuqizohet vendimi i KRRT te rrethit 

Vlore Nr.1/2 dt.01.02.2000 dhe Nr.3 

dt.10.03.2000 per ndryshimin e ketij 

destinacioni. 

8 15.07.2000 Per vendimet e KRRT te bashkise korce per miratimin e lejes se ndertimit 

per rikonstruksionin e Hotel Turizmit Korce.  

Shfuqizohet vendimi i KRRT te bashkise 

Korce Nr.9 dt.25.04.2000 dhe Nr.13 

dt.12.05.2000 per leje ndertimi per 

rikonstruksion. 

9 15.07.2000 Per vendimin e KRRT te bashkise Tirane lidhur me sheshin dhe lejen e 

ndertimit te nje objekti 5 kat ne rrugen “Mihal Grameno”, ne pronen e 

z.Habib Muho. 

Shfuqizohet vendimi i KRRT te bashkise 

Tirane per miratimin e sheshit dhe lejes se 

ndertimit per nje objekt 5 kat. 

10 15.07.2000 Per vendimet e KRRT te bashkise Tirane lidhur me sheshet dhe lejet e 

ndertimit te objekteve ne rrugen “Dervish Hima” dhe “Themistokli 

Germenji”. 

Te zhbllokohen punimet e ndertimit per 

objektin 8 kat ne rrugen “Dervish Hima” dhe 

per objektin 7-8 kat ne rrugen “Themistokli 

Germenji”.  

11 15.07.2000 Per vendimet e KRRT te bashkise Tirane lidhur me sheshin dhe lejen e 

ndertimit te objektit 8 kat ne rrugen “Sulejman Pasha”, ne prone te familjes 

Nurishmi. 

Pezullon punimet e ndertimit ne objektin 8 

kat ne rrugen “Sulejman Pasha”. Te behet 

studimi urbanistik pjesor nga bashkia Tirane 

dhe te paraqitet ne KRRTRSH. 

    

1 16.09.2000 Per vendimin te KRRTRSH Nr.8 date 09.02.2000 per lejen e ndertimit te 

hotelit ne Parkun e Madh te Tiranes per shoqerine “MAK ALBANIA” 

Leja e ndertimit miratuar me vendimin e 

KRRTRSH nr.8 dt.09.02.2000 eshte ne 

vazhdim te lejes se dhene ne vitin 1993 nga 

bashkia Tirane. 

2 16.09.2000 Per rishqyrtimin e vendimit te KRRTRSH Nr.3 date 15.07.2000 “Per sheshin Projekti te repesktoje kondicionet 



dhe lejen e ndertimit te kompleksit hotelier ne qender te Tiranes per 

shoqerine malejziane “Terumo Holldings SDN BHD”. 

urbanistike si dhe marreveshjen me banoret e 

godines ekzistuese ne anen veriore te sheshit. 

3 16.09.2000 Per studimin urbanistik te sheshit qendror te qytetit te Tiranes. Nuk miratohet te paraqiten ne KRRTRSG 

te gjitha variantet e studimit per miratimin e 

zgjidhjes perfundimtare. 

4 16.09.2000 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per fshat turistik ne parcelen 

Nr.5 te zones turistike te gjirit te Lalzit – rrethi i Durresit, per shoqerine 

“LURA”. 

Miratohet. sip.12ha ne parcelen nr.5 me 

largesi 150m nga bregu i detit. 

5 16.09.2000 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per fshat turistik ne parcelen 

Nr.34/A te zones turistike Golem – Kavaje per shoqerine “OLIMPIK”. 

Nuk miratohet 

6 16.09.2000 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per fshat turistik ne parcelen 

34/B te zones turistike Golem – Kavaje per shoqerine “TOENA”. 

Nuk miratohet 

7 16.09.2000 Per rishikimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit Fier, miratuar nga 

KRRTRSH me date 07.01.2000, lidhur me sheshin e ndertimit te xhamise. 

Miratohet sipas variantit Nr. 5, territori i 

parashikuar per ndertimin e xhamise sipas 

studimit te qendres Fier, miratuar nga 

KRRTRSH dt.07.01.2000, kthehet ne zone te 

gjelber. 

8 16.09.2000 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per fshat turistik ne zonen 

turistike Velipoje – rrethi Shkoder. 

Miratohet Sip.8.5 ha 

9 16.09.2000 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per objektin “Stabiliment mobilerie, 

administrate dhe ekspozite” ne komunen Kashar, rrethi Tirane. 

Miratohet Sip.19 330 m2. 

10 16.09.2000 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per fshat turistik ne parcelen 

Nr.16/1 ne zonen turistike Golem – rrethi Kavaje. 

Miratohet Sip.1.78 ha ne parcelen 16/1. 

parcela 16/1 krijohet duke spostuar parcelen 

16 te studimit te masterplanit te golemit ne 

drejtim te parceles 15. 

11 16.09.2000 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per linjen primare te kanalizimit te ujrave te 

zeza nga zona pilot Bathore deri ne Kamez dhe sistemin e ujrave 

siperfaqesore ne kete zone. 

Miratohet 

 

 

 

 

 



VENDIME TE KRRTRSH 

VITI   2001 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 26.01.2001 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per zgjerimin e nenstacioneve Elbasan 

400KV dhe Elbasan 220KV, si dhe per linjen elektrike 220KV ndermjet tyre. 

Miratohet  

2 26.01.2001 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per fshatin e ri ne territorin 

midis fshatit Dishnice dhe fshatit Barc ne qarkun e Korces, per spostimin e 

familjeve qe rrezikohen nga rreshqitjet e tokes ne komunen Lekas te ketij 

qarku. 

Miratohet Sip.8.36 ha 

3 26.01.2001 Per shtesen me siperfaqe 2.2ha te sheshit te ndertimit, studimin urbanistik te 

kompleksit shkollor ne fshatin Lunder – komuna Farke, si dhe lejen e 

ndertimit per objektet shkolle fillore dhe gjimnaz te ketij kompleksi. 

Miratohet. Shtese me Sip.2.2 ha miratuar ne 

KRRTRSH me Nr.11 dt.11.03.1998 

4 26.01.2001 Per sheshin e ndertimit per zgjerimin e varrezave publike te qytetit te Fierit. Miratohet Sip.13 ha 

5 26.01.2001 Per sheshin dhe lejen e ndertimit pr zgjerimin e varrezave publike te qytetit 

te Corovodes. 

Miratohet Sip.2 ha 

6 26.01.2001 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per fshatin turistik ne 

parcelen Nr.34/A te zones turistike Golem – Kavaje per shoqerine 

“OLIMPIK”. 

Miratohet Sip.1.8 ha 

7 26.01.2001 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per objektin”Qender sportive 

– kurative(diagnostikuese per riaftesim me metoda sportive-fizike) ne qytetin 

e Sarandes, ne territorin nga Hotel Turizmi deri te Kanali i Cukes. 

Miratohet Sip.1 ha 

    

1 21.05.2001 Per sheshin e ndertimit te fushes se depozitimit dhe perpunimit te 

mbeturinave urbane per qytetin e Peshkopise. 

Miratohet Sip.8 000 m2 ne pjesen jugore te 

qytetit 

2 21.05.2001 Per lejen e ndertimit te fshatit turistik ne parcelen Nr.16/1 te zones turistike 

Golem – Kavaje. 

Miratohet 

3 21.05.2001 Per studimin urbanistik, sheshin dhe lejen e ndertimit te kompleksit te 

shkolles italiane ne fshatin Mezez, komuna Kashar. 

Miratohet Sip.1.191 ha dhe leja e ndertimit 

te shkolles italiane. 

4 21.05.2001 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit te kompleksit tregtar 

“Skenderbeg” Mezez, Tirane. 

Miratohet Sip.18.1852 ha  

5 21.05.2001 Per studimin urbanistik te qendres turistike ne zonen turistike te Gjinarit ne 

qarkun e Elbasanit. 

Miratohet Sip.25.162 ha 



6 21.05.2001 Per studimin urbanistik, sheshin dhe lejen e ndertimit per fshatin turistik ne 

parcelen Nr.34/B ne zonen turistike Golem – Kavaje, per shoqerine 

“TOENA”. 

Miratohet Sip.1.8 ha 

7 21.05.2001 Per studimin urbanistik, sheshin dhe lejen e ndertimit per zgjerimin e fshatit 

turistik ekzistues ne parcelen Nr.33 ne zonen turistike Golem – Kavaje. 

Miratohet Sip.1.7 ha 

8 21.05.2001 Per lejen e ndertimit per kompleksin hotelier dhe qender tregtimi 16 kate ne 

qender te Tiranes, ne kryqezimin e rruges se Durresit me rrugen e Kavajes, 

per shoqerine malejziane “Terumo Holdings SDN BHD”. 

Miratohet mbi bazen e lejes se ndertimit te 

KRRTRSH Nr.33 dt.17.04.1996, me 

distance 7 m larg nga trotuari. 

    

1 19.10.2001  Pa konfirmim 

2 19.10.2001 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per nenstacionin 400/110KV ne Zemblak – 

Korce. 

Miratohet Sip.34 462 m2 

3 19.10.2001 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per hidrocentralin e Bushatit ne rrethin e 

Shkodres. 

Miratohet Sip.750 ha - nga te cilat 107 ha 

toke are, 32 ha toke kodrinore, 611 ha shtrat 

lumi. 

4 19.10.2001 Per studimin urbanistik te zones bathore 2 me siperfaqe 33.5ha, si dhe lejen e 

ndertimit per linjen sekondare te ujesjellesit dhe kanalizimit te kesaj zone.  

 

Miratohet Sip.33.5 ha 

5 19.10.2001 Per ndryshimin e destinacioit te zones pergjate rruges se Elbasanit, ne veri te 

zones se konvikteve te qytetit “Studenti” ne Tirane, nga “Zone Universitare” 

sipas planit rregullues, ne “Zone banimi”.  

Miratohet 

6 19.10.2001 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per zgjerimin e varrezave publike te qytetit 

te Lushnjes. 

Miratohet Sip.7 850m2 

7 19.10.2001  Pa konfirmim 

8 19.10.2001  Pa konfirmim 

9 19.10.2001  Pa konfirmim 

10 19.10.2001 Per leje ndertimi per fshat turistik ne parcelen Nr.5 ne zonen turistike te gjirit 

te Lalzit, per shoqerine “LURA”shpk. 

Miratohet 

11 19.10.2001 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per fshat turistik ne parcelen Nr.8 

dhe Nr.11 ne zonen turistike te gjirit te Lalzit, per shoqerine “ROXHEFRA” 

Sh.P.K. 

Miratohet Sip.3 ha 

12 19.10.2001 Per leje ndertimi per fshat turistik ne parcelen Nr.34/A ne zonen turistike 

Golem – Kavaje, per shoqerine “OLIMPIK”. 

Miratohet  



13 19.10.2001 Per shesh dhe leje ndertimi per objektin “Magazine qendrore per Kryqin e 

Kuq Shqipetar” ne fshatin Katund i Ri, komuna Kashar, ne ane te autostrades 

Tirane – Durres. 

Miratohet Sip.5016 m2 

14 19.10.2001 Per shesh dhe leje ndertimi per fabriken e prodhimit te profileve te 

duraluminit ne afersi te fshatit Katund i Ri, komuna Kashar. 

Miratohet Sip.25 948 m2 

15 19.10.2001  Pa konfirmim 

16 19.10.2001  Pa konfirmim 

17 19.10.2001 Per studim urbanistik dhe shesh ndertimi per fshat turistik ne parcelen Nr.3/1 

ne zonen turstike te gjirit te Lalzit. 

Miratohet Sip.2.3 ha 

18 19.10.2001   

19 19.10.2001 Per lejen e ndertimit per fshat turistik ne parcelen Nr.11 ne zonen turistike 

Golem – Kavaje, per shoqerine “SARA EL” sh.p.k. 

Miratohet ndryshimi i studimit urbanistik 

per parcelen Nr.11 miratuar me KRRTRSH 

Nr.9 dt.23.03.1998, leja e ndertimit te 

parceles Nr.11 

20 19.10.2001 Per studimin urbanistik te qendres se banuar Ksamil. Miratohet  

21 19.10.2001 Per masterplanin e vendosjes se depozitave bregdetare, te instalimeve 

portuale dhe infrastructures rrugore ne hapesirat e percaktuara ne vendimin e 

Keshillit te Ministrave Nr.251 date 20.04.2001, si dhe sheshet e ndertimit te 

tyre. 

Miratohet Sip.51.7 ha ne zonen midis Porto 

Romanos dhe Bishtit te Palles-Durres. 

Sip.1.76 ha ne veriperndim te ketij sheshi me 

distance 1.25km prej tij. 

Sip.6ha per depozitat e gazit ne Vlore 

22 19.10.2001   

23 19.10.2001 Per ndryshimin ne studimin urbanistik te zones nga Hotel Turizmi deri tek 

Kanali i Cukes – Sarande, miratuar me vendimin e KRRTRSH Nr.3 date 

19.02.1999. 

Miratohet 

24 19.10.2001 Per ndryshimin ne studimin urbanistik te zones turistike Golem – Kavaje, 

miratuar me vendimin e KRRTRSH Nr.27 date 17.04.1996, ne territorin 

prane parceles Nr.6. 

Miratohet Sip.2.4ha 

 

VENDIME TE KRRTRSH 

VITI   2002 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 04.04.2002 Per studimin “Plani strategjik i Tiranes se Madhe” Vleresohet puna e nisur dhe drafti paraprak. 



Sipas vendimit. 

2 04.04.2002 Per ripunimin e ligjit Nr.8405 date 17.09.1998 “Per Urbanistiken”. Te rishikohet ligji 

3 04.04.2002 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Beratit ne zones e ish-

“pjeshkores” me siperfaqe 72 ha, si dhe studimin urbanistik pjesor te kesaj 

zone. 

Shfuqizohet 

4 04.04.2002 Per ndryshimin e studimit urbanistik pjesor te kompleksit te banimit ne 

territorin prane ish fushes se Aviacionit Civil ne qytetin e Tiranes, per 

kompanine “Y.Y.ALBANIA CONTRUSTION DEVELOPMENT L.T.D”. 

Miratohet me Sip. 17.4 ha. Lartesia e 

godinave te mos jete me shume se 12 kate 

pervec asaj te Qendres se Biznesit. 

5 04.04.2002 Per studimin urbanistik pjesor te bregut te liqenit te Pogradecit. Miratohet 

6 04.04.2002 Per sheshin e ndertimit me siperfaqe 14.2 ha per impiantin e perpunimit te 

ujrave te zeza te qytetit te Kavajes. 

Miratohet Sip. 14.2 ha me distance 300m 

nga bregu i detit. 

    

1 03.05.2002 Per sheshin e ndertimit per objektin “Magazine mallrash dhe zyra” ne fshatin 

Katund i Ri, Komuna Kashar, per shoqerine “Veramentia”sh.p.k. 

Miratohet Sip.13 280 m2 

2 03.05.2002 Per sheshin e ndertimit per objektin “Qender biznesi dhe supermarket” ne 

fshatin Fushe-Mezez, Komuna Kashar, per shoqerine “ALFA S.A.” 

Miratohet Sip.17 440 m2 

    

1 02.07.2002 Per studimin urbanistik pjesor, sheshin dhe lejen e ndertimit te rrjetit te 

furnizimit me uje dhe kanalizimit ne zonen “Bathore 3” me siperfaqe 33 ha, 

ne territorin e Bashkise Kamez. 

Miratohet me Sip.33 ha 

2 02.07.2002 Per studimin urbanistik pjesor, sheshin dhe lejen e ndertimit te rrjetit te 

furnizimit me uje dhe kanalizimit ne zonen “Frutikulture” me siperfaqe 44 

ha, ne territorin e bashkise Kamez. 

Miratohet me Spi.44 ha 

3 02.07.2002 Per lejen e ndertimit per linjen sekondare te ujesjellesit ne zonen “Bathore 

2”, me siperfaqe 33.5 ha. 

Miratohet Sip.33.5 ha 

4 02.07.2002 Per leje ndertimit per fshat turistik ne parcelen Nr.8 dhe Nr.11 ne zonen 

turistike te Gjirit te Lalzit, per shoqerine “ROXHEFRA” sh.p.k. 

Miratohet 

5 02.07.2002 Per lejen e ndertimit per kompleksin tregtar “SKENDERBEG” ne fshatin 

Mezez – Tirane, per shoqerine “A.C.M.S.” sh.p.k. 

Miratohet  

6 02.07.2002 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per superstraden Lezhe – Shkoder dhe 

rrugen Shkoder – Velipoje. 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

superstraden Lezhe-Shkoder me gjatesi 34.2 

km per te cilen duhen shpronesuar 49.2 ha 

toke. 



Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

rrugen Shiroke-Velipoje me gjatesi 27km per 

te cilen duhen shpronesuar 2.5ha toke. 

7 02.07.2002 Per Projektin e Mbrojtjes se Liqenit te Ohrit, kanalizimin e ujrave te zeza dhe 

furnizimin me uje te pijshem te qytetit te Pogradecit. 

Miratohet 

Pjese e ketij projekti eshte edhe impianti i 

trajtimit te ujrave te zeza me sip.4.6ha ne 

Bucimas. 

8 02.07.2002 Per studimin urbanistik pjesor, sheshin dhe lejen e ndertimit per fshat turistik 

me siperfaqe 3.92ha ne parcelen Nr.43 – V, ne zonen turistike Golem – 

Kavaje, per shoqerine “AVDYLI” sh.p.k. 

Miratohet me Sip.3.92 ha ne parcelen 43-V 

si dhe studimi i rrjetit rrugor ne kete parcele 

me sip.7.83ha. 

9 02.07.2002 Per ndryshimin e destinacionit te zones me siperfaqe 14ha ne territorin qe 

ndodhet ne veri te rruges “Mine Peza”, prane shkolles se mesme teknike 

“Harry Fultz” ne qytetin e Tiranes, nga “zone industriale” sipas planit 

rregullues, ne “zone banimi”.  

Miratohet ndryshimi i destinacionit per 

Sip.14ha. 

10 02.07.2002 Per studimin urbanistik, sheshin dhe lejen e ndertimit per kompleksin e 

banimit per Entin Kombetar te Banesave, ne territorin ish pronen e 

kompanise “VEFA” – Laprake. 

Miratohet per Sip.4.38ha. 

    

1 21.08.2002 Per shesh dhe leje ndertimi per rehabilitimin e rruges Elbasan – Librazhd. Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

rrugen me gjatesi 39.4km dhe per te cilen 

duhen shpronesuar  

81 523 m2 toke. 

2 21.08.2002 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Librazhdit.  Shfuqizohet 

3 21.08.2002 Per dhenien e lejeve te ndertimit ne qendrat e qyteteve. Sheshet dhe lejet e ndertimit per objektet 

brenda zones se qendrave te qyteteve per 

Bahkine e Tiranes dhe bashkite e kategorise 

se pare te shqyrtohen vetem pas miratimit 

perfundimtar ne KRRTRSH te studimeve te 

reja per keto qendra. 

4 21.08.2002 Per sheshin dhe lejen e ndertimit te puseve te naftes PAD-D dhe PAD-H ne 

fshatin Marinez, komuna Kuman dhe gropen ekologjike  ne komunen 

Zharrez, me investitor “ANGLO ALBANIAN PETROLIUM LTD”, sipas 

projektit te zhvillimit per periudhen 2002 – 2003. 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

puset e naftes PAD-D me sip.13 399m2, 

PAD-H me sip.14 450m2 dhe gropes 

eoklogjike me sip.30 000m2. 



5 21.08.2002 Per shesh dhe leje ndertimit per objektin “Treg i shitjes me shumice per fruta 

– perime ne qytetin e Lushnjes. 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit me 

sip.10 000m2 ne ish territorin e Institutit te 

Kerkimeve Bujqesore Lushnje. 

6 21.08.2002 Per propozimin per ndryshim destinacioni te fushes se Aviacionit Civil sipas 

planit rregullues, ne qytetin e Vlores. 

Nuk miratohet  

7 21.08.2002 Per studimin urbanistik pjesor te shetitores bregdetare, ne zonen Kampi i 

Pioniereve – Qendra Skele – Plazh i Ri, ne qytetin e Vlores. 

Nuk miratohet  

    

1 30.10.2002 Per zhvillimet turistike ne Shqiperi. Vendosi rishikimin e studimeve urbanistike 

rajonale ne zonat turistike bregdetare si dhe 

hartimin e studimeve urbanstike ne rajonet 

ku ato mungojne. 

2 30.10.2002 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik ne zonen nga Kepi i Skales 

deri tek Kepi i Stillos, per turizem Elitar. 

Miratohet 

3 30.10.2002 Per shesh dhe leje ndertimit per rruget paralele me superstraden Tirane – 

Vore. 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

superstraden Tirane-Vore per te cilen duhen 

shpronesuar 42.5 ha toke. 

4 30.10.2002 Per shesh dhe leje ndertimit per rehabilitimin e rruges Tapize – Fushe Kruje. 

 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

gjatesine 6km per te cilen duhen shpronesuar 

8 271m2 toke. 

5 30.10.2002 Per ndryshimin e destinacionit te zones ne ish fushen e mbetjeve urbane ne 

qytetin e Vlores, nga “Zone per transport te jashtem” sipas planit rregullues, 

ne shesh ndertimi per objektin “treg i shitjes me shumice te Fruta – 

Perimeve”. 

Miratohet ndryshimi i destinacionit per 

Sip.1.2 ha. 

 

 

 

 

VENDIME TE KRRTRSH 

VITI 2003 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 19.02.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te Shfuqizohet 



Korçes dhe vijes kufizuese te kesaj qendre. 

2 19.02.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Pogradecit dhe vijen kufizuese te kesaj qendre. 

Miratohet 

3 19.02.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Sarandes dhe vijen kufizuese te kesaj qendre. 

Miratohet 

4 19.02.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Shkodres dhe vijen kufizuese te kesaj qendre. 

Miratohet 

5 19.02.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Beratit dhe vijen kufizuese te kesaj qendre. 

Shfuqizohet 

6 19.02.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Elbasanit dhe vijen kufizuese te kesaj qendre. 

Shfuqizohet 

7 19.02.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Vlores dhe vijen kufizuese te kesaj qendre. 

Miratohet 

8 19.02.2003 Per miratimin e Parkut Industrial dhe Energjitik – Vlore. Miratohet sipas vendimit. 

9 19.02.2003 Per sheshin e ndertimit te depozitave bregdetare dhe instalimeve perkatese 

portuale per nafte dhe nenprodukte te saj ne Vlore. 

Miratohet sheshi me Sip.18.3 ha. 

10 19.02.2003 Per ndryshimin e destinacionit te zones ne Rrugen e Durresit, prapa spitalit 

“Zonja e Keshillit te Mire”, nga “zone spitalore”, ne “zone universitare”, 

sipas kerkeses se Bashkise Tirane, per ndertimin e Universitetit Katolik. 

Miratohet ndryshimi i destinacionit per 

Sip.35 091 m2. 

11 19.02.2003 Per ndryshimin e destinacionit te zones ne Rrugen e Kavajes, nga “zone 

industriale” sipas planit rregullues, ne “zone shkollore”, sipas kerkeses se 

Bashkise Tirane per Kolegjin Turk “Turgut Ozal”. 

Miratohet ndryshimi i destinacionit per 

Sip.12 749 m2. 

12 19.02.2003 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per objektin “Kompleks perpunimi druri” 

ne fshatin Mezez, komuna Kashar, per shoqerine “ARDENO”. 

Miratohet shehsi i ndertimi me Sip. 7 116 

m2 dhe leja e ndertimit. 

13 19.02.2003 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per objektin “Qender fetare dhe 

administrative” ne fshatin Mezez, komuna Kashar, per shoqaten 

“Deshmitaret e Jehovait ne Shqiperi”. 

Miratohet sheshi i ndertimit me Sip. 21 

220 m2 dhe leja e ndertimit. 

14 19.02.2003 Per studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per objektin “Vila 

rezidenciale” me 4 kate ne fshatin Qesarake (Linxe), komuna Dajt, me 

investitor shoqerine “MAK – ALBANIA”. 

Miratohet studimi urbanistik dhe sheshi i 

ndertimit per Sip.13 550 m2 per objektin 

“Vila rezidenciale” – 4kate. 

15 19.02.2003 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per objektin “Teleferiku Tirane – Mali i 

Dajtit”. 

Miratohet sheshi i ndertimit me Sip.0.6 ha 

per stacionin e poshtem, 0.25 ha per 

stacionin e siperm dhe 0.01ha per 



bazament mbeshtetes. 

16 19.02.2003 Per studimin urbanistik pjesor ne territorin ndermjet rruges “Deshmoret e 4 

shkurtit” dhe kompleksit te Ministrise se Industrise dhe Energjitikes, 

Ministrise se Bujqesise dhe Ushqimit dhe Ministrise se Mbrojtjes. 

Miratohet 

17 19.02.2003 Per shfuqizimin e vendimit Nr.5 date 25.04.2002 te KRRT te bashkise 

Durres per miratimin e sheshit te ndertimit te objektit “Godine banimi 5 kate 

ne lagjen Nr.13 Plazh-Hekurudha per familjen Paco” dhe Vendimit Nr.10 

date 02.08.2002 te KRRT te bashkise Durres per miratimin e lejes se 

ndertimit te ketij objekti, per subjektin ndertues “DEKON”. 

Shfuqizohet vendimi Nr.5 datë 25.04.2002 

dhe Nr.10 datë 02.08.2002 te KRRT te 

bashkise Durres per subjektin ndertues 

“DEKON”. 

18 19.02.2003 Per shfuqizimin e vendimit Nr.1 date 18.02.2002 te KRRT te bashkise 

Durres per miratimin e sheshit te ndertimit te objektit “Banese 10 kate”, per 

familjen Hoxha dhe vendimit Nr.10 date 02.08.2002 te KRRT te bashkise 

Durres per miratimin e lejes se ndertimit te ketij objekti, per subjektin 

ndertues “LLAZO 01”. 

Shfuqizohet vendimi Nr.1 datë 18.02.2002 

dhe Nr.10 datë 02.08.2002 te KRRT te 

bashkise Durres per subjektin ndertues 

“LLAZO 01”. 

19 19.02.2003 Per shfuqizimin e vendimit Nr.6 date 02.05.2002 te KRRT te bashkise 

Durres per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit te objektit “Vile banimi 

deri ne 4 kate, ambiente sportive e parkim ne Shkembin e Kavajes” per 

z.Rudolf Papa dhe subjektin ndertues “ABS CONSTRUCTION”. 

Shfuqizohet vendimi Nr.6 datë 02.05.2002 

per z.Rudolf Papa dhe subjektin ndertues 

“ABS CONSTRUCTION”. 

20 19.02.2003 Per sheshin e ndertimit per TEC –in e ri ne Vlore. Miratohet sheshi i ndertimit me Sip.14 ha. 

    

1 07.05.2003 Per monitorimin e procesit te vendimeve, qe do te marrin KRRT – te e 

njesive te qeverisjes vendore per periudhen ne vazhdim. 

 

2 07.05.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Lushnjes dhe vijen kufizuese te kesaj qendre. 

Shfuqizohet 

3 07.05.2003 Per Planin e Zhvillimit Strategjik Urban te Bashkise Kamez. Miratohet në parim 

Perpara miratimit perfundimtar te 

rakordohet me Planin Strategjik te Tiranes 

se Madhe etj. 

4 07.05.2003 Per vijen kufizuese te qendres se banuar Bathore. Miratohet 

5 07.05.2003 Per zgjerimin e vijes kufizuese te Tiranes. Miratohet zgjerimi i vijes kufizuese ne 

territoret ne veriperendim, perendim dhe 

lindje te qytetit. 

6 07.05.2003 Per ndryshimin e destinaciont te zones, qe ndodhet ne perendim te lumit te Miratohet në parim  



Lnes dhe prane unazes se jashtme te qytetit te Tiranes, ndermjet Rruges se 

Durresit dhe Rruges se Kavajes, nga “zone pushimi dhe brez sanitar” dhe 

“zone e vecante”, sipas planit rregullues, ne “zone banimi”. 

Per miratimin perfundimtar bashkia Tirane 

te plotesoje studimin me strukturen e rrjetit 

rrugor e inxhinierik. 

7 07.05.2003 Per ndryshimin e destinacionit te territorit me siperfaqe 800m2 ne qender te 

qytetit te Kavajes, te parashikuar per Pallatin e Kultures, per sheshin e 

ndertimit te objektit “Gjykata e Shkalles se Pare”. 

Miratohet ndryshimi i pjesshem i 

destinacionit. 

8 07.05.2003 Per masterplanin e zones me perparesi zhvillimin e turizmit Voskopoje. Miratohet 

9 07.05.2003 Per planin e pergjithshem rregullues te fshatit Dardhe. 

 

Miratohet 

10 07.05.2003 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per objektin “Qender Tregtare” ne fshatin 

Mezez, komuna Kashar, me investitor z.Sajmir Mane. 

Miratohet sheshi i ndertimit me Sip. 26 

300 m2 dhe leja e ndertimit.  

11 07.05.2003 Per lejen e ndertimit per objektin “Qender biznesi dhe supermarket” ne 

fshatin Mezez, komuna Kashar, per shoqerine “ALFA SA”. 

Miratohet leja e ndertimit. Sheshit te 

ndertimit i shtohet territory 2565 m2 ne 

jug. 

12 07.05.2003 Per shfuqizimin e vendimit Nr.17 date 06.10.2001 te KRRT te bashkise 

Tirane per miratimin e sheshit te ndertimit te objektit “Godine 

polifunksionale 3, 4, 5 dhe 6 kate ne prone te familjes Babe, ne rrugen e 

Elbasanit” dhe vendimit Nr.21 date 27.10.2001 te KRRT te bashkise Tirane 

per miratimin e lejes se ndertimit te ketij objekti, ne favor te subjektit 

ndertues “EMI”.  

Shfuqizohen vendimet  

Nr.17 datë 06.10.2001 dhe Nr.21 datë 

27.10.2001 te KRRT Tirane ndaj subjektit 

ndertues “EMI”. 

13 07.05.2003 Per shfuqizimin e vendimit Nr.31 date 24.05.2002 te KRRT te bashkise 

Tirane per miratimin e sheshit te ndertimit te objektit “Kompleks rekreativ 3 

kat + bodrum ne sheshin “ITALIA”, ne prone te z.Shpetim Dama, dhe 

vendimit Nr.38 date 13.06.2002 te KRRT te bashkise Tirane per miratimin e 

lejes se ndertimit te ketij objekti, ne favor te subjektit ndertues “PEGASO”. 

Shfuqizohen Vendimet Nr.31 datë 

24.05.2002 dhe Nr.38 datë 13.06.2002 te 

KRRT Tirane ndaj subjektit ndertues 

“PEGASO” dhe pronarit z.Shpetim Dama. 

    

1 18.06.2003 Per studimin urbanistik per zhvillimin turistik dhe mbrojtjen e zones turistike 

te Velipojes. 

Miratohet 

2 18.06.2003 Per ristudimin urbanistik te zones turistike Golem – Kavaje. Miratohet 

Ndertimet deri ne lartesine 5 kate. 

3 18.06.2003 Per studimin urbanistik pjesor te qendres se zones turistike Golem – Kavaje. Miratohet  

4 18.06.2003 Per studimin urbanistik pjesor, sheshin dhe lejen e ndertimit per kompleks 

turistik ne parcelen Nr.7 ne zonen turistike Golem – Kavaje. 

Miratohet studimi, sheshi i ndertimit per 

Sip.10 237 m2 dhe leja e ndertimit. 



5 18.06.2003 Per studimin urbanistik, sheshin dhe lejen e ndertimit per fshat turistik ne 

parcelen Nr.6/1 ne zonen turistike Golem – Kavaje. 

Miratohet studimi, sheshi i ndertimit per 

Sip.2.4 ha dhe leja e ndertimit. 

6 18.06.2003 Per studimin urbanistik pjesor ne parcelen Nr.33/A ne zonen turistike Golem 

– Kavaje. 

Miratohet 

7 18.06.2003 Per studimin urbanistik per zhvillimi turistik dhe mbrojtjen e bregut te detit 

ne Karpen – Kavaje. 

Miratohet Varianti 2  

8 18.06.2003 Per detyren e projektimit per hartimin e studimit rajonal dhe mjedisor dhe 

planit rregullues te zones turistike Spille, komuna Kryevidh. 

Shfuqizohet 

9 18.06.2003 Per zonat e zhvillimit te marinave kryesore, ne mbeshtetje te turizmit te 

jahteve pergjate hapesires bregdetare shqipetare. 

Sipas vendimit 

10 18.06.2003 Per anullimin e parcelave per ndertimit e strukturave turistike te territorin e 

Parkut Kombetar te Butrintit. 

Shfuqizohen disa nga parcelat sipas 

vendimit 

11 18.06.2003 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit Orikum. Shfuqizohet 

12 18.06.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Kavajes dhe vijen kufizuese te kesaj qendre.  

Miratohet 

13 18.06.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Lezhes dhe vijen kufizuese te kesaj qendre. 

Shfuqizohet 

14 18.06.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Durresit dhe vijen kufizuese te kesaj qendre. 

Miratohet 

15 18.06.2003 Per studimin urbanistik pjesor dhe sheshin e ndertimit per “Qender 

Kombetare te Stervitjes se Forcave te Armatosura” ne rajonin Bunavi – 

Vlore. 

Miratohet studimi urbanistik dhe sheshi i 

ndertimit me Sip.147 ha. 

    

1 01.08.2003 Per rishikimin e rrjetit rrugor te parashikuar ne planin e pergjithshem 

rregullues te qytetit te Shkodres. 

Miratohet 

2 01.08.2003   

3 01.08.2003   

4 01.08.2003 Per detyren e projektimit dhe studimin urbanistik pjesor te zones pilot per 

zhvillimin e turizmit Lukove – Kakome. 

 

Miratohet detyra e projektimit dhe 

studimi urbanistik pjesor. 

5 01.08.2003 Per detyren e projektimit, studimin urbanistik dhe sheshin e ndertimit per 

objektin “Ansambel turistik ne komunen Aliko, ne kodren e Lekursit” 

Miratohet detyra e projektimit, studimi 

urbanistik pjesor dhe sheshi i dnertimit me 

Sip.14 ha. 



6 01.08.2003 Per sheshin e ndertimit per vendosjen e fshatit Janjar – Sarande. Miratohet sheshi i ndertimit me Sip.10 ha 

ne kodren e Berdeneshit 

7 01.08.2003 Per detyren e projektimit per studimin urbanistik per zhvillimin turistik dhe 

mbrojtjen e hapesires bregdetare midis lumenjve Seman dhe Vjose. 

Shfuqizohet 

8 01.08.2003 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per depozitat e nenprodukteve te naftes ne 

Porto – Romano, per shoqerine “RIRA”sha. 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit . 

9 01.08.2003 Per rinovimin e sheshit te ndertimit dhe lejen e ndertimit per objektin “Zyra 

dhe magazine” ne fshatin Katund i Ri, komuna Kashar, per shoqerine 

“VERAMENTIA”. 

Miratohet 

10 01.08.2003 Per shfuqizimin e vendimeve Nr.1, 2, 3 date 15.05.2003 te KRRT te 

komunes Bucimas per miratimin e studimeve urbanistike, shesheve dhe 

lejeve te ndertimit ne territorin Brenda vijes kufizuese mbrojtese te liqenit te 

Pogradecit, miratuar nga KRRTRSH me vendimin Nr.22 date 10.06.1994. 

Shfuqizohen vendimet e KRRT te 

komunes Bucimas Nr. 1, 2, 3 datë 

15.05.2003. 

11 01.08.2003 Per shfuqizimin e vendimit Nr.3 date 29.04.2003 te KRRT te bashkise 

Durres per miratimin e sheshit te ndertimit te nje objekti banimi 10 kat per 

qytetarin Shkelzen Kraja, prane Katedrales Ortodokse Durres. 

Shfuqizohet vendimi Nr.3 dt.29.04.2003 

per objektin 10 kat prane Katedrales, ne 

bashkine Durres. 

12 01.08.2003 Per shfuqizimin e vendimit Nr.17 date 13.06.2002 te KRRT te bashkise 

Tirane per miratimin e sheshit te ndertimit te objektit 5 kat “Klinike 

Ambulatore Neurologjike” ne rrugen “Bardhyl”, ne prone te z.Llazar Bozo 

dhe vendimit Nr.57 date 12.07.2002 per miratimin e lejes se ndertimit te ketij 

objekti, per subjektin ndertues “TACI KONSTRUKSION MILLENIUM”. 

Shfuqizohen vendimet Nr.17 dt.13.06.200 

dhe Nr. 57 dt.12.07.2002 per objektin 

“Klinike Ambulatore Neurologjike” ne 

rrugen “Bardhyl”ne prone te z.Llazar Bozo 

per subjektin ndertues “TACI 

KONSTRUKSION MILLENIUM” 

    

1 03.12.2003 Per projektin e gjurmes se naftesjellesit AMBO, Qafe Thane – Vlore. Miratohet sipas vendimit 

2 03.12.2003   

3 03.12.2003 Per ristudimin urbanistik te zones turistike te Gjirit te Lalzit. Miratohet 

4 03.12.2003 Per rregullat teknike dhe normat urbanistike dhe arkitektonike per personat 

me aftesi te kufizuar. 

Miratohet 

5 03.12.2003 Per leje ndertimi per objektin “Ansambel turistik ne komunen Aliko, ne 

kodren e Lekursit”, sipas studimit urbanistik te rishikuar. 

Miratohet leja e ndertimit.  

6 03.12.2003 Per studim urbanistik per “Zone rezidenciale, hoteliere, kamping dhe parkim 

i hapur” ne zonen turistike te Karpenit – Kavaje. 

Miratohet 

7 03.12.2003 Per detyren e projektimit per hartimin e planit te pergjithshem rregullues te Miratohet 



qytetit te Pogradecit. 

8 03.12.2003 Per sheshin dhe lejen e ndertimit per objektin “Fabrike per prodhimin e 

birres” ne fshatin Mezez, komuna Kashar, me investitor shoqerine 

“STEFANI & CO”. 

Miratohet sheshi i ndertimit me sip.16 

150 m2 dhe leja e ndertimit. Faza e pare 

me sip.3245m2 t’i nenshtrohet 

procedurave te legalizimit.  

9 03.12.2003 Per studimin urbanistik dhe projektin e furnizimit me uje dhe kanalizimit te 

ujrave te zeza te zones “Bathore 4”, me siperfaqe 79ha. 

Miratohet 

10 03.12.2003 Per studimin urbanistik pjesor te zones me siperfaqe 20.1 ha ne fshatin 

Paskuqan dhe projektin e furnizimit me uje dhe kanalizimit te ujrave te zeza 

te ketij fshati. 

Miratohet 

11 03.12.2003 Per revokimin e vendimit te KRRTRSH Nr.22 date 19.10.2001 per studimin 

urbanistik dhe lejen e ndertimit per kompleksin turistik tek “Shkembi i 

Pellumbave”, prane Manastirit – Sarande.  

Revokohet vendimi Nr. 22 datë 

19.10.2001 i KRRTRSH. 

12 03.12.2003 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te ish Keshillit te rrethit Fier sheshin 

dhe lejen e ndertimit te nje objekti dy kat per qytetarin Spartak Lajthia, ne 

territorin e lulishtes ne qender te qytetit Patos. 

Shfuqizohen vendimet e KRRT Nr.3 datë 

09.06.2000 dhe Nr.4 datë 07.07.2000 ne 

prone te Z.Spartak Lajthia ne qytetin e 

Patosit. 

 

VENDIME TE KRRTRSH  

VITI 2004 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 31.01.2004 Per miratimin ne parim te planit strategjik per Tiranen e Madhe Miratohet ne parim 

2 31.01.2004 Per miratimin e aksi te rruges turistike te Gjirit te Durresit Miratohet  

3 31.01.2004 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per infrastrukturen inxhinierike 

ne segmentin rrugor Ura e Dajlanit-Plepa, ne zonen e plazhit te Durresit 

Miratohet  

4 31.01.2004 Per problemet e zhvillimeve ndertimore te fshatrave turistike Te perfundoje procesi i pageses se 

detyrimeve te prapambetura financiare nga 

“Person i Stimuluar”, te rikonceptoje 

strukturat turistike dhe te verifikoje 

statusin “Person i Stimuluar” 

5 31.01.2004 Per miratimin e detyres se projektimit dhe organizimin e konkursit per 

studimin e bregdetit te Jugut 

Miratohet  



6 31.01.2004 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit te qendres se peshkimit ne 

Shiroke 

Miratohet 

7 31.01.2004 Per miratimin e ndryshimit te destinacionit te zones me sip.8500m2 ne jug te 

Parkut te Madh te Tiranes, nga “zone pushimi” sipas planit rregullues ne 

“zone banimi” 

Miratohet 

 

 

 

8 31.01.2004 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te ish rrethit Kruje dhe vendimeve te 

KRRT te qarkut Durres per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit te dy 

objekteve ne hyrje te Aeroportit “Nene Tereza”, si dhe prishjen e ketyre 

objekteve 

Shfuqizohen: 

a-Vendimi Nr.3 date 28.05.1997 dhe Nr.2 

date 01.06.1999 te KRRT rrethit Kruje 

(Arben Rozani, 2kt) 

b-Vendimi Nr.1 date 29.01.2003 dhe Nr.2 

date 04.03.2003 te qarkut Durres (Ali 

Mujo, 2kt) 

Te percaktoje brezin e sigurise te territorit 

te Aeroportit dhe kushtet e zhvillimit t 

endertimeve rreth tij, jashte brezit te 

sigurise 

9 31.01.2004 Per shfuqizimin e pjesshem te vendimit te KRRT qarkut Tirane, me date 

12.01.2004 per terriorin e propozuar per ndertim ne Komunen e Farkes. 

Shfuqizohet pjeserisht vendimi i KRRT 

qarku Tirane date 12.01.2004 per 29 

ceshtje (leje shesh+ ndertim) 

Bashkia Tirane brenda 2 muajve te 

permbushe vendimin Nr.5 date 07.05.2003 

pika 2 te KRRTRSHper zgjerimin e vijes 

kufizuese te qytetit Tiranes ne territoret e 

Komunes Farke e komunave te tjera ne 

anen jugore te qytetit Tirane. 

10 31.01.2004 Per kontrollin e situates ndertimore ne Parkun e Madh te Tiranes Te pergatitet informacioni per situaten dhe 

te paraqitet ne mbledhjen e rradhes se 

KRRTRSH 

11 31.01.2004 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te Bashkise Tirane per miratimin e 

sheshit dhe lejes se ndertimit te nje objekti 5kt ne rrugen “Vaso Pasha”, ne 

prone te Artan Trebicka.  

Shfuqizohen vendimet Nr.49 date 

16.12.2002 dhe Nr.344 date 25.06.2003 te 

KRRT Tirane.Te rishikohen lejet ne 

perputhje me kondicionet ligjore dhe 



reduktime te dimensioneve te objektit 

12 31.01.2004 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te bashkise Durres per miratimin e 

sheshit dhe lejes se ndertimit te nje objekti 14kt  prane Bankes, ne qender te 

qytetit Durres 

Shfuqizohen vendimet Nr.8 date 

24.07.1999 dhe Nr.5 date 20.05.2000 te 

bashkise Durres. Punimet te nderpriten ne 

gjendjen aktuale ne katin e shtate.  

13 31.01.2004 Per prishjen e ndertimit ne ishullin e bregut te Liqenit te Shkodres, ne 

Shiroke 

Prishje ndertimi dhe kthim ne gjendjen 

natyrore te ishullit Shiroke  

14 31.01.2004 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT bashkise Himare per miratimin per 

shesh dhe leje ndertimi te nje banese 8-9 kt ne Himare, per subjektin ndertues 

“Gjikuria” 

Shfuqizohen vendimet Nr.4/17 date 

01.08.2003 dhe Nr.5/17 date 22.08.2003 te 

KRRT bashkise Himare. Te paraqese 

bashke me ISPU brenda qershorit 2004 

detyren e projektimit dhe studimin e 

qendres Himare 

15 31.01.2004 Per ndryshimin e studimit urbanistik ne territorin ne krahun e djathte te 

Ekspozites “Shqiperia Sot” 

Pezullohen punimet e ndertimit ne 

kompleksin, ne territorin ne krahun e 

djathte te Ekspozites. Ngarkohet bashkia 

Tirane qe brenda nje muaji te paraqese 

argumentimin ligjor e teknik per 

ndryshimin urbanistik te kesaj zone, 

miratuar me Vendim KRRTRSH Nr.15 

date 23.03.1998 

    

1 21.02.2004 Per miratimin e detyres se projektimit te studimit urbanistik te qendres se 

qytetit te Tiranes 

Sipas vendimit bashkengjitur 

    

1 17.04.2004 Per miratimin e sheshit te ndertimit per fushen e depozitimit te mbeturinave 

urbane te rajonit te Korces. 

Miratohet sheshi me Sip.22ha 

2 17.04.2004 Per miratimin e sheshit te ndertimit per “Fabriken e prodhimit te cimentos” 

ne fshatin Mes-Shkoder 

Miratohet Sip.8.2ha 

3 17.04.2004 Per miratimin sheshit te ndertimit te impiantit te perpunimit te ujrave te zeza 

te qytetit te Kavajes, ne zbatim te vendimit te KRRTRSH Nr.7 date 

18.06.2003. 

Miratohet Sip. 10 ha ne parcelat Nr.67 

dhe Nr.68 ne administrim te komunes 

Golem. 

4 17.04.2004 Per zgjerimin e vijes kufizuese te qytetit te Rrogozhines, sip.233 ha. Shfuqizohet 



5 17.04.2004 Per miratimin e lejes se ndertimit per fshatin turistik ne parcelen Nr.33/A1 ne 

zonen turistike Golem, me investitor shoqerine Deni Rei & Kol” shpk, sipas 

studimit urbanistik te rishikuar. 

Miratohet leja e ndertimit te fshatit 

6 17.04.2004 Per mriatimin e lejes se dnertimit per fshatin turistik ne parcelen Nr.33/A2 ne 

zonen turistike Golem, me investitor shoqerine “Halili” shpk, sipas studimit 

urbanistik te rishikuar. 

Miratohet leja e ndertimit per fshatin 

7 17.04.2004 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per kompleksin turistik ne 

parcelen Nr.6/1 A ne zonen turistike Golem, me investitor shoqerine 

“Shushica” shpk. 

Miratohet sheshi i ndertimit me sip.6500 

m2. 

8 17.04.2004 Per miratimin e planit rregullues te fshatit Kasalle. Miratohet plani i pergjithshem rregullues 

me Sip.50 ha. 

9 17.04.2004 Per pezullimin e ekzekutimit te vendimeve te KRRT te Bashkise Sarande per 

sheshet dhe lejet e ndertimit per zonen nga Hotel Turizmi deri tek Kanali i 

Çukes. 

Pezullohen lejet e sheshit dhe te ndertimit 

per zonen nga Hotel Turizmi deri tek 

Kanali i Çukes, si vendime te marra ne 

kundershtim me studimin miratuar ne 

KRRTRSH Nr.3 dt.19.02.1999. 

10 17.04.2004 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te bashkise Durres per miratimin e 

sheshit dhe lejes se ndertimit te objektit “Banese 3 kate dhe papafingo”, ne 

lagjen Nr.13, ne zonen e plazhit Durres, prane Ures se Dajlanit, per subjektin 

ndertues “Kontakt” (z.Fatmir Bektashi) 

Shfuqizohen vendimet per shesh dhe leje 

ndertimi te ketij objekti. 

11 17.04.2004 Per vendosjen nen kontroll te ndertimeve ne territorin e Parkut te Madh te 

Tiranes. 

Sipas materialit bashkelidhur. 

12 17.04.2004 Per miratimin e ndryshimit te studimit ne territorin ne krahun e djathte te 

Ekspozites “Shqiperia Sot”, miratuar me vendimin e KRRTRSH Nr.15 

dt.23.03.1998 

Miratohet ndryshimin. 

    

1 27.04.2004 Per miratimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Tiranes.  Miratohet studimi sipas percaktimit te 

zonave ne Vendim 

    

1 23.06.2004 Per miratimi e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Vlores. Miratohet studimi. 

2 23.06.2004 Per miratimin e sheshit te ndertimit dhe lejes se ndertimit per fshatin turistik 

ne zonen turistike Lukove – Kakome, me investitor shoqerine “Riviera” 

shpk, me TOUR Operator subjektin “Club – Mediterrane”. 

Miratohet perfshirja ne studim, miratuar 

ne KRRTRSH Nr.1 dt.21.04.2000, te 

fshatit turistik lukove-Kakome. Miraton 



shesh me sip.32.3 ha. Miraton leje ndertimi 

3 23.06.2004 Per miratimin e rregullores per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Tiranes. 

Miratohet sipas lidhjes 1. 

4 23.06.2004 Per miratimin e vijes kufizuese te Parkut te Madh te Tiranes. Miratohet vija kufizuese 

5 23.06.2004 Per miratimin e Planit Rregullues te qytetit Orikum. Shfuqizohet 

6 23.06.2004 Per miratimin e detyres se projektimit per planin rregullues Ksamil. Shfuqizohet 

7 23.06.2004 Per miratimin e projektit te zbatimit te infrastructures inxhinierike dhe 

aksesoreve te saj ne segmentin rrugor Ura e Dajlanit – Plepa, ne zonen e 

Plazhit te Durresit. 

Miratohet 

8 23.06.2004   

9 23.06.2004 Per miratimin e sheshit te ndertimit dhe lejes se ndertimit per tregun e shitjes 

me shumice te fruta – perimeve, ne territorin e Institutit te Misrit dhe Orizit – 

Shkoder. 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

sip.3.3 ha 

10 23.06.2004   

11 23.06.2004 Per miratimin e sheshit te ndertimit dhe lejes se ndertimit per fshatin turistik 

ne parcelen Nr.5 dhe Nr.6/a ne zonen turistike Ksamil, me investitor 

shoqerine “Bojken” shpk, sipas studimit urbanistik te ripunuar. 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

Sip. 9.7 ha 

12 23.06.2004 Per rishikimin e vendimit te KRRT te bashkise Tirane Nr.28 dt.27.10.2001 

per lejen e ndertimit per objektin 11 dhe 12 kate ne rrugen “Urani Pano”, per 

subjektin ndertues “T.T.ALBA-L.A.M.”.  

Pezullohen punimet per ndertimin e ketij 

objekti.  

13 23.06.2004 Per prishjen e objektit te qytetarit Mero Aliaj, Brenda territorit te Portit 

Turistik ne Orikum. 

Vendosi prishjen e objektit 

    

1 15.07.2004 Per miratimin e masterplanit paraprak te ripunuar te Aeroportit “Nene 

Tereza” 

Miratohet masterplani paraprak. 

Miratohet integrimi i “Zones se zhvillimit” 

me sip.40ha dhe territoreve te konuseve te 

fluturimit ne anen lindore dhe 

perendimore. 

2 15.07.2004 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per objektet e Aeroportit “Nene 

Tereza”  

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit sipas 

planimetrise dhe projekteve bashkelidhur. 

3 15.07.2004 Per miratimin e lejes se ndertimit per rrugen Qafa e Kasharit – Rinas. Miratohet leja e ndertimit.  

    

1 30.07.2004 Per miratimin e studimit dhe sheshit te ndertimit te “Mjedisit stervitor Miratohet sheshi me sip.985 ha 



qendror “TZH-2010” ne rajonin e Zall-Herrit, Tirane. 

2 30.07.2004 Per miratimin e studimit urbanistik dhe sheshit te ndertimit per objektin 

“Qendra antitrafik Delta-Force” ne Radhime – Vlore. 

Miratohet studimi dhe sheshi me Sip.11 

500 m2. 

3 30.07.2004 Per miratimin e detyres se projektimit per rikonceptimin e studimit urbanistik 

te qendres se qytetit te Durresit dhe vijes kufizuese te kesaj qendre. 

Miratohet 

4 30.07.2004 Per miratimin e studimit “Struktura rrugore i zones se Qafes se Kasharit”. Miratohet 

5 30.07.2004 Per miratimin e sheshit te ndertimit dhe lejes se ndertimit te objektit “Fabrike 

detergjentesh, zyra, oficine, fabrike vaji” ne fshatin Gjokaj – Tirane, per 

kompanine “DEKA”. 

Miratohet sheshi dhe leja e ndertimit per 

Sip.51 800 m2. 

6 30.07.2004 Per miratimin e perfshirjes ne studimin urbanistik per mbrojtjen dhe 

zhvillimin e bregdetit Sarande – Ksamil, te territorit per ndertimin e objektit 

“Qender per grumbullimin e molusqeve” ne komunen Aliko – Sarande. 

Miratohet perfshirja ne studimin 

urbanistik per mbrojtjen dhe zhvillimin e 

bregdetit Sarande-Ksamil, miratuar me 

KRRTRSH Nr.1 datë 21.04.2000, e 

Sip.1500 m2 per ndertimin e objektit 

“Qender per grumbullimin e molusqeve” 

ne Aliko – Sarande. 

    

1 11.09.2004 Per miratimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Sarandes. Miratohet 

2 11.09.2004 Per marrjen e masave per permiresimin e situates se renduar urbane ne 

qytetin e Sarandes. 

Sipas vendimit 

3 11.09.2004 Per problematiken e zonave periferike te qytetit te Tiranes. Sipas vendimit 

4 11.09.2004 Per problematiken e zonave periferike te qendrave te banuara. Sipas vendimit 

5 11.09.2004 Per miratimin e studimit urbanistik per rivleresimin e zones industriale me 

siperfaqe 300 ha, ne ane te superstrades Tirane – Vore. 

Miratohet studimi dhe rivleresimi i zones 

me sip 300ha 

6 11.09.2004 Per miratimin e detyres se projektimit per “Studimin rajonal dhe mjedisor te 

zones kodrinore Selite, Sauk, Farke, Lunder, Mullet dhe Petrele” 

Miratohet detyra e projektimit. 

7 11.09.2004 Per miratimin e kufirit te parkut industrial dhe energjetik – Vlore. Miratohet 

8 11.09.2004 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te bashkise Tirane Nr.587 

dt.26.11.1997 “Per shesh ndertimi per godine 2 dhe 10 kat ne favor te firmes 

Rexhepi”, Nr.684 dt.22.12.1997 “Per leje ndertimi per objekt 8 kat ne favor 

te firmes Rexhepi”, Nr.505 dt.24.08.1998 “Per rinovim leje ndertimi per 

objekt 10 kat ne favor te fermes Rexhepi” dhe Nr.554 dt.23.06.2000 “Per 

zgjatje afati te lejes se akorduar firmes Rexhepi”. 

Shfuqizohen te gjitha vendimet permendur 

ne vendim. 



    

1 18.12.2004 Per miratimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Elbasanit. Shfuqizohet 

2 18.12.2004 Per miratimin e rregullores per zbatimin e studimit urbanistik te qendres se 

qytetit te Vlores. 

Miratohet 

3 18.12.2004 Per miratimin e vijes kufizuese te qytetit te Tiranes Miratohet sipas planimetrise 

4 18.12.2004 Per miratimin e planit rregullues te qendres se banuar Ksamil. Shfuqizohet 

5 18.12.2004 Per miratimin e planit rregullues te fshatit Janjar – Sarande. Shfuqizohet 

6 18.12.2004 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per zgjerimin e tregut te shitjes 

me shumice te fruta-perimeve ne Lushnje. 

Miratohet sheshi i ndertimit me Sip. 2 ha 

dhe leja e ndertimit per zgjerimin e tregut. 

7 18.12.2004 Per pezullimin e vendimeve te KRRT te bashkise Korce ne qendren historike 

te qytetit te Korces. 

Vendos pezullimin e ekzekutimet te 

vendimeve te KRRT Korce sipas 

Vendimit. 

8 18.12.2004 Per prishjen e disa objekteve ne qendren e qytetit te Sarandes. Vendos prishjen e objekteve sipas 

Vendimit. 

9 18.12.2004 Per miratimin e rishikimit urbanistik dhe lejes se ndertimit te fshatit turistik 

ne parcelen Nr.15/A ne zonen turistike Golem, per subjektin “Durim Verria”. 

Miratohet rishikimi i studimit dhe leja e 

ndertimit sipas Vendimit. 

10 18.12.2004 Per miratimin e rishikimit urbanistik dhe lejes se ndertimit te fshatit turistik 

ne parcelen Nr.15/B ne zonen turistike Golem, per subjektin “Fatmir Musai”. 

Miratohet rishikimi i studimit dhe leja e 

ndertimit sipas Vendimit. 

11 18.12.2004 Per miratimin e rishikimit urbanistik dhe lejes se ndertimit te fshatit turistik 

ne parcelen Nr.16 ne zonen turistike Golem, per subjektin “Adrian Carcani”. 

Miratohet rishikimi i studimit dhe leja e 

ndertimit sipas Vendimit. 

12 18.12.2004 Per miratimin e rishikimit urbanistik dhe lejes se ndertimit te fshatit turistik 

ne parcelen Nr.16/1 ne zonen turistike Golem, per subjektin “ADA 

HOLLDING”. 

Miratohet rishikimi i studimit dhe leja e 

ndertimit sipas Vendimit. 

13 18.12.2004 Per miratimin e rishikimit urbanistik dhe lejes se ndertimit te fshatit turistik 

ne parcelen Nr.17 ne zonen turistike Golem, per subjektin “EPIDAM”. 

Miratohet rishikimi i studimit dhe leja e 

ndertimit sipas Vendimit. 

14 18.12.2004 Per miratimin e rishikimit urbanistik dhe lejes se ndertimit te fshatit turistik 

ne parcelen Nr.34/A ne zonen turistike Golem, per subjektin 

“OLIMPIK”sh.p.k. 

Miratohet rishikimi i studimit dhe leja e 

ndertimit sipas Vendimit. 

15 18.12.2004 Per miratimin e rishikimit urbanistik dhe lejes se ndertimit te fshatit turistik 

ne parcelen Nr.14 ne zonen turistike Golem, per subjektin “MAK-

ALBANIA”. 

Miratohet rishikimi i studimit dhe leja e 

ndertimit sipas Vendimit. 

16 18.12.2004 Per miratimin e rishikimit urbanistik dhe lejes se ndertimit te fshatit turistik 

ne parcelen Nr.6 ne zonen turistike Golem, per subjektin “ELENICA ISAK 

Miratohet rishikimi i studimit dhe leja e 

ndertimit sipas Vendimit. 



KRYGER”. 

17 18.12.2004 Per miratimin e rishikimit urbanistik dhe lejes se ndertimit te fshatit turistik 

ne parcelen Nr.9 dhe Nr,13 ne zonen turistike Golem, per subjektin “AKO 

UK”sh.p.k. 

Miratohet rishikimi i studimit dhe leja e 

ndertimit sipas Vendimit. 

18 18.12.2004 Per miratimin e studimit urbanistik dhe sheshit te ndertimit te kompleksti 

turistik ne parcelen Nr.39 ne zonen turistike Golem. 

Miratohet studimi dhe leja e ndertimit 

sipas Vendimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDIME TE KRRTRSH  

VITI 2005 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 15.03.2005 Per miratimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Lezhes. Shfuqizohet 

2 15.03.2005 Per miratimin e detyres se projektimit per ristudimin e masterplanit per 

zhvillimin turistik dhe mbrojtjen e bregut te detit ne Gjirin e Drinit  

( Shengjin – Lumi Mat ) 

Miratohet 

3 15.03.2005 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per impiantin e perpunimit te 

ujrave te zeza, Lezhe 

Miratohet Sip.28.5 ha 

4 15.03.2005 Per kriteret urbanistike te percaktimit te zonave informale Miratohet  

5 15.03.2005 Per miratimin e detyres se projektimit per Kompleksin e Ri Parlamentar te 

Republikes se Shqiperise. 

Miratohet 

6 15.03.2005 Per nje ndryshim ne vendimin e KRRTRSH Nr.3 date 15.07.2004 “Per 

miratimin e lejes se ndertimit te rruges Qafa e Kasharit – Rinas” 

Miratohet 

7 15.03.2005 Per nje shtese ne vendimin e KRRTRSH Nr. 2 date 15.05.2004 “Per Miratohet sipas vendimit. 



miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit te objekteve te Aeroportit “Nene 

Tereza”” 

8 15.03.2005 Per miratimin e studimit per ndryshimin e kondicioneve urbanistike te zones 

se plazhit Durres  

Miratohet sipas vendimit  

9 15.03.2005 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te bashkise Durres ne zonen e Plazhit 

Durres, ne territorin prane Ures se Dajlanit. 

Miratohen shfuqizimet per objektet sipas 

vendimit 

10 15.03.2005 Per revokimin e vendimit te KRRTRSH Nr.12 date 23.06.2004 “Per 

rishikimin e vendimit te KRRT te bashkise Tirane Nr.28 date 27.10.2001 per 

lejen e ndertimit per objektin 11 dhe 12 kate ne rrugen “Urani Pano”, per 

subjektin ndertues “T.T.ALBA – L.A.M”” 

Miratohet revokimi i vendimit 

    

1 07.05.2005 Per miratimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Pogradecit. Miratohet sipas vendimit 

2 07.05.2005 Per miratimin e detyres se projektimit per Masterplanin e zones turistike Lin 

– Tushemisht (Pogradec) 

Miratohet sipas vendimit 

3 07.05.2005 Per miratimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Shkodres. Miratohet sipas vendimit 

4 07.05.2005 Per rishikimin e zonimit funksional te Planit Rregullues te qytetit te Shkodres Miratohet sipas vendimit                

5 07.05.2005 Per miratimin e vijes kufizuese te zones informale ne fshatin Fushe Mezez, 

komuna Kashar 

Miratohet sipas vendimit 

6 07.05.2005 Per miratimin e Rregullores per zbatimin e studimit urbanistik te qendres se 

qytetit te Elbasanit 

Shfuqizohet 

7 07.05.2005 Per miratimin e Rregullores per zbatimin e studimit urbanistik te qendres se 

qytetit te Lezhes 

 Shfuqizohet 

8 07.05.2005 Per miratimin e vijes kufizuese dhe detyres se projektimit per studimin 

urbanistik te zones turistike kurative te Llizhave te Elbasanit 

Miratohet  

9 07.05.2005 Per miratimin e Masterplanit te unifikuar te zones turistike Shkembi I 

Kavajes – Mali I Robit, Kavaje 

Miratohet  

10 07.05.2005 Per miratimin e Masterplanit te zhvillimit urbanistik te zones turistike Spille Miratohet  

11 07.05.2005 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per rikonstruksionin dhe 

zgjerimin e fabrikes se cimentos ne Fushe-Kruje 

Miratohet Sip 22.6 ha 

12 07.05.2005 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per impiantin e trajtimit te 

ujrave te zeza te qytetit te Durresit 

Miratohet Sip.70 ha 

13 07.05.2005 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per objektin polifunksional 

12m, 18.8m dhe 85m te larte, me 4 kate nentoke, ne rrugen ” 28 nentori ” ne 

Miratohet sipas vendimit 



qender te qytetit te Tiranes, ne favor te subjektit ndertues ”T.I.D.” 

14 07.05.2005 Per miratimin e studimit urbanistik dhe sheshit te ndertimit per objektin 

”Kazerma e repartit ushtarak nr.1101 Vau I Dejes – Shkoder, I forcave 

tokesore” 

Miratohet  Sip.364.03 ha 

15 07.05.2005 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per impiantin e trajtimit te 

ujrave te zeza te qytetit te Sarandes. 

Miratohet  Sip 35 ha 

16 07.05.2005 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT se komunes Rrashbull te bashkise 

Durres ne zonen e Shkembit te Kavajes 

Shfuqizohen vendimet e KRRT sipas listes  

17 07.05.2005 Per miratimin e ndryshimit te studimit urbanistik dhe sheshit te ndertimit te 

kompleksit te banimit per Entin Kombetar te Banesave, ne territorin e ish 

kompanise ”Vefa” ne Laprake 

Miratohet  studimi Sip 4.38 ha dhe leja e 

sheshit 3.98 ha 

18 07.05.2005 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te bashkise Tirane per miratimin e 

sheshit dhe lejes se ndertimit te objektit 3, 4 dhe 5 kat me 1 kat parkim 

nentoke, ne rrugen e Elbasanit, ne prone te familjes Babe, ne favor te 

subjektit ndertues ”EMI” dhe ”MAREG” 

Shfuqizohet vendimi i bashkise Tirane 

    

1 15.06.2005 Per miratimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Beratit Shfuqizohet 

2 15.06.2005 Per miratimin e rregullores per zbatimin e studimit urbanistik te qendres se 

qytetit te Pogradecit 

Miratohet sipas vendimit 

3 15.06.2005 Per miratimin e rregullores per zbatimin e studimit urbanistik te qendres se 

qytetit te Shkodres 

Miratohet sipas vendimit 

4 15.06.2005 Per miratimin e rregullores per zbatimin e studimit urbanistik te qendres se 

qytetit te Sarandes 

Miratohet sipas vendimit 

5 15.06.2005 Per miratimin e detyres se projektimit per studimin rajonal dhe mjedisor te 

rrethit Fier 

Shfuqizohet 

6 15.06.2005 Per miratimin e kufirit suburban te qendres se banuar Ksamil Shfuqizohet 

7 15.06.2005 Per miratimin e studimit urbanistik pjesor ne qendren e banuar Ksamil Miratohet Sip. 26 ha 

8 15.06.2005 Per miratimin e vijes kufizuese mbrojtese te zones turistike Uji i Ftohte – 

Tepelene 

Miratohet Sip. 75 ha 

9 15.06.2005 Per miratimin e vijave kufizuese te zonave informale ne njesite bashkiake 

Nr.6, 7 dhe Nr.4, 8 ne bashkine e Tiranes 

Miratohen sipas studimit dhe vendimit 

10 15.06.2005 Per miratimin e vijave kufizuese te zonave informale ne fshatin Yzberisht 

dhe Mezez, komuna Kashar 

Miratohen zonat sipas listes ne vendim 



11 15.06.2005 Per miratimin e studimit urbanistik, sheshit dhe lejes se ndertimit per 

objektin ”Kazerma e repartit ushtarak nr.1103 ne Poshnje, Berat” 

Miratohet sip.175.3 ha 

12 15.06.2005 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te rrethit Sarande dhe Keshillit te 

Bashkise Sarande per objektet mbi murin e kalase se Onhezmit 

Shfuqizohen vendimet e KRRT sipas listes 

13 15.06.2005 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit te impiantit te trajtimit te ujrave 

te perdorura te qytetit te Korces. 

Miratohet sip.13.5 ha 

14 15.06.2005 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per rrjetin e kanalizimeve ne 

qytetin e Korces. 

Miratohet  

    

1 05.12.2005 Per miratimin e detyres se projektimit per planin e pergjithshem rregullues te 

qytetit te Fierit 

Shfuqizohet 

2 05.12.2005 Per shfuqizimin e vendimeve Nr.68 dt 11.02.2005 dhe Nr.91 dt.18.03.2005 te 

KRRT te bashkise Tirane 

Shfuqizon vendimet 

3 05.12.2005 Per shtyrjen per rishqyrtim ne mbledhjen me te afert te KRRTRSH te 

shfuqizimit te vendimit Nr.309 dt.05.07.2004 te KRRT-se te bashkise Tirane 

Sipas vendimit ngrihet grup pune 

4 05.12.2005 Per miratimin e studimit urbanistik pjesor dhe sheshit te ndertimit per 

nenstacionin elektrik 220/110/35 KV ne Babice – Vlore 

Miratohet Sip.34 141 m2 

5 05.12.2005 Per revokimin e disa vendimeve te KRRTRSH Revokohen vendimet sipas listes 

    

1 27.12.2005 Per miratimin e detyres se projektimit per Planin e Pergjithshem Rregullues 

te qytetit te Elbasanit. 

Shfuqizohet. 

    

1 29.12.2005 Per miratimin e detyres se projektimit per ”Kompleksin e ri parlamentar te 

Republikes se Shqiperise ”. 

Miratohet me verejtjet sipas vendimit 

2 29.12.2005 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per rikonstruksionin dhe 

zgjerimin e fabrikes se cimentos ne Fushe – Kruje 

Miratohet  Sip.22.6 ha 

3 29.12.2005 Per shfuqizimin e vendimit Nr.309 dt.05.07.2004 te KRRT-se se Bashkise 

Tirane 

Shfuqizon vendimin 

 

VENDIME TE KRRTRSH  

VITI 2006 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 



1 12.01.2006 Per miratimin e sheshit te ndertimit per objektin “Fabrika e prodhimit te 

tullave dhe tjegullave” ne fshatin Karpen, komuna Maminas 

Miratohet Sip. 24.059 ha 

2 12.01.2006 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te bashkise Fier dhe KRRT te 

bashkise Lushnje per miratimin e lejeve te ndertimit per disa objekte te 

ndertuara ne territorin e shkollave. 

Shfuqizohen  vendimet sipas listes 

    

1 18.01.2006 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per superstraden Lushnje – Fier 

si dhe rruget dytesore te saj. 

Miratohet  

    

1 07.02.2006 Per miratimin e studimit rajonal dhe mjedisor te zones Selite, Sauk, Farke, 

Lunder, Mullet dhe Petrele. 

Miratohet  

2 07.02.2006 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per dy objekte banimie 

sherbimi 6 dhe 9 kat, 5 dhe 7 kat me 3 kate parkim nentoke, ne rrugen Tefta 

Tashko dhe Fadil Rada, ne qytetin e Tiranes. 

Miratohet 

3 07.02.2006 Per miratimin e studimit urbanistik pjesor, sheshit dhe lejes se ndertimit oer 

objektin “Burg ne fshatin Drenove – Korce”. 

Miratohet 

    

1 07.03.2006 Per ndryshimin e destinacionit te planit rregullues ne disa zona te qytetit te 

Tiranes. 

Miratohet 

2 07.03.2006 Per miratimin e studimit urbanistik dhe sheshit te ndertimit per fazen e dyte 

te fshatit turistik ne parcelen Nr.14 ne zonen turistike Golem – Kavaje, per 

shoqerine ”Mak – Albania”. 

Miratohet Sip.79.810 m2 

3 07.03.2006 Per shfuqizimin e vendimeve per leje ndertimi per disa objekte te ndertuara 

ne territorin e shkollave, ne qytetin e Fierit. 

Shfuqizohen vendimet e KRRT 

    

1 26.05.2006 Per miratimin e detyres se projektimit per planin e pergjithshem rregullues te 

qytetit te Tiranes. 

Miratohet  

2 26.05.2006 Per shfuqizimin e vendimeve per leje ndertimi per objektet e ndertuara ne 

territorin e institucioneve arsimore ne Diber, Berat, Kukes, Shengjin, Lezhe, 

Lac, Shkoder, Vlore, Gjirokaster. 

Shfuqizohen lejet sipas listes 

3 26.05.2006 Per shfuqizimin e vendimeve te KRRT te bashkise Vlore Nr.5/25 

dt.27.07.2005 per leje ndertimi per lokal sherbimi 1- 2 kat, ne prone te 

Pellumb Aligjoni dhe Artur Aligjoni dhe Nr.5/24 dt.27.07.2006 per leje 

Shfuqizon lejet sipas listes 



ndertimi per lokal sherbimi 1- 2 kat, ne prone te Vladimir Varfi dhe Lumturi 

Varfi, ne lagjen ”Uji i Ftohte”. 

4 26.05.2006 Per shfuqizimin e vendimit te KRRT te bashkise Durres Nr.1/1 dt.07.03.2005 

per leje ndertimi per objektin ”Godine polifunksionale 4,23, 26 kat dhe 2 

kate nentoke” ne rrugen Taulantia, per subjektin ndertues ”SIP”. 

Shfuqizohet vendimi 

5 26.05.2006 Per shfuqizimin e vendimit te KRRT se komunes Bilisht Nr.59/2 

dt.23.03.2001 per leje ndertimi per objektin ”Parking, bar, restorant, motel” 

ne territorin prane pikes kufitare Kapshtice, per qytetarin Perparim Kutrolli 

Shfuqizohet vendimi 

    

1 01.06.2006 Per miratimin e studimit urbanistik te zones ne perendim te qytetit te Tiranes 

(komuna Kashar), me siperfaqe 235.5 ha. 

Miratohet sipas vendimit.  

Nuk eshte firmosur harta e studimit 

2 01.06.2006 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per stacionin e depozitimit te 

gazit te lengshem (GLN) ne Porto Romano - Durres, per shoqerine ”Inter 

Gaz”. 

Miratohet  Sip.27 500 m2 

3 01.06.2006 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per pontilin e shkarkimit te 

naftes dhe nenprodukteve te saj, si dhe gazit te lengshem ne Porto Romano – 

Durres, per shoqerine ”Romano Port”. 

Miratohet  Sip.toke – 6 000 m2, Sip.det – 42 

000 m2 

4 01.06.2006 Per pezullimin e zbatimit te studimeve urbanistike te zones turistike 

Rrashbull – Golem – Karpen dhe hartimin e studimit urbanistik te integruar 

te kesaj zone. 

Pezullohen ndertimet 

5 01.06.2006 Per pezullimin e zbatimit te ndertimeve ne zonen e komunes Dajt – Tirane 

dhe hartimin e studimit urbanistik rajonal te kesaj komune. 

Pezullohen ndertimet 

    

1 04.08.2006 Per miratimin e detyres se projektimit per Masterplanin e Komunes Dajt  

2 04.08.2006 Per miratimin e ndryshimit ne Planin Rregullues te qytetit te Tiranes per 

territorin me siperfaqe 5.5 ha te pistes se ish Aeroportit te Vjeter te Tiranes, 

nga ”zone e vecante” ne ”zone te gjelber” 

Miratohet  

3 04.08.2006 Per nje shtese ne Rregulloren e studimit urbanistik te qendres se qytetit te 

Tiranes”, miratuar me vendimin e KRRTRSH Nr.3 dt.23.06.2004 

Miratohet behet shtesa sipas vendimit 

4 04.08.2006 Per miratimin e Rregullores per studimin rajonal dhe mjedisor te zones 

Selite, Sauk, Farke, Lunder, Mullet dhe Petrele. 

 

5 04.08.2006 Per konstatimin e pavlefshmerise se vendimeve te KRRT te bashkise Vlore 

Nr.7/13 dt.19.12.2005 per shesh ndertimi dhe Nr.2/49 dt.18.04.2006 per leje 

Konstatim i pavlefshmerise 



ndertimi per objektin ”Banese 12 kat + parkim nentoke” ne lagjen 

”Pavaresia”, per subjektet ndertues FERATI, RIVJERA DHE ANAKONDA. 

    

1 21.10.2006 Per miratimin e studimit urbanistik pjesor te zones se burgut ne rrugen 

”Jordan Misja”, sheshit dhe lejes se ndertimit per objektin  ”Gjykata e 

Krimeve te Renda”, ne Tirane. 

Miratohet sheshi 8249 m2 dhe leja e 

ndertimit 

    

    

1 21.11.2006 Per miratimin e rregullores per normat dhe standartet minimale urbanistike 

per urbanizimin e zonave informale, ne funksion te ligjit per legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve/zonave informale 

Miratohet 

2 21.11.2006 Per miratimin e detyres se projektimit per studimin e integruar te zones 

turistike Rrashbull-Golem-Karpen 

Miratohet sipas vendimit dhe lidhjes 1 

bashkelidhur. 

3 21.11.2006 Per miratimin e ndryshimit ne planin rregullues te qytetit te Kavajes per 

territorin me siperfaqe 64.844m2 te ish-rezervave te shtetit, nga zone ”Zone e 

parqeve, lulishteve, terrene sportive, terren i sherbimeve ushtarake, terren per 

artizanat”, ne ”zone banimi” dhe ”zone spitalore”. 

Miratohet studimi sipas vendimit 

4 21.11.2006 Per miratimin e ndryshimit ne planin rregullues te qytetit te Tiranes, ne lidhje 

me zonimin funksional per disa zona te qytetit. 

Miratohet sipas vendimit 

5 21.11.2006 Vija kufizuese e Parkut te Madh Tirane  

6 21.11.2006 Per miratimin e lejes se ndertimit per objektin ”Fabrika e tullave dhe 

tjegullave” ne fshatin Karpen, komuna Maminas. 

Miratohet 

7 21.11.2006 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per nenstacionin e ri elektrik 

220/110/35/20 KV, ne Koplik, Shkoder. 

Miratohet 

8 21.11.2006 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per nenstacionin e ri elektrik 

110/20 KV ne Bushat, Shkoder 

Miratohet 

9 21.11.2006 Per miratimin e lejes se ndertimit per fazen e dyte te fshatit turistik ne 

parcelen Nr.14 ne zonen turistike Golem-Kavaje, per shoqerine ”Mak-

Albania” 

Miratohet 

    

1 06.12.2006 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per objektin ”Rehabilitimi dhe 

zgjerimi i fushes se grumbullimit te mbetjeve urbane te qytetit te Tiranes” ne 

fshatin Sharre, Komuna Vaqarr. 

Miratohet sheshi 15 ha 



 

VENDIME TE KRRTRSH  

VITI 2007 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 09.02.2007 Per miratimin e sheshit te ndertimit per objektin “Nenstacioni elektrik 

400/220/110 KV” Tirana 2”, ne fshatin Kashar - Tirane 

Miratohet “Vendim qarkullues” 

2 09.02.2007 Per miratimin e sheshit te ndertimit per objektin “Qendra e re kombetare 

dispecer dhe zurat e reja te operatorit te sistemit te transmetimit (OST)sh.a. 

dhe dispecerise qendrore”, ne fshatin Kashar – Tirane 

Miratohet “Vendim qarkullues” 

    

1 01.03.2007 Per miratimin e studimit per vendosjen e terminaleve te gazit natyror te 

lengezuar, dhe infrastruktures perkatese ne bregdetin e Qarkut Fier. 

Miratohet  

2 01.03.2007 Per miratimin e  detyres se projektimit per planin e pergjithshem rregullues te 

fshatit Voskopoje 

Miratohet  

3 01.03.2007 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per depozitat e naftes dhe 

nenprodukteve te saj ne Porto Romano, per shoqerine “EUROPETROL” 

Miratohet  

    

1/1 22.05.2007 Per miratimin e studimit per objektin “ZONE INDUSTRIALE” ne, Koplik – 

Shkoder. 

Miratohet  

2 22.05.2007 Per miratimin e ndryshimit te destinacionit te parkut Vlore, nga “Park 

industrial dhe energjitik” ne “Park industrial” 

Miratohet  

3 22.05.2007 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per objektin « Vend depozitimi 

rajonal te mbetjeve urbane, ne komunen Bushat, Shkoder » 

Miratohet  

4 22.05.2007 Per miratimin e lejes se ndertimit per terminalin bregdetar dhe infrastruktures 

perkatese portuale per depozitimin e naftes dhe nenprodukteve te saj ne gjirin 

e Vlores, per shoqerine “La Petrolifera Italo-Albanese” 

Miratohet  

5 22.05.2007 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per depozitat bregdetare te 

karburantit ne Porto-Romano, per shoqerine “KASPETROL” 

Miratohet  

6 22.05.2007 Per miratimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Kavajes. Miratohet  

7 22.05.2007 Per miratimin e ndryshimit te Planit Rregullues te qytetit te Korces, ne lidhje 

me ndryshimin ne zonimin funksional per disa zona te qytetit. 

Shfuqizohet 

    



1 14.08.2007 Per mratimin e gjurmes se gazsjellesit TransAdriatik, ne territorin e RSH si 

dhe linjes per stokimin nentokesor te gazit. 

Miratohet  

2 14.08.2007 Per miratimin e lejes se ndertimit per TEC-in e Ri, Vlore Miratohet  

3 14.08.2007 Per miratimin e projekt-idese se pergjithshme te studimit per autostraden 

Tirane-Elbasan, (Vaqarr – Paperr) 

Miratohet  

4 14.08.2007 Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per depozitat bregdetare te 

karburantit ne Porto-Romano, per shoqerine « TACI – OIL 

INTERNATIONAL TRADING & SUPPLY «  

Miratohet 

    

1/1 26.10.2007 Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne 

Qarkun e Tiranes. 

Miratohet  

1/2 26.10.2007 Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne 

Qarkun e Vlores. 

Miratohet 

1/3  Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne ish 

keneten e Durresit, Qarku Durres 

 

1/4  Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne 

Qarkun e Shkodres. 

 

1/5  Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne 

Qarkun e Lezhes. 

 

1/6  Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne 

Qarkun e Elbasan. 

 

1/7  Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne 

Qarkun e Beratit. 

 

1/8  Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne 

Qarkun e Korces. 

 

2  Per miratimin e Planit te Pergjithshem Rregullues te qytetit te Fierit. Shfuqizohet 

3 26.10.2007 Per miratimin e studimit urbanistik te qendres se qytetit te Durresit  Miratohet  

    

1 27.10.2007 Per miratimin e studimit urbanistik pjesor ne territorin me siperfaqe 

6.250m2, per zone sherbimesh, ne zonen turistike Velipoje 

Miratohet  

2 27.10.2007 Per miratimin e studimit urbanistik pjesor ne territorin me siperfaqe 

19.500m2, per zone hotelerie, ne zonen turistike Velipoje 

Miratohet  

3 27.10.2007 Per miratimin e rishikimit te studimit urbanistik pjesor ne territorin me Miratohet  



siperfaqe 12.700m2,ne zonen turistike Velipoje (miratuar me nr.8, 

dt.16.09.2000) 

    

1 14.11.2007 Per miratimin e studimit urbanistik pjesor, sheshit dhe lejes se ndertimit per 

objektin « Pike e perbashket e kalimit kufitar, Murriqan – Sukobine ». 

Miratohet, Vendim Qarkullues, me 

plotesimet ne dokumentacion, sipas vendimit 

 

 

VENDIME TE KRRTRSH  

VITI 2008 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 17.01.2008 Per miratimin e studimit urbanistik, sheshit dhe lejes se ndertimit per objektin “Fabrika 

e Cimentos, ne Balldre – Lezhe” , me investitor “FASSA & BERBERI” 

 

2 17.01.2008 Per miratimin e studimit urbanistik pjesor dhe sheshit te ndertimit per objektin 

« Fabrika e Cimentos Kruje », me investitor « ANTEA CEMENT »sh.a. 

Miratohet 

3 17.01.2008 Per miratimin e sheshit te ndertimit per objektin « Spital HYGEIA Tirane », ne prone te 

« HYGEIA HOSPITAL TIRANA ».  

Miratohet  

4/1  Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne Qarkun e 

Tiranes. 

 

4/2  Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne Qarkun e 

Shkodres. 

 

4/3  Per miratimin e vijes kufizuese te vendbanimit informal, Shkozet 1, ne Qarkun e 

Durresit. 

 

4/4  Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne Qarkun e 

Elbasanit. 

 

4/5  Per miratimin e vijes kufizuese zones informale – Lazarat, ne Qarkun e Gjirokastres.  

5  Perm miratimin e studimit urbanistik pjesor, per kompleksin turistik, ne territorin me 

sip.59.090 m2, ne parcelen nr.4, pjese e studimit urbanistik te zones turistike te Gjirit te 

Lalzit. 

 

6  Per miratimin e studimit urbanistik pjesor, sheshit dhe lejes se ndertimit per objektin 

« Vend hedhje e mbetjeve urbane te qytetit Bajram Curri » 

Miratohet  

    

1/1 18.04.2008 Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne Qarkun e  



Shkodres. 

 

1/2 

 

18.04.2008 

Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne Qarkun e 

Lezhes. 

 

1/3 18.04.2008 Per miratimin e vijes kufizuese te vendbanimit informal nr.2, ne Kavaje, Qarku Kavaje.  

 

1/4 

 

18.04.2008 

Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne Qarkun e 

Vlores. 

 

 

1/5 

 

18.04.2008 

Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne Qarkun e 

Korces. 

 

 

1/6 

 

18.04.2008 

Per miratimin e vijave kufizuese te zonave/vendbanimeve informale ne Qarkun e 

Durresit. 

 

 

 

2 

 

 

18.04.2008 

Per miratimin e studimit urbanistik dhe sheshit te ndertimit per objektin « Impianti i 

bluarjes se klinkerit, ne Salmone – Xhafzotaj, me investitor Shqiperia Cement 

Company » 

 

3 18.04.2008 Per miratimin e detyres se projektimin per planin e pergjithshem rregullues per qytetin 

e Beratit. 

Shfuqizohet 

4 18.04.2008 Per miratimin e Detyres se Projektimit per Planin Rregullues te qytetit te Kucoves. Shfuqizohet 

5 18.04.2008 Per miratimin e Detyres se Projektimit per studimin urbanistik te qendres se qytetit te 

Fierit. 

Shfuqizohet 

 

 

6 

 

 

18.04.2008 

Per miratimin e sheshit dhe lejes se ndertimit per objektin « Qendra e mbyllur e pritjes 

se emigranteve te parregullt, ne fshatin Karrec ne Maminas – Durres, me investitor 

Ministrine e Brendshme » 

 

 

7 

 

18.04.2008 

Per miratimin e studimit urbanistik, sheshit dhe lejes se ndertimit per objektin 

« Vendgrumbullimi i mbetjeve te rrezikshme, ne Uzinen e Metalurgjise se Bakrit, ne 

Rubik » 

Miratohet 

    

1 17.07.2008 Per miratimin e Detyres se Projektimit dhe Planin e Zhvillimit te Bregut te Jugut  

 

2 

 

17.07.2008 

Per miratimin e Detyres se Projektimit per studimin e zones per zhvillimin e turizmit, 

Radhime – Orikum. 

 

 

3 

 

17.07.2008 

Per miratimin e studimit urbanistik pjesor per objektin « Vepra te Hidrocentralit 

Kalivacit », mbi lumin Vjose dhe dhe sheshit dhe lejes se ndertimit per Objektet 

ndertimore te tij. 

 

 

4 

 

17.07.2008 

Per miratimin e studimit urbanistik per objektin « Fabrika e Cimentos, COLACEM 

ALBANIA, ne komunen Balldre, Qarku Lezhe » 

 



 

5 

 

17.07.2008 

Per miratimin e studimit urbanistik dhe sheshit te ndertimit per objektin « Uzina  e 

petezimit LA CELIK – VEGA, ne fshatin Lac, Qarku  Lezhe » 

 

 

6 

 

17.07.2008 

Per miratimin e ndryshimit te studimit urbanistik, sheshit dhe lejes se ndertimit, per 

fazen e dyte te fshatit turistik, ne parcelen 14, ne zonen turistike Golem, per shoqerine 

MAK-ALBANIA 

 

 

7 

 

17.07.2008 

Per miratimin e sheshit te ndertimit per objektin « Impiani i dekantimit te naftes CFT, 

ne fshatin Marinez, komuna Kuman, Qarku Fier » 

 

 

8 

 

 

17.07.2008 

Per miratimin e sheshit te ndertimit per objektin « Gropa ekologjike per depozitimin e 

reres, pas trajtimit te naftes, ne fshatin Marinez, komuna Kuman, Qarku Fier » 

 

 

9 

 

17.07.2008 

Per miratimin e sheshit te ndertimit per objektin « Gropa ekologjike per depozitimin e 

dherave te kontaminuara te puseve te naftes, ne fshatin Marinez, komuna Kuman, 

Qarku Fier » 

 

 

10 

 

17.07.2008 

Per miratimin e studimit urbanistik pjesor dhe sheshit te ndertimit per objektin 

« Qender tregtare, ne fshatin Katund i Ri, Komuna Kashar, me investitor 

MEGATEK », Qarku Tirane 

 

 

 

11 

 

 

17.07.2008 

Per miratimin e studimit urbanistik pjesor « Per zone tregtare dhe treg bujqesor » dhe 

sheshit te ndertimit per objektin « EUROMAX DISTRIBUTION CENTRE NR.1, ne 

fshatin Katund i Ri, Komuna Kashar, Qarku Tirane 

 

 

12 

 

17.07.2008 

Per miratimin e sheshit te ndertimit per objektin « Godina e Emisionit Monetar, ne 

Qesarake, Komuna Dajt, me investitor  Banken e Shqiperise » 

 

 

13 

 

17.07.2008 

Per miratimin e ndryshimit te studimit te miratuar nga KRRTRSH, me vendimit nr.4 

dt.30.07.2004, ne lidhje me rrugen paralele, te superstrades Tirane-Vore, krahu i majte, 

tek ura e Limuthit 

Miratoi variantin paralel me 

rrugen 

 

14 

 

17.07.2008 

Per miratimin e studimit urbanistik pjesor « Per kompleksin rezidencial me 

sip.56.200m2, ne zonen turistike Velipoje».  

 

 

 

15 

 

 

17.07.2008 

Per miratimin e ndryshimit ne studimit urbanistik te zones nga Hotel Turizmi deri tek 

Kanali i Cukes, Sarande (miratuar nga KRRTRSH, me vendim nr.3, dt.19.02.1999), per 

territorin me sip.0.19 ha, ne zonen B2, nga objekt kulti ne zone banimi. 

 

 



VENDIME TE KRRTRSH  

VITI 2009 

 

Nr Date Vendimi Sqarime 

1 13.01.2009 Detyra e Projektimit te Planit te Pergjithshem Rregullues te Qytetit te Peqinit Miratohet 

2 13.01.2009 Detyra e Projektimit per Studimin Urbanistik te Plazhit te Divjakes Shfuqizohet 

3 13.01.2009 Projekt-Ideja e rruges Lushnje-Berat Miratohet varianti i pare 

4 13.01.2009 Projekt-ideja e rruges, qe lidh Rrugen Trans-Ballkanike me Superstraden Fier-Vlore Miratohet 

5 13.01.2009 
Studim Urbanistik Pjesor per Kompleks Blegtoral per rritje vicash ne fshatin Shenepremte, 

Komuna Terbuf, Rrethi Lushnje 
Miratohet 

6 13.01.2009 Shesh dhe leje ndertimi per Dallgethyesin ne Portoromano Miratohet 

7 13.01.2009 
Plani i Pergjithshem per Vendosjen e Kompleksit te Hidrocentraleve te Temoves, Bulqizes, 

Komuna Zerqan, Qarku Diber 
Miratohet 

8 13.01.2009 Studim Urbanistik dhe Shesh ndertimi per Hidrocentralin  e Sasajt, Komuna Lukove Miratohet 

9 13.01.2009 
Studim Urbanistik Pjesor per Zonen Tregetare 18.6 ha, ne territorin brenda Studimit Urbanistik 

te zones ne Perendim te qytetit te Tiranes 
Miratohet 

10 13.01.2009 

Ndryshim ne Planin Rregullues te qytetit te Tiranes ne lidhje me zonimin funksional te zones 

prioritare D 1, prane stadiumit Qemal Stafa, nga Zone Sportive sipas Planit Rregullues ne 

Zone per Zhvillim dhe Zone Park Urban 

Miratohet 

11 13.01.2009 

Ndryshim ne Planin Rregullues te qytetit te Tiranes ne lidhje me zonimin funksional te zones 

prioritare B me siperfaqe 4,3 ha, qe shtrihet ne jug te pistes se ish aeroportit te vjeter te 

Tiranes, nga Zone e vecante ne Zone Banimi 

Miratohet 

12 13.01.2009 Studim Urbanistik Pjesor me vila individuale ne Lunder Miratohet 

13 13.01.2009 Studim Urbanistik Pjesor per Zonen Komerciale-Rekreative ne fshatin Lunder, Farke Tirane Miratohet 

14 13.01.2009 
Ndryshim ne Studimin Urbanistik te Qendres se qytetit te Elbasanit dhe Rregullores ne zbatim 

te tij 
Shfuqizohet 

15 13.01.2009 Studim Urbanistik Pjesor ne zonen B, Kashar Miratohet 

16 13.01.2009 
Ndryshim ne Studimin Urbanistik, Lejes se Sheshit dhe Lejes se Ndertimit per objektin Fshat 

Turistik ne Parcelen nr. 5 ne zonen turistike te Gjirit te Lalezit, per shoqerine Lura 
Miratohet 

17 13.01.2009 Detyra e Projektimit, Studimi Urbanistik dhe Shesh Ndertimi per objektin Pika e Kalimit Miratohet 



Kufitar te Qafe Botes, Konispol, Sarande 

18 13.01.2009 Studim Urbanistik ne sektorin A/3 Farke (nuk eshte arkivuar) Miratohet 

19 13.01.2009 Detyra e Projektimit per Zonen nr. 4, Llogara Miratohet 

20 13.01.2009 Studim Urbanistik Pjesor ne Sektorin A/4, Farke (nuk eshte arkivuar) Miratohet 

21 13.01.2009 Studim Urbanistik Pjesor ne Sektorin A/5, Farke(nuk eshte arkivuar) Miratohet 

22 13.01.2009 Studim Urbanistik Pjesor ne Sektorin A/6, Farke (nuk eshte arkivuar) Miratohet 

23 13.01.2009 Studim Urbanistik Pjesor per zonen Mjull- Bathore, Farke  Miratohet 

    

1 14.07.2009 Miratimi i sheshit te ndertimit per Hidrocentralin e Ashtes ne Komunen Bushat, qarku Shkoder Miratohet 

2 14.07.2009 
Miratimi i Masterplanit per zhvillimin e integruar te zones energjetike dhe industriale te Porto-

Romanos Durres, infrastruktura dhe vija kufizuese e saj 
Miratohet 

3 14.07.2009 
Miratimi i Sheshit dhe Lejes se Ndertimit per depozitat bregdetare te karburantit ne Porto 

Romano per shoqerine Anoil 
Miratohet 

4 14.07.2009 

Miratimi i Studimit Urbanistik Pjesor dhe Sheshit te Ndertimit per objektin Kompleks 

rezidencial banimi me 2.3 dhe 4 kate me siperfaqe 21 216 m2 ne fshatin Lunder-Komuna 

Farke, bazuar ne Studimin Rajonal dhe mjedisor te zones Selite, Sauk, Farke, Lunder, Mullet 

dhe Petrele 

Miratohet 

5 14.07.2009 
Miratimi i sheshi te ndertimit te hidrocentraleve Lura 1, Lura 2, Lura 3 me siperfaqe 64 370 m2 

ne komunen Lure ne qarkun e Dibres, per shoqerine Erdat Lura 
Miratohet 

6 14.07.2009 
Miratimi i Studimit Urbanistik per park logjistik industrial, Laknas, Bashkia Kamez – Qarku 

Tirane 
Miratohet 

7 14.07.2009 
Miratimi i Studimit Urbanistik dhe Sheshit te ndertimit per objektin Fabrike per prodhimin, 

paketimin dhe tregetimin e produkteve blegtoriale ne fshatin Peze e Vogel ne qarkun e Tiranes 
Miratohet 

8 14.07.2009 
Miratimi i Studimit Urbanistik Pjesor dhe Sheshit te ndertimit per objektin Tirana Business 

Park 2.1 ha ne komunen Preze 
Miratohet 

9 14.07.2009 
Miratimi i sheshit te ndertimit per godine 1,2,3 dhe 6 kate me destinacion hotel dhe 1 kat 

parkim nentoke, prane aeroportit Nene Tereza ne komunen Preze 
Miratohet 

10 14.07.2009 
Miratimi i lejes se sheshit te ndertimit per pastrimin mjedisor te territorit te uzines se sodes 

P.V.C ne Bashkine Vlore  
Miratohet 

11 14.07.2009 Miratimi i studimit urbanistik pjesor te zones Qesarake-Linze ne komunen Dajt ne qarkun e Miratohet 



Tiranes 

12 14.07.2009 Miratimi i Studimit Urbanistik te zones me perparesi zhvillimin e turizmit Radhime-Orikum Miratohet 

13 14.07.2009 
Miratimi i Detyres se Projektimit, Studim Urbanistik dhe Shesh Ndertimi per fabriken e 

riciklimit te mbetjeve plastike ne fshatin Biticke ne komunen Bilisht 
Miratohet 

14 14.07.2009 
Miratimi i Studimit Urbanistik Pjesor me siperfaqe 436 900 m2 ne fshatin Hamallaj, Bashkia 

Sukth 
Miratohet 

15 14.07.2009 
Miratimi i Studimit Urbanistik Pjesor ne parcelen 13/E dhe ne parcelen 13/D ne zonen turistike 

te Gjirit te Lalezit 
Miratohet 

16 14.07.2009 
Miratimi i Studimit Urbanistik Pjesor ne territorin me siperfaqe 15.5 ha ne zonen turistike te 

Gjirit te Lalezit 
Miratohet 

17 14.07.2009 
Miratimi i Studimit Urbanistik Pjesor ne territorin me siperfaqe 9.3 ha ne zonen turistike te 

Gjirit te Lalezit 
Miratohet 

18 14.07.2009 
Miratimi i Detyres se Projektimit dhe Studimit Urbanistik per zhvillimin e turizmit dhe 

mbrojtjen e bregut ne hapesiren bregdetare derdhja e Vjoses-hidrovori ne Qarkun e Vlores. 
Miratohet 

19 14.07.2009 
Miratimi i studimit urbanistik pjesor ne fshatin Lanabregasi ne Komunen Dajt ne qarkun e 

Tiranes.(Numri i sakte i ketij vendimi nuk eshte 19 por 14, dt. 14.07.2009) 
Miratohet 

 

1 21.07.2009 
Studim urbanistik dhe Shesh Ndertimi me Siperfaqe 13 ha, per objektin « Fabrika e Cimentos" 

ne Balldren, Qarku Lezhe, per Shoqerine « General Cement Albania sh.p.k » 
Miratohet 

2 21.07.2009 
Sheshi i Ndertimit me siperfaqe 56.000 m2, per « Hidrocentralet Rapun 1 e Rapun 2 », ne 

fshatin Dores dhe Gizavesh, Komuna Qender 
Miratohet 

3 21.07.2009 
Studim Urbanistik dhe Shesh Ndertimi me siperfaqe 211.321 m2 per objektin « Fabrika e 

Cimentos », ne Droje, Mamurras, Qarku Lezhe 
Miratohet 

4 21.07.2009 
Studim Urbanistik dhe Shesh Ndertimi me siperfaqe 16.75 ha, per objektin « Fabrika e 

Cimentos », ne Komunen Bushat, Qarku Skoder, per Shoqerine « Seasif Group » 
Miratohet 

5 21.07.2009 
Studim Urbanistik Pjesor dhe Shesh Ndertimi per objektin « Kompleks Sportiv » ne Qarkun 

Durres 
Miratohet 

6 21.07.2009 Plani i Pergjithshem Rregullues i Fshatit Voskopoje Miratohet 

7 21.07.2009 

Studim Urbanistik dhe Shesh Ndertimi per objektin Kompleks Industrial per Prodhimin e 

Cimentos dhe Tullave te Lehtesuara, ne Fushe Kruje dhe Nikel, me investitor Shoqerine 

« Gener 2 sh.p.k. » 

Miratohet 



8 21.07.2009 Detyre Projektimi per Planin e Pergjithshem Rregullues te Qytetit te Cerrikut Shfuqizohet 

9 21.07.2009 Detyre Projektimi per Planin e Pergjithshem Rregullues te Qytetit te Prrenjasit Shfuqizohet 

10 21.07.2009 Detyre Projektimi per Planin e Studimin Urbanistik Pjesor te Kodres Krasta e Madhe, Elbasan  Shfuqizohet 

11 21.07.2009 Detyre Projektimi per Planin e Pergjithshem Rregullues te Qytetit te Gramshit Miratohet 

12 21.07.2009 Detyre Projektimi per Planin e Pergjithshem Rregullues te Qytetit te Librazhdit Shfuqizohet 

13 21.07.2009 Detyre Projektimi per Planin e Pergjithshem Rregullues te Qytetit te Belshit Miratohet 

14 21.07.2009 Detyre Projektimi dhe Studim Urbanistik ne Komunen Bushat, Qarku Shkodër Shfuqizohet 

15 21.07.2009 
Detyre Projektimi per Studimin Rajonal dhe Mjedisor te Rajonit qe perfshin Bashkine Vore, 

Komunen Preze, Komunen Berxulle 
Miratohet 

16 21.07.2009 
Masterplani i Bashkise Vore, Detyra e Projektimit per hartimin e Planit te Pergjithshem 

Rregullues te Bashkise Vore, Plani i Pergjithshem Rregullues i Bashkise Vore 
Miratohet 

17 21.07.2009 Studim Urbanistik pergjate rruges se Rinasit me siperfaqe 234,4 ha Miratohet 

18 21.07.2009 
Studim Urbanistik per Zhvillimin e Turizmit dhe Mbrojtjen e Bregut te Zones Turistike te 

Gjirit te Drinit 
Miratohet 

19 21.07.2009 

Studim Urbanistik Pjesor ne Territorin me siperfaqe 74,3 ha, ne Jugperendim te Liqenit te 

Farkes, brenda Studimit Rajonal dhe Mjedisor te zones Selite-Sauk-Farke-Mullet-Petrele 

(Miratuar ne KRRTRSH me vendim Nr. 1, date 01.02.2006) 

Miratohet 

20 21.07.2009 
Shesh dhe Leje Ndertimi per Godine Pike Karburanti, Zyra, Hotel, Zone Sherbimesh, me 

siperfaqe 1, 4 ha, brenda studimit pergjate rruges se Rinasit 
Miratohet 

21 21.07.2009 Shesh dhe Leje Ndertimi per Godine 4 kat ne Velipoje ne Zbatim te Studimit Urbanistik Pjesor Miratohet 

 

 

 



VENDIME TE KRRTRSH  

VITI 2010 

  

 

Mbledhja e KRRTRSH-se 06.07.2010  

1. 06.07.2010 Detyra e Projektimit të Masterplanit për ndërtimin, instalimin dhe shfrytëzimin e centraleve 

elektrike me erë Parku Eolik Kappet, Komuna Cëravë, Vreshtas, Qendër Bilisht-Qarku Korcë 

Miratohet 

2. 06.07.2010 Shesh ndërtimi për hidrocentralin e Sasajt në fshatin Lukovë, Sarandë  Miratohet 

3. 06.07.2010 Detyra e Projektimit dhe Masterplani i Parkut energjitik eolik në Komunën Kryevidh, Qarku 

Tiranë  

Miratohet 

4. 06.07.2010 Studim Urbanistik dhe Sheshi i ndërt imit për hidrocentralet Bele 1, Bele 2, Topojan 1 dhe 

Topojan 2 në Komunat Zapod dhe Topojan, Qarku Kukës  

Miratohet 

5. 06.07.2010 Studim Urbanistik Pjesor dhe Shesh ndërtimi për hidrocentralin Peshk-Martanesh, Bulqizë  Miratohet 

6. 06.07.2010 Ndryshimi në projektin e fabrikës së cimentos Balldre Lezhë, me investitor Colacem Albania 

sh.p.k. 

Miratohet 

7. 06.07.2010 Studim depozita bregdetare-terminal karburantesh, fshati Rinia, Porto Romano, Qarku Durrës 

me sipërfaqe 31 983 m2 me investitor dhe ndërtues Europetrol Durrës Albania sh.a. 

Miratohet 

8. 06.07.2010 Detyra e Projektimit për Planin e Përgjithshëm Rregullues të zonës turistike Vilë Bashtovë, si 

dhe Studimet Urbanistike Pjesore në zbërthim të këtij plani, Komuna Gosë, Kavajë 

Shuqizohet 

9. 06.07.2010 Detyrë Projektimi për Masterplanin e zonës turistike Pogradec-Drilon dhe Masterplani i zonës 

turistike Pogradec-Drilon, Komuna Bucimas, Qarku Korcë 

Miratohet 

 

 

Mbledhja e KRRTRSH-se 03.09.2010  

1. 03.09.2010 Leje Sheshi dhe Leje Ndërtimi për “Terminali hyrës i anijeve Cruise” me sipërfaqe 10 000 m2, 

Bashkia Sarandë 

Miratohet 

2. 03.09.2010 Leje Sheshi dhe Leje Ndërtimi për ripozicionimin e objektit “Porti i peshkimit”, Qarku Durrës Miratohet 

3. 03.09.2010 Studim Urbanistik Pjesor, Leje sheshi dhe Leje Ndërtimi për objektin “Qendra e zhvillimit të 

turizmit Valbonë” 

Miratohet 

4. 03.09.2010 Studim Urbanistik Pjesor, Resort turistik “Neë 

 Born” në Gjirin e Lalzit në zonën midis përroit të Tarinit dhe Hidrovorit, Bashkia Sukth me 

sipërfaqe 100.8 ha 

Miratohet 

5. 03.09.2010 Studim Urbanistik Pjesor zona A, C, D, E, F sipas studimit urbanistik të zonës në perëndim të Miratohet 



qytetit të Tiranës (Komuna Kashar) 

6. 03.09.2010 Kërkesë e Komunës Kashar për “Rishikimin fragmentar të Studimit Urbanistik Pjesor të zonës 

A” 

Miratohet 

7. 03.09.2010 Kërkesë e Komunës Kashar për “Miratimi i rishikimit të Studimit Urbanistik Pjesor për 

rivlerësimin e bllokut 1B 

Miratohet 

8. 03.09.2010 Studim Urbanistik Pjesor me sipërfaqe 35.4 ha brenda Studimit Rajonal dhe Mjedisor i zonës 

Selitë-Sauk-Farkë-Lundër-Mullet  

Miratohet 

9. 03.09.2010 Gjurma e rrugës paralele me Superstradën Tiranë-Vorë, krahu i majtë në zonën pranë urës së 

Lanës (karburant Kastrati) 

Miratohet 

 

Mbledhja e KRRTRSH-se 15.11.2010  

1. 15.11.2010 Leje Sheshi dhe Leje Ndërtimi për Unaza e madhe e Tiranës, segmenti “Babrru – Bregu i Lumit 

– Kthesa e Kamzës 

Miratohet 

2. 15.11.2010 Leje Sheshi dhe Leje Ndërtimi për Unaza e madhe e Tiranës, segmenti “Rruga Komuna e 

Parisit – Rruga e Re Tiranë – Elbasan” 

Miratohet 

 

 

VENDIME QARKULLUESE 2010  

1. 02.11.2010 Studim urbanistik pjesor, Leje sheshi dhe Leje ndërtimi për objektin “Qendra e paraburgimit” 

Berat me sip sheshi 28 900 m2 

Miratohet 

1. 06.12.2010 Studim urbanistik pjesor, Leje sheshi dhe Leje ndërtimi për objektin “Qendra e paraburgimit” 

Patos me sip sheshi 108 000 m2 

Miratohet 

1. 11.03.2010 Studim urbanistik pjesor dhe Leje shesh ndërtimi për objektin “Depozita nafte dhe nënproduktet 

e tyre” brenda Masterplanit të zonës energjitike dhe idustriale të Porto-Romanos, me investitor 

“Croën Acquisition” 

Miratohet 

 

 

VENDIME TE KRRTRSH  

VITI 2011 

 

VENDIME QARKULLUESE 2011  

1. 03.02.2011 Studim Urbanistik Pjesor në Mëzez, në pronën shtet, në parcelën nr. 68/55 në përgjegjësi 

administrimi Ministria e Financave për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave 

Miratohet 



1. 21.03.2011 Ndryshimi i Lejes së Sheshit dhe investitorit për objektin “Tirana Business Park” me sipërfaqe 

sheshi 210 566 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 89 203 m2 

Miratohet 

1. 11.07.2011 Detyra e projektimit te zones turistike “Kalaja e Turres” me siperfaqe 700ha, Komuna Synej, 

Qarku Tiranë.  

Miratohet 

1. 26.08.2011 Leje sheshi dhe leje ndërtimi për “Depozita bregdetare të gazit të lëngët” sip.sheshi 23 500m2, 

sip.ndertimi 3500 m2, e investitori “Primagas” sh.a, Komuna Katund i ri, Porto Romano, Qarku 

Durrës 

Miratohet 

2. 26.08.2011 Leje sheshi dhe leje ndërtimi për objektin “Impiant i depozitave bregdetare të G.L.N.-së, me 

sipërfaqe sheshi 20000 m2, sip.ndertimi 2600 m2, me investitor “Mare Oil” sh.a, Komuna 

Katund i Ri, Porto-Romano, Qarku Durrës 

Miratohet 

 

 

 

 

 

 

VENDIME TE KKT-se 

VITI 2012 

 

Datë  07.04.2012 

1. 07.04.2012 Studim Urbanistik Pjesor, leje sheshi dhe leje ndertimi për hidrocentralin “HEC Valbone” 

Komuna Margegaj, Qarku Kukës 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 07.04.2012 Rehabilitimi dhe zgjerimi i fushes se grumbullimit te mbetjeve urbane per qytetin e Tiranes ne 

Sharre, komuna Vaqarr, qarku Tirane 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 07.04.2012 Leje sheshi dhe leje ndertimi per “Impjanti i trajtimit të ujrave të ndotura” , Komuna Kashar, 

me sip. 530 798 m2 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 07.04.2012 Leje sheshi dhe leje ndertimi per hidrocentralin “Martanesh” Likone-Thekër-Lene Bulqizë, me 

sip sheshi 12800 m2, Komuna Martanesh, Qarku Dibër 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 07.04.2012 Leje sheshi dhe leje ndërtimi për “Depozita hidrokarbure (gazoil, benzine, solar)”, sip.sheshi 

7000m2,me ndertues “Europrogres” sh.a, ne fshatin Rinia, porto Romano, komuna Katund i 

Ri, Durrës 

Miratohet 

6. 07.04.2012 Zgjatja e afatit te lejes ekzistuese te ndertimit për terminalin bregdetar dhe infrastrukturën 

përkatëse portuale për depozitimin e naftës dhe nenprodukteve të saj ne Gjirin e Vlorës, për 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



shoqërine “La Petrolifera Italo-Albanese”, per gjashtedhjete (60) muaj te tjere 

7. 07.04.2012 Detyre projektimi dhe studim urbanistik pjesor, “Parku Industrial”, sip.124.34 ha, fusha e 

Jallise, Narte, Vlore 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8. 07.04.2012 Leje Sheshi dhe leje ndertimi per “Depozita bregdetare te karburanteve me kapacitet 43000 

m3” “Kastrati” sh.a 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Datë  01.06.2012 

1. 01.06.2012 Plani i Pergjithshem Vendor Himare Shfuqizohe 

2. 01.06.2012 Plani i Pergjithshem Vendor Lushnje Shfuqizohet 

3. 01.06.2012 
Petromanas, pus shpimi dhe infrastrukture ndihmes per kerkimin e naftes 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 01.06.2012 
Hec Benc Tepelene Ferrar Energy, qarku Gjirokaster 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 01.06.2012 
Hec Pellgu i Okshtunit , qarku Elbasan qarku Diber 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6. 01.06.2012 
HEC Koka 1 komuna Martanesh qarku Diber 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 01.06.2012 Studim Urbanistik Pjesor, per zone hotelerie dhe rezidenciale, pjese e parceles 9A, ne pronen e 

familjes Cena ne zonen turistike te Gjirit te Lalezit me investitor Lura shpk, me sip. 6 ha.  

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8. 01.06.2012 Studim Urbanistik Pjesor me sip.7.3 ha brenda ristudimit urbanistik në zonën turistike të Gjirit 

të Lalëzit, komuna Ishëm. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9. 01.06.2012 Detyra e Projektimit dhe Studimit Urbanistik Pjesor te zones turistike prej 97 ha ne fshatin 

Greth, Komuna Kryevidh 

Shfuqizohet 

10. 01.06.2012 
Plan i Pergjithshem vendor Kalaja e Turres,  Komuna Synej 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

11. 01.06.2012 Instrumentet Kombetare Sektoriale te  Planifikimit te Territorit për pozicionimin e antenave te 

transmetimeve radio-televizive ne territorin e ”Parkut kombetar te Dajtit” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

12. 01.06.2012 Detyre Projektimit për zgjerimin e Masterplanit të Velipojës dhe studim urbanistik i zhvillimit 

turistik te zones bregdetare Pulaj , shtese e ristudimit urbanistik te zhvillimit turistik dhe i 

mbrojtjes se bregut te detit ne Velipoje, Komuna Velipojë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

 

Datë 20.12.2012 



1. 20.12.2012 Leje infrastrukture për ndërtimin e hidrocentraleve të Devollit nga shoqëria koncensionare 

“Devoll Hydropoëer” sh.a. në qarkun Korcë dhe Elbasan 

Miratohet 

konfirmuar 

2. 20.12.2012 Përcaktimi i projektit të Gazsjellësit Trans-Adriatik (TAP) si Çështje e rëndësisë kombëtare në 

planifikimin e territorit 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 20.12.2012 Leje infrastrukture për ndërtimin e hidrocentraleve Lenie, Shalës, dhe Strelcë nga shoqëria 

koncensionare “Gjoka Konstruksion” sh.p.k. në qarkun Korcë 

Miratohet 

4. 20.12.2012 Leje infrastrukture për ndërtimin e hidrocentralit Stranik-Zall Tore nga shoqëria koncensionare 

“Hidroinvest” sh.p.k. në komunën Stravaj-Librazhd, qarku Elbasan 

Miratohet 

5. 20.12.2012 Leje infrastrukture për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Fan nga shoqëritë koncensionare 

“Ayen Enerji Anonim Sirketi” dhe “AS Energy” sh.p.k. në rrethin Pukë dhe Mat 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6. 20.12.2012 Leje infrastrukture për ndërtimin e antenave të telefonisë celulare për kompaninë “Eagle 

Mobile” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 20.12.2012 Plani i përgjithshëm vendor, Bashkia Berat Shfuqizohet 

8. 20.12.2012 
Plani i përgjithshëm vendor, bashkia Kamëz 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

 

 

 

 

VENDIME TE KKT-se 

VITI 2013 

 

Datë 18.01.2013 

1. 18.01.2013 
Leje infrastrukture, per ndertimin e hidrocentralit “STRAVAJ”, komuna Stravaj, rrethi Librazhd 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 18.01.2013 
Leje infrastrukture, per ndertimin e hidrocentralit “Qafezeze”, rrethi Librazhd 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 18.01.2013 
Leje infrastrukture per ndertimin e hidrocentralit “Stavec” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 18.01.2013 
Leje infrastrukture per ndertimin e “Drejtorise se mbrojtjes se deshmitareve dhe repartit RESI” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 18.01.2013 Leje infrastrukture per ujesjellesin Orikum Miratohet 



6. 18.01.2013 Rivleresim i zones nenjugore me siperfaqe 30 ha, pjese e studimit urbanistik pjesor me siperfaqe 

43.69 ha ne fshatin Hamalle, bashkia Sukth, miratuar me vendimin e KRRTRSH-se nr.15 date 

14.07.2009. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 18.01.2013 Studim Urbanistik Pjesor, per kompleksin turistik, rezidencial dhe hotelier 9.71 ha ne zonen 

turistike te Gjirit te Lalezit, Komuna Ishem , Qarku Durres me investitor shoqerite 

“Shijaku”shpk, “Natoja”shpk dhe “Dobi Management”shpk. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8. 18.01.2013 Studim Urbanistik Pjesor me sip.1.2 ha brenda ristudimit urbanistik në zonën turistike të Gjirit të 

Lalëzit, Komuna Ishëm. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9. 18.01.2013 Studim Urbanistik Pjesor me sip.7.6 ha brenda ristudimit urbanistik në zonën turistike të Gjirit të 

Lalëzit, komuna Ishëm. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Datë  15.02.2013 

1. 15.02.2013 Plani i Përgjithshëm Vendor, bashkia Tiranë Shfuqizohet. 

 

Datë  10.05.2013 

1. 10.05.2013 Leje zhvillimore komplekse per hidrocentralet Murdhari 1 & Murdhari 2 Miratohet/ 

konfirmuar 

2. 10.05.2013 Leje zhvillimore komplekse, per ndertimin e hidrocentralit “Spathare”, per shoqerine “Lucente” 

shpk 

Miratohet/ 

konfirmuar 

3. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, për ndërtimin e hidrocentraleve “Lena 1” “Lena 2” dhe “Lena 2”, 

per shoqerine “Gama Energy”shpk 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, për ndërtimin e hidrocentraleve “Prell 1” “Prell 2”, per shoqerine 

“Prell Energy” shpk 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, për ndërtimin e hidrocentralit “Vlushë”, per shoqerine “HEC 

Vlushe” shpk  

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, për ndërtimin e hidrocentraleve “Kozel”, “Helmës 1” dhe “Helmës 

2”, per shoqerine “E.T.H-H” shpk 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, për ndërtimin e hidrocentralit “Qytezë”, per shoqerine “Muso” shpk Miratohet/ 

Konfirmuar 

8. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, për ndërtimin e shtesës së korpusit te Universitetit Politeknik te 

Tiranës 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, për ndërtimin e resortit turistik “Omnix Albania”, në Gjirin E 

Lalëzit, komuna Ishëm, qarku Durrës, per shoqerine “Omnix Albania” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



10. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, Për Ndërtimin e Resortit Turistik “Neë Born”, bashkia Sukth, qarku 

Durrës, per shoqerite ManeTCI, Edil Al-It, JO-ID 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

11. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, për vendosjen e antenave të rrjetit kombëtar te telefonisë celulare 

“Vodafone Albania” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

12. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, për vendosjen e antenave të rrjetit kombëtar te telefonisë celulare 

“Albanian Mobile Telecommunication”, Amc 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

13. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, Për Ndërtimin E Resortit Turistik “Perla”, Komuna Ishëm, Qarku 

Durrës, per shoqerine “Perla S-12” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

14. 10.05.2013 Leje Zhvillimore Komplekse, Për Ndërtimin E Resortit Turistik “Lura”, Komuna Ishëm, Qarku 

Durrës, per shoqerine “Lura” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

15. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Bërxull, Qarku Tiranë Miratohet/ 

Konfirmuar 

16. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Ndërvendor, Bashkia Fier Dhe Komuna Qendër, Qarku Fier Shfuqizohet 

17. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Kashar, Qarku Tiranë Shfuqizohet 

18. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Farkë, Qarku Tiranë Shfuqizohet 

19. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Petrelë, Qarku Tiranë Shfuqizohet 

20. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Golem, Qarku Durrës Miratohet/ 

Konfirmuar 

21. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Bërzhitë, Qarku Tiranë Shfuqizohet 

22. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Bashkia Vorë, Qarku Tiranë Miratohet/ 

Konfirmuar 

23. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Paskuqan, Qarku Tiranë Miratohet/ 

Konfirmuar 

24. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Bashkia Mamurras, Qarku Lezhë Shfuqizohet 

25. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Shëngjergj, Qarku Tiranë Miratohet/ 

Konfirmuar 

26. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Vaqarr, Qarku Tiranë Shfuqizohet 

27. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Bashkia Durrës Miratohet/ 

Konfirmuar 

28. 10.05.2013 Planit i Integruar Sektorial Për Zhvillimin Dhe Prodhimin E Hidrokarbureve, Patos-Marinëz Miratohet/ 

Konfirmuar 

29. 10.05.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, Komuna Zagorie Miratohet/ 

Konfirmuar 



30. 10.05.2013 Leje zhvillimore Komplekse për rikonstruksion strukturor të objektit multifunksional, komuna 

Shengjin, qarku Lezhë për Sigal Uniqa Group Austria 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

31. 10.05.2013 Leje zhvillimore Komplekse per ndertimin e repartit mekanik, ne zonen industriale Patos-Fier, 

Alb-Star 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

32. 10.05.2013 Leje zhvillimore komplekse “Per ndertimin e Impjant per depolimerizimin e gomave ne Porto 

Romano”  

 

Refuzuar 

33. 10.05.2013 Leje zhvillimore Komplekse per prodhimin e aluminit ne komunen Katund i Ri, qarku Durres”, K-

Aks 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

34. 10.05.2013 Rivleresimi i studimit urbanistik te qendres se Elbasanit Shfuqizohet 

35. 10.05.2013 Rivleresim i “Planit Rregullues te Parkut Kombetar te Dajtit” Shfuqizohet 

36. 10.05.2013 Studim Urbanistik Pjesor për ndryshimin e destinacionit në Planin e Përgjithshëm Rregullues të 

qytetit të Përmetit me sipërfaqe. 6.6 ha 

Miratohet 

37. 10.05.2013 Leje zhvillimore komplekse për “Venddepozitimin e mbetjeve urbane ne Bajkaj, komuna Vergo, 

Qarku Vlore” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

38 10.05.2013 Instrumentet e pergjithshme vendore, komuna Shengjin Shfuqizohet 

 

Datë 04.07.2013 

1. 04.07.2013 
Plani Kombëtar Sektorial për Gaz sjellësin Trans Adriatik (projekti TAP) 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse per ndertimin e kaskades se hidrocentraleve mbi lumin Curraj, per 

shoqerine koncesionare “Telemenia Curraj”sh.p.k, qarku Kukes 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 04.07.2013 Plani i Integruar Sektorial për zonat e vendburimeve Ballsh-Hekal, Cakran-Mollaj, Gorisht-

Kocul dhe vendburimin e Delvinë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin 

Patos-Marinzë për shoqërinë “Bankers Petroleum Albania” L.t.d 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse për sheshin e shpimit dhe infrastrukturën lidhëse për pusin e 

kërkimit 5350, blloku F në qarkun Fier, për shoqërinë “Bankers Petroleum Albania” L.t.d 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve “Lengarica 1” dhe “Lengarica 2” 

në komunën Petran, qarku Gjirokastër, për shoqërinë “Lengarica & Energy” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit “Tuçep 2” në komunën Ostren, qarku 

Dibër, për shoqërinë “Duka T2” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve Orenjë në qarkun Elbasan për 

shoqërinë “Orenja Poëer” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



9. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve “Strelca 1”, “Strelca 2” dhe 

“Strelca 3”, në komunën Gorë, qarku Korçë, për shoqërinë “Strelca Energy” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

10. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse per ndertimin e linjes elektrike per HEC Trebisht, komuna Trebisht, 

rrethi Bulqize 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

11. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin dhe rikonstruksionin e godinave të repartit special 

RENEA në komunën Kashar, qarku Tiranë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

12. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e venddepozitimit të mbetjeve sanitare në Maliq, 

qarku Korçë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

13. 04.07.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor, komuna Ishëm, qarku Durrës Miratohet/ 

Konfirmuar 

14. 04.07.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Shkodër Miratohet/ 

Konfirmuar 

15. 04.07.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor komuna Synej, qarku Tiranë Miratohet/ 

Konfirmuar 

16. 04.07.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor bashkia Gjirokastër Nuk miratohet 

17. 04.07.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor komuna Pezë, qarku Tiranë Shfuqizohet 

 

18. 04.07.2013 Instrumenti i Përgjithshëm Vendor komuna Dajt, qarku Tiranë Shfuqizohet 

19. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse per ndertimin dhe rikonstruksionin e Rep. Te FNSH-712, Vaqarr-

Tirane 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

20. 04.07.2013 Leje zhvillimore komplekse per ndertimin e HEC Kardhiq Miratohet/ 

Konfirmuar 

21. 04.07.2013 Instrumentet e pergjithshme vendore, bashkia Rrogozhine Shfuqizohet 

 

VENDIME QARKULLUESE 2013 

1. 08.03.2013 Leje infrastrukture per ndertimin e burgut Shkoder Miratohet/ 

Konfirmuar 

1. 03.05.2013 Leje zhvillimore komplekse per puset e shpimit Molisht dhe Shpirag, per Petromanas Albania 

gmbh 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

1. 19.04.2013 Përcaktimi si zonë e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit, kompleksin “Xhamia e 

Namazgjasë dhe godina polifunksionale” në kryqëzimin e rrugës “George W. Bush” dhe 

bulevardit “Zhan d’Ark”, Tiranë 

 Miratohet/      

Konfirmuar 

1. 29.05.2013 Leje zhvillimore komplekse per ndertimin e korpusit te ri per Universitetin e Tiranes Miratohet/ 



Konfirmuar 

2. 29.05.2013 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin  e Xhamisë së Namazgjasë dhe godinës 

polifunksionale (3, 4, 6, 8 kate dhe 3 kate nëntokë) në kryqëzimin e rrugës “George Ë. Bush” dhe 

bulevardit “Zhan d’Ark”, Tiranë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

 

 

 

 

 

Mbledhje e KKT date 08.10.2013 

1. 08.10.2013 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me rëndësi 

kombëtare dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar Sektorial për brezin bregdetar. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 08.10.2013 Për një ndryshim në vendimin nr. 2, datë 29.05.2013, të Këshillit Kombëtar të Territorit Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 08.10.2013 Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT date 18.10.2013 

1. 18.10.2013 Për miratimin e kërkesës për marrjen e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 18.10.2013 Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Integruar të Përgjithshëm për zonën ekonomike 

Tiranë-Durrës 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 18.10.2013 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonën me rëndësi të veçantë të 

kurorës së Tiranës 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 18.10.2013 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonat me rëndësi kombëtare 

mjedisore 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 18.10.2013 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në zonat me rëndësi 

kombëtare të trashëgimisë kulturore dhe historike 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

 

 

 



 

VENDIME TE KKT-së 

VITI 2014 

Mbledhje e KKT date 07.03.2014 

1. 07.03.2014 Per miratimin ne parim te zhvillimit te Vijes Bregdetare te qytetit te Vlores sipas projektit fitues te 

konkursit nderkombetar. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 07.03.2014 Per miratimin e lejes zhvillimore komplekse per rikonstruksionin e godines se konviktit te 

Universitetit te Sporteve te Tiranes 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 07.03.2014 Per miratimin e lejes zhvillimore komplekse per ndertimin e qendres se prodhimit te indrustrise 

farmaceutike, komuna Bubq, qarku Durres. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 07.03.2014 Per miratimin e Lejes zhvillimore komplekse per ndertimin e Spitalit Onkologjik, komuna Kashar, 

qarku Tirane 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 07.03.2014 Per miratimin e Lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e resortit turistik “Amadeus Palace 

Hotel”, komuna Kashar, qarku Tirane 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6. 07.03.2014 Per miratimin e Lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e rruges hyrese-dalese nga hidrovori ne 

zonen e resortit te Gjirit te Lalzit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 07.03.2014 Per miratimin e Lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e resortit turistik ne fshatin Gjileke, 

Dhermi 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8. 07.03.2014 Per miratimin e Lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e resortit turistik “Green Coast”, Palase. Miratohet/ 

Konfirmuar 

9. 07.03.2014 Per refuzimin e Lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e resortit turistik “Gone-Perivol”, plazhi i 

Drymadhes, Dhermi. 

Refuzim/ 

Mosmiratim 

10. 07.03.2014 Per Zgjerimin e zonës me rëndësi të veçantë të Kurorës së Tiranës. Miratohet/ 

Konfirmuar 

11. 07.03.2014 Per miratimin e Instrumentit te Pergjithshem Vendor te bashkise Fushe-Kruje Miratohet/ 

Konfirmuar 

12. 07.03.2014 Per miratimin e Instrumentit te Pergjithshem Vendor te bashkise Bulqize Miratohet/ 

Konfirmuar 

13. 07.03.2014 Per miratimin e Instrumentit te Pergjithshem Vendor te bashkise Korçe Shfuqizohet 

14. 07.03.2014 Per miratimin e nismes per hartimin e Planit te Integruar Ndersektorial per Brezin Bregdetar Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT date 08.04.2014 



1. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Komplekse  për  punimet  ndërtimore  të  Projektit  Gazsjellës  TAP,  me 

propozim të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 08.04.2014 Për  “Miratimin  e  Nismës  për  hartimin  e  Planit  të  Integruar  Ndërsektorial  për  Zonën 

Ekonomike Tiranë-Durrës”, propozuar nga Ministri i Zhvillimit Urban dhe Turizmit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Infrastrukture  për  ndërtimin  e  Rrjetit  të  Furnizimit  me  Ujë  dhe Shërbime 

Sanitare në Orikum,Vlorë, me subjekt kërkues  (PMU) Njësia e Menaxhimit të Projekteve, pranë 

Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Komplekse  për  ndërtimin  e  Linjës  së  Transmetimit  të  Energjisë Elektrike  

110  KV Ersekë-Përmet,  për Shoqërinë  “OST”  Sh.A, me propozim të Ministrit të Energjisë dhe 

Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 08.04.2014 Leje Zhvillimore Komplekse për ndërtimin e Impiantit Energjik Fotovoltaik të Ujësjellës 

Kanalizimeve Korçë, me propozim të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Komplekse  për  ndërtimin  e  Hidrocentralit  “Dragobia”,  në përroin  e 

Ceremit dhe lumin Valbonë, komuna Margegaj, Tropojë,  për Shoqërinë “Dragobia Energy” shpk., 

me propozim të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Komplekse  për  ndërtimin  e  Hidrocentralit  “Malla”,  qarku  Dibër,  për 

Shoqërinë “Gjur Rec” sh.p.k., me propozim të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Komplekse  për  ndërtimin  e  Hidrocentralit  “Koxherraj”,  në  komunën 

Martanesh, qarku Dibër, për shoqërinë koncesionare “Koxherri Energji” sh.p.k., me propozim të 

Ministrit të Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9. 08.04.2014 Leje Zhvillimore Komplekse, për ndërtimin e Hidrocentraleve “Treska”, qarku Korçë, për 

Shoqërinë “HEC Treska” shpk., me propozim të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

10. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Komplekse,  për  ndërtimin  e  Hidrocentralit  “Truen”,  komuna  Blerim, rrethi  

Pukë,  qarku  Shkodër,  për  Shoqërinë  Konçesionare  “Truen”  sh.p.k.,  me  propozim  të Ministrit 

të Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

11. 08.04.2014 Leje Zhvillimore Komplekse, për ndërtimin e  Hidrocentralit  “Shutinë”, komuna Gjegjan, rrethi 

Pukë, qarku Shkodër, për Shoqërinë “Shutina Energy” sh.pk., me propozim të Ministrit të Energjisë 

dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

12. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Ndërtimi  për  Objektin  “Kompleks  Industrial  për  Prodhim Artizanal 

Këpucësh,  Shoëroom  dhe  Zyra”,  bashkia  Durrës,  për  Shoqërinë  “Endi”  sh.p.k.,  me 

propozim të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

13. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Ndërtimi  për  Kolegjin  “Platon”,  Komuna  Drenovë,  Qarku  Korçë,  për 

Fondacionin “Fryma e Dashurisë”, me propozim të Ministrit të Arsimit dhe Sportit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



14. 08.04.2014 Leje  Zhvillimore  Ndërtimi  për  ndërtimin  e  një  Qendre  Sociale  për  Fëmijët  Jetime,  në 

komunën Kashar,  për fondacionin “Mirësia”,  me propozim të Ministrit të Mirëqënies Sociale 

dhe Rinisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 27.05.2014 

1. 27.05.2014 Leje Zhvillimore Komplekse për ndërtimin e By-Pass të Vlorës Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 27.05.2014 Leje Zhvillimore Komplekse për ndërtimin e By-Pass të Rrogozhinës 

 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 27.05.2014 Leje Zhvillimore Komplekse për ndërtimin e Stadiumit “Ruzhdi Bizhuta” në Bashkinë Elbasan Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 27.05.2014 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin kompleksit sportiv “Tirana Olimpic Park” me propozim të 

Ministrit të Arsimit dhe Sportit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 27.05.2014 Për zhvillimet me interes publik, shtetëror dhe kombëtar në zonat e pezulluara me vendim të këshillit 

kombëtar të territorit 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

VENDIM QARKULLUES datë 11.07.2014 

1. 11.07.2014 Për miratimin e Lejes Zhvillimore  Komplekse për rikonstruksionin e mjediseve të sallave “V.I.P”, të 

Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës “Nënë Tereza” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 30.07.2014 

1. 30.07.2014 Projekti i Zbatimit të Fazës I të Vijës Bregdetare të Vlorës, me investitor Fondin Shqiptar të 

Zhvillimit 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 30.07.2014 Leje Zhvillimore Komplekse për ndërtimin e Linjave të Transmetimit të Energjisë Elektrike, 110 kv, 

Memaliaj-Këlcyrë-Përmet, Korçë-Përmet dhe Babicë-Sarandë, me subjekt kërkues shoqërinë 

“Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST)” Sh.a.”. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 30.07.2014 Leje Zhvillimore Komplekse për ndërtimin e Linjave të Transmetimit të Energjisë Elektrike 110 kv, 

Banjë-Cerrik dhe 220 kv, Moglicë-Elbasan, me subjekt kërkues shoqërinë “Devoll Hydropouer” 

Sh.a, për shoqërinë “Devoll Hidropouer” Sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 30.07.2014 Leje Zhvillimore Ndërtimi për objektin “Godinë Administrative Shtesë dhe kapanone për kontrollin 

fizik dhe tahografik në Drejtorinë Rajonale të Transportit Rrugor, Tiranë”, me subjekt kërkues 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor”. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 30.07.2014 “Për miratimin e Lejes Zhvillimore të Ndërtimi për objektin “Rikonstruksion dhe shtesë katesh të Miratohet/ 



Godinës Administrative të Drejtorisë së Përgjithshme të Postës Shqiptare Sh.a” Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 22.08.2014 

1. 22.08.2014 Për harmonizimin e  instrumenteve të planifikimit vendor  në funksion të ndarjes së re 

Administrativo - Territoriale 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 22.08.2014 Për fillimin e procedurave për hartimin e disa Projekteve Pilot në kuadrin e Planeve Kombëtare të 

Territorit 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 22.08.2014 Për miratimin e Nismës për përcaktimin e disa Çështjeve / Zonave të Rëndësisë Kombëtare në 

Planifikimin e Territorit 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 22.08.2014 Për miratimin e Lejes Zhvillimore Komplekse për ndërtimin e “Portit  

të Jahteve” në Kalanë e Turrës, Komuna Synej, Qarku Tiranë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 22.08.2014 Për miratimin e Lejes Zhvillimore të Veçantë për zhvendosjen e  

statujës së Nënë-Terezës 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 24.09.2014 

1. 24.09.2014 Leje Zhvillimore Komplekse për punimet ndërtimore të shesheve të shpimit dhe infrastrukturës 

lidhëse për puset e zhvillimit AZ1001 dhe AZ1002 të kompanisë Sherëood Petroleum ltd. 

përkatësisht në fshatin Rreth-Tapi, Komuna Perondi dhe fshatin Kozare, Rrethi Kuçovë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 24.09.2014 Leje Zhvillimore Komplekse për shoqërinë konçesionare “Hec Dunicë” sh.p.k për ndërtimin e Hec-

eve “Dunica 1”, “Dunica 2”, “Potgozhan”, “Kalivaç”, “Trebinjë” në pellgun e Devollit, Pogradec. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 24.09.2014 Propozimin për dhënien e Lejes Zhvillimore Komplekse shoqërisë konçesionare “Ballenja Poëer 

Martanesh” sh.p.k,  për ndërtimin e Hec-it “Ballenjë”. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

VENDIM QARKULLUES datë 03.10.2014 

1. 03.10.2014 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Muzeun e Bashkëjetesës, në zonën e rëndësisë kombëtare të 

ish Namazgjasë, Tiranë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

VENDIM QARKULLUES datë 24.10.2014 

1. 24.10.2014 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për rikonstruksion dhe shtesë volumi të godinës së Qendrës 

Shëndetësore të Specialiteteve Nr. 1, Tiranë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 07.11.2014 

1. 07.11.2014 “Për identifikimin e zonave të urbanizuara në Territor dhe miratimin e Zhvillimit Urban në këto Miratohet/ 



zona” Konfirmuar 

2. 07.11.2014 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për rikonstruksionin e godinës së Ministrisë së Arsimit dhe 

Sportit, Tiranë” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 07.11.2014 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Bunker për instalimin e dy akseleratorëve linearë 

në Spitalin Onkologjik të Q.S.U.T.” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 07.11.2014 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për godinën e Qendrës Shëndetësore, Divjakë” Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 07.11.2014 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin e rehabilitimit të bregut të Liqenit të Ohrit, 

segmenti Lin – Pogradec” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6. 07.11.2014 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin e rikualifikimit urban të dy shesheve në qendër të 

Tiranës”   

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 07.11.2014 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin e rehabilitimit të fasadave përgjatë Bulevardit 

Republika, në Berat” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8. 07.11.2014 “Për miratimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e Projekt-

vendimit “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

 

 

Mbledhje e KKT datë 03.12.2014 

1. 03.12.2014 Leje Ndërtimi për sipërmarrësin Albanian Mobile Communications (AMC) për zgjerim të rrjetit 

nëpërmjet shtimit të antenave për 20 stacione bazë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 03.12.2014 Leje Ndërtimi për Linjën ajrore të Interkonjeksionit 400KV Shqipëri – Kosovë Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 03.12.2014 Leje Ndërtimi për Uzinën e prodhimit të ferrokromit, në Elbasan Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 03.12.2014 Leje Ndërtimi për Parkun Eolik, Synej, Kavajë Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 03.12.2014 Leje Ndërtimi për Impiantin e përpunimit të rërave bituminoze, Patos Fshat, Fier Miratohet/ 

Konfirmuar 

6. 03.12.2014 Leje Ndërtimi për rehabilitimin dhe gjelbërimin e zonave pranë rreth rrotullimeve dhe kryqëzimeve 

në segmentin rrugor Rrogozhinë - Fier 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 03.12.2014 Leje Ndërtimi për projektin e pastrimit, rehabilitimit dhe gjelbërimit të shëtitores buzë Bregut të 

Drinit 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



8. 03.12.2014 Leje Ndërtimi për rehabilitimin e Lumit Gjanicë Miratohet/ 

Konfirmuar 

9. 03.12.2014 Propozimi për rishikimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 29.12.2014 

1. 29.12.2014 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin “Qendra e Trajnimit për Arsimin Profesional”, me 

subjekt aplikues “Fakulteti i Mjekësisë Veterinare” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 29.12.2014 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Rafineri për prodhimin e bitumeve dhe nën-

produkteve të naftës”, në Elbasan me subjekt kërkues shoqërinë “R.B.H –Beline” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 29.12.2014 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Hidrocentralet “Germani 1”, “Germani 2”, “Germani 3” dhe 

“Germani 4” në përroin Zalli i Germanit, Komuna Komsi, Qarku Dibër, me subjekt kërkues 

shoqërinë konçensionare “Sa – Ga” Mat sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 29.12.2014 Për përcaktimin e çështjes dhe zonës me rëndësi kombëtare në planifikimin e territorit, identifikuar si 

Kurora e Gjelbër e Tiranës 

Shfuqizohet 

5. 29.12.2014 Për identifikimin e zonave të urbanizuara në të gjithë territorin e republikës së shqipërisë dhe 

miratimin e hartave ku mund të ndërhyhet në funksion të zhvillimit urban 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

 

 

 

VENDIME TË KKT-së 

VITI 2015 

 

VENDIM QARKULLUES datë 27.01.2015 

1. 27.01.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për “Impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të 

Elbasanit dhe prodhimit të energjisë”, me vendndodhje në Bashkinë Elbasan dhe subjekt kërkues 

shoqërinë konçensionare “Albtek Energy” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 27.01.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për “Rikonstruksionin e objektit ish-Dhoma e Tregtisë dhe 

Industrisë, me destinacion përdorimin nga Shërbimi Kombëtar për Rininë” me vendndodhje në 

Bashkinë Tiranë dhe subjekt kërkues UNDP. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 16.02.2015 



1. 16.02.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për zgjerim të rrjetit të kompanisë celulare “Vodafone Albania” 

sh.a, nëpërmjet shtimit të antenave për 27 stacione bazë”, me subjekt aplikues “Hellas Service” 

sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2. 16.02.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për rrugën Banjë – Gramsh dhe Ura e Trashovicës”, me 

vendndodhje përgjatë bregut ujor të rezervuarit të Banjës, komuna Pishaj dhe Sult, Qarku Elbasan, 

në kuadër të projektit hidroenergjetik të Devollit, me subjekt aplikues shoqërinë Devoll Hydropoëer 

Sh.a 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3. 16.02.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin “Linja 110 kv Uznovë - Çorovodë”, në territorin e 

Qarkut Berat me subjekt aplikues shoqërinë “OST” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4. 16.02.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Hidrocentrali Bisak”, me vendndodhje burimet e 

Bardhgjanës, Komuna Fan, Qarku Lezhë, me subjekt aplikues shoqërinë  konçesionare “Bardhgjana” 

sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5. 16.02.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Hidrocentralet Zerec 1 dhe Zerec 2”, me 

vendndodhje në Komunën Moglicë, Qarku Korçë, me subjekt aplikues shoqërinë konçesionare 

“EnRel Hydro” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6. 16.02.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për “Linjat e Transmetimit të Tensionit të Lartë të kaskadës së 

Hec-eve të Fanit, “Linja e Hec-it Peshqesh” dhe “Linja e Hec-it Fang” me vendndodhje përkatësisht 

në fshatin Peshqesh, komuna Orosh dhe fshatin Fang, Bashkia Rubik, me subjekt aplikues shoqërinë  

konçesionare “Ayen AS Energji” sh.a., 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7. 16.02.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Fabrikë pasurim Kromi”, me vendndodhje Komuna 

Ternovë, Rrethi Bulqizë, me subjekt aplikues shoqërinë “Chrome Invest” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8. 16.02.2015 Leje Ndërtimi për “Shtesë Volumi 1 Kat, me funksion “Sallë Konferencash”, mbi Objektin 12 M dhe 

ndryshim të volumit lidhës me objektin 18.8 M të Kullës “1J”, miratuar me Vendimin Nr.13, Datë 

07.05.2005 të KRRTRSH-së, me vendndodhje në Rrugën “28 Nëntori”, Bashkia Tiranë, me subjekt 

aplikues “T.I.D” sh.p.k dhe “AGNA” sh.a, dhe propozim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, 

Turizmit, Tregtisë, dhe Sipërmarrjes. 

Miratohet/ 

Konfirmuar  

9. 16.02.2015 “Për miratimin e ndryshimit të subjekteve zhvilluese në lejen zhvillimore komplekse për ndërtimin e 

resortit turistik “Neu Born”, miratuar me Vendim nr. 10, datë 10.05.2013 të KKT, me vendondodhje 

bashkia Sukth, Qarku Durrës, me subjekte kërkuese “Mane TCI” “Startek” sh.p.k, “Alentre” sh.p.k, 

dhe propozim të Ministrisë së Zhvillimit Urban. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

10. 16.02.2015 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për “Rinovimin e fasadës, ndërtimin e shtesës funksionale për 

mjedis hotelerie dhe Sallë Konference” në strukturën hoteliere “Rogner Hotel Tirana”, me subjekt 

kërkues “Golden Eagle” sh.p.k, me propozim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



Tregtisë, dhe Sipërmarrjes. 

11 16.02.2015 “Për miratimin e zonimit funksional të Hyrjes së Parkut të Liqenit të Tiranës, pjesë e zonës me 

rëndësi kombëtare, dhe marrjen e nismës për hartimin e Planit të Detajuar dhe projekteve zhvillimore 

brenda këtij territori”, me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Ministrisë së Punëve të 

Brendshme dhe Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

 

Mbledhje e KKT datë 23.03.2015 

1 23.03.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimi për objektin “Ndërtimi i volumit shtesë 1 kat me funksion “Sallë 

Konferencash” dhe rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Punëve të Brendshme”, në 

Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë me kërkesë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 23.03.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i Kompleksit Turistik “41°N19°E”” në 

Fshatin Shetaj, Komuna Ishëm, Qarku Durrës, me subjekt kërkues shoqërinë “MË Plan” sh.p.k. dhe 

propozim të Ministrisë së Zhvillimit Urban. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3 23.03.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i Linjës 110 Kv Lapaj–Peshkopi dhe dy 

daljeve përkatëse 110 kv të N/Stacionit Lapaj dhe N/Stacionit Peshkopi”, Qarku Dibër,  me subjekt 

kërkues shoqërinë “OST” sh.a. dhe propozim të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4 23.03.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i Linjës kabllore 110 KV ish-fabrika e 

Qelqit – N/Stacioni Selitë”, Qarku Tiranë, me subjekt kërkues shoqërinë “OST” sh.a. dhe propozim 

të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

    

5 23.03.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i impiantit industrial për përpunimin dhe 

menaxhimin e integruar të skrapeve metalike dhe ndërtimin e landfillit përkatës brenda territorit të 

Parkut Industrial”, në komunën Rrashbull, Qarku Durrës dhe propozim të  Minisrisë së Energjisë dhe 

Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6 23.03.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Qarr” dhe “Kaltanj” në 

pellgun ujëmbledhës të lumit Osum”, komuna Çlirim, Qarku Korçë dhe propozim të Ministrisë së 

Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7 23.03.2015 Për trajtimin e disa kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi, të depozituara pranë Bashkisë Tiranë, 

përpara hyrjes në fuqi të Vendimit nr. 1, datë 22.08.2014 të KKT “Për harmonizimin e instrumentave 

të planifikimit vendor në funksion të ndarjes së re administrativo – territoriale” me propozim të 

Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Bashkisë Tiranë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 



Mbledhje e KKT datë 01.04.2015 

1 01.04.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i Tribunës kryesore në Perëndim dhe në 

Jug, Rikonstruksioni i Tribunës ekzistuese në Veri dhe në Lindje si dhe Infrastrukturës përreth 

Stadiumit “Loro Boriçi”, Shkodër”, me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 01.04.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimit për Objektin “Ndërtim dhe Rikonstruksion i Zyrave të 

Administratës së Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), në Bulevardin “Gjergj 

Fishta”, Tiranë”, me kërkesë të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 05.05.2015 

1 05.05.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Shtesë kati me konstruksion metalik dhe rikonstruksion zyrash në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë”, me vendndodhje Bashkia Tiranë, me subjekt 

aplikues Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 05.05.2015 “Leje Ndërtimi për punimet civile të “Rrjetit Ndërurban Kabllor me Fibër Optike”, në akset 

nacionale rrugore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, me subjekt aplikues Operatorin 

“Unifi Holdings” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3 05.05.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Hidrocentrali Perrollaj”, me vendndodhje në pellgun ujëmbledhës të 

Bexhmillës, Komuna Golaj, Qarku Kukës, me subjekt aplikues shoqërinë  konçesionare “Fatlum” 

sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4 05.05.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Hidrocentralet Lashkiza 1 dhe Lashkiza 2”, me vendndodhje në pellgun 

ujëmbledhës të përrenjve të Lashkizës, Vilës dhe Shehut, Komuna Zall - Dardhë, Rrethi Dibër, me 

subjekt aplikues shoqërinë  konçesionare “Lashkiza” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5 05.05.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Hidrocentralet Rapun 3, 4”, me vendndodhje në rrjedhën e Luit rapun, 

Komuna Qendër, Librazhd, Qarku Elbasan, me subjekt aplikues shoqërinë  konçesionare “C&S 

Energy” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6 05.05.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Hidrocentralet Gavran dhe Gavran 1”, me vendndodhje në përroin e 

Fragovishtës, Komuna Stavraj, Qarku Elbasan, me subjekt aplikues shoqërinë  konçesionare “Gavran 

Energy” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7 05.05.2015 “Leje Ndërtimi për projektin “Ndërtimi i Kompleksit turistik, fshat turistik dhe hoteleri “San Pietro”, 

me vendndodhje në Komunën Ishëm, Qarku Durrës”, me subjekt aplikues “Edil Al-It” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8 05.05.2015 Për Miratimin e rishikimit të kushteve dhe shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit për projektin “Tirana 

Business Park”, në fshatin fushë – prezë, miratuar me vendim nr. 1, datë 21.03.2011 të krrtrsh 

“ndryshimi i lejes së sheshit dhe investitorit për objektin “Trana Business Park” me sipërfaqe sheshi 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



210 566 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 89 203 m2” 

9 05.05.2015 “Për miratimin e projektit fitues të Konkursit Ndërkombëtar për Projektimin Urban të Duranës, 

Korridorit Ekonomik Tiranë - Durrës”, më propozim të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të 

Territorit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

10 05.05.2015 “Për miratimin e projektit fitues të Konkursit Ndërkombëtar për Projektimin Urban të Rivierës, 

Perlës së Bregdetit të Jugut”, më propozim të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

11 05.05.2015 Për rishikimin e Studimit urbanistik të zhvillimit turistik të zonës bregdetare Pulaj, shtesë e ristudimit 

urbanistik të zhvillimit turistik dhe i mbrojtjes së bregut të detit në Velipojë, Komuna Velipojë të 

miratuar me vendim nr. 12 datë 01.06.2012 të KKT-së, në zonën e Rezidencave të Pushimit dhe 

miratimin e Lejes së Ndërtimit për 6 rezidencat dhe objektet e shërbimit, në zonën bregdetare Pulaj, 

Komuna Velipojë”, me subjekt kërkues “Xhenis” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

VENDIM QARKULLUES datë 27.05.2015 

1 27.05.2015 Për Miratimin e projektit të vijës lumore dhe ishullit të Osumit në Qytetin e Beratit, sipas projektit 

fitues të Konkursit Ndërkombëtar, përzgjedhur nga juria e tij më datë 27.05.2015. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 29.06.2015 

1 29.06.2015 Leje Ndërtimi për zgjerim të rrjetit të komunikimeve elektronike të Operatorit “ALBANIAN 

MOBILE COMMUNICATIONS” (AMC) sh.a, nëpërmjet shtimit të  antenave për 9 stacione bazë 

me subjekt kërkues “Energia B” sh.p.k. 

 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 29.06.2015 Leje Ndërtimi për zgjerim të rrjetit të komunikimeve elektronike të Operatorit “Vodafone Albania” 

sh.a., nëpërmjet shtimit të antenave për 12 stacione bazë, me subjekt kërkues “Hellas Service” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3 29.06.2015 Leje Ndërtimi për projektin “Ndërtimi i Hidrocentralit Denas” me vendndodhje në pellgun 

ujëmbledhës të rrjedhës së poshtme të lumit të Cemericës, Komuna Lekas, Qarku Korçë”, me subjekt 

kërkues shoqërinë  konçesionare “Denas Power” sh.p.k 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

 

Mbledhje e KKT datë 21.07.2015 

1 21.07.2015 Leje ndërtimi për objektin “Rikonstruksioni dhe ndërtimi i objektit të ish Hotel Dajti”, Tiranë, me 

subjekt aplikues Banka e Shqipërisë 

Miratohet, 

Konfirmuar 

2 21.07.2015 Leje ndërtimi “Rikualifikimi urban i sheshit “Avni Rustemi dhe Pazarit të Ri”, Tiranë, me subjekt Miratohet, 



aplikues Albanian-American-Development-Foundation Konfirmuar 

3 21.07.2015 Leje ndërtimi për projektin “Linja e Re e furnizimit me ujë të Ujësjellësit Durrës”, me subjekt 

aplikues Njësia e zbatimit të Projektit të Bankës Botërore 

Miratohet, 

Konfirmuar 

4 21.07.2015 Leje Ndërtimi për rrugën “Qukës – Qafë Plloçë”, me vendndodhje në rrjedhën e lumit të 

Strataveckës, Rrethi Skrapar, me subjekt aplikues Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Miratohet, 

Konfirmuar 

5 21.07.2015 Leje Ndërtimi për objektin “Qendra Kombëtare e Urgjencave Mjeksore”, brenda territort të Spitalit 

të Traumës në Bashkinë Tiranë, me institucion aplikues “Qendra Kombëtare e Urgjencave 

Mjeksore” 

Miratohet, 

Konfirmuar 

6 21.07.2015 “Leje Ndërtimi për Godinën e re te paraburgimit, Burgu 313” Tiranë, me subjekt aplikues Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve 

Miratohet, 

Konfirmuar 

7 21.07.2015 Leje Ndërtimi për projektin “Ndërtimi i N/Stacionit të ri 110/35/10 Kv me fuqi të instaluar 25 

MVA”, me vendndodhje në Çorovodë, me subjekt aplikues shoqërinë  “OSHEE” sh.a, 

Miratohet, 

Konfirmuar 

8 21.07.2015 Leje Ndertimi për Infrastrukturën dhe shtëpitë zëvendësuese për HEC Banja, me subjekt aplikues 

shoqërinë “Devoll Hydropower” 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 

 

Mbledhje e KKT datë 22.07.2015 

1 22.07.2015 Leje Ndërtimi për projektin “Sheshi i Pusit Zvërneci Perëndimor 1”, me vendndodhje Komuna 

Qendër, Qarku Vlorë, me subjekt aplikues shoqërinë “San Leon Durrësi B.V” 

Miratohet, 

Konfirmuar 

2 22.07.2015 Leje Ndërtimi për objektin “Hidrocentralet Backa 1, 2, A, B, C”, me vendndodhje në rrjedhën e lumit 

të Strataveckës, Rrethi Skrapar, me subjekt aplikues shoqërinë  konçesionare “Kroi Mbret Energji” 

sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

3 22.07.2015 Leje Ndërtimi për objektin “Hidrocentralet “Thanë” dhe “Mollas” me vendodhje në komunën Fier-

Shegan, qarku Fier dhe qarku Elbasan, me subjekt aplikues shoqërinë koncesionare “Delia Group” 

sh.p.k 

Miratohet, në 

proces konfirmimi 

4 22.07.2015 Projekt vendim për “Miratimin e ndryshimit të subjektit zhvillues të përcaktuar në Vendimin e KKT-

së nr. 5, datë 07.03.2014 “Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për kompleksin turistik 

“Hotel Palace” komuna Kashar, qarku Tiranë, me subjekt zhvillues “Amadeus Group” sh.a. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 

VENDIM QARKULLUES datë 30.07.2015 

1 30.07.2015 Per percaktimin e rregullave dhe procedurave qe do te ndiqen nga autoritetet e Zhvillimit te Territorit 

per shqyrtimin e kerkesave per leje ndertimi deri ne miratimin e Planeve te Pergjithshme Vendore 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 



Mbledhje e KKT datë 09.09.2015 

1 09.09.2015 “Përcaktimi si Zona të Rëndësisë Kombëtare në Planifikim, të 64 zonave të mbrojtura të 

monumenteve të kulturës, të shpallura me urdhër të Ministrit të Kulturës, pas miratimit në Këshillin 

Kombëtar të Restaurimeve për periudhën 2014-2015” 

Miratohet, 

Konfirmuar 

2 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për rikonstruksionin dhe ndryshimin e destinacionit të ish-laboratorit hidraulik në 

Qendër Arti – Skena e Re”, 

Miratohet, 

Konfirmuar 

3 09.09.2015 “Leje ndërtimi për restaurimin e zyrës së pritjes dhe ndricimi i fasadës së Ministrisë së Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë” 

Miratohet, 

Konfirmuar 

4 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për sistemimin e hyrjes së Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, Tiranë Miratohet, 

Konfirmuar 

5 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për rehabilitimin e Zyrave të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, në Bulevardin 

“Dëshmorët e Kombit, Tiranë” 

Miratohet, 

Konfirmuar 

6 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për zgjerim e rrjetit të komunikimeve elektronike të Operatorit “Vodafone Albania” 

sh.a., nëpërmjet shtimit të antenave për 6 stacione bazë”, me subjekt kërkues “Hellas Service” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

7 09.09.2015 L“Leje Ndërtimi për zgjerim e rrjetit të komunikimeve elektronike të Operatorit “Telekom Albania” 

sh.a., nëpërmjet shtimit të antenave për 5 stacione bazë”, me subjekt kërkues “Energia B” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

8 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin repart prodhimi 1 kat dhe ambiente shërbimi 1 kat, me vendodhje në 

bashkinë Kamëz”, me kërkues shoqërinë “Fital” sh.p.k 

Miratohet, 

Konfirmuar 

9 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Hidrocentralet Gjadër 1/1; Gjadër 1/2; Gjadër 2; Gjadër 3; Gjadër 4; 

Gjadër 6”, me vendndodhje në Komunën Qerret, Rrethi Pukë, Komuna Ungrej, Rrethi Lezhë dhe 

Komuna Vig Mnellë, Rrethi Shkodër, me subjekt aplikues shoqërinë  konçesionare “S.P.E Gjadër” 

sh.p.k 

Miratohet, 

Konfirmuar 

10 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Hidrocentralet “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3” dhe “Seta 4”, me 

vendndodhje në përroin e Radatit, Komuna Arras, Qarku Dibër, me subjekt aplikues shoqërinë  

konçesionare “Hydro Seta” sh.p.k 

Miratohet, 

Konfirmuar 

11 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Fabrikë Pasurim Kromi”, me vendndodhje në Surroj, Rrethi Kukës, me 

subjekt aplikues shoqërinë “Vllaznimi Deda Import – Eksport” sh.p.k 

Miratohet, 

Konfirmuar 

12 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Fabrikë Pasurim Kromi”, me vendndodhje në Kalimash, Rrethi Kukës, 

me subjekt aplikues shoqërinë “EUROCHROME” sh.p.k 

Miratohet, 

Konfirmuar 

13 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Godinë Banimi dhe Shërbimi 2-7-13 kate mbitokë dhe 2 kate nëntokë, 

në Rruga e Elbasanit, Tiranë”, me subjekt kërkues shoqërinë “S.E.R.E” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

14 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Godinë Banimi dhe Shërbimi 9 kate mbitokë dhe 2 kate nëntokë, me 

vendodhje “Rruga e Kavajës”, Tiranë”, me subjekt kërkues shoqërinë “Park Construction” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 



15 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Godinë Banimi dhe Shërbimi 8 dhe 10 kate mbitokë dhe 2 kate 

nëntokë, në Rrugën “Ndre Mjeda”, Tiranë”, me subjekt kërkues shoqërinë “Edil-al-it” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

16 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Godinë banimi dhe shërbime 3 dhe 7-8 kat me 2 kate parkim nëntokë, 

në Rrugën e Dibrës, Tiranë”, me subjekt kërkues shoqërinë “Orion” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

17 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Godinë Banimi dhe Shërbimi 1-3-4 kate mbitokë dhe 1 kate nëntokë, 

në Rrugën e Durrësit, Tiranë”, me subjekt kërkues Arba Merkoçi. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

18 09.09.2015 “Leje Ndërtimi për objektin “Godinë Banimi dhe Shërbimi 4-6-8 kate mbitokë dhe 1 kate nëntokë, 

në Rrugën “Gjon Muzaka”, Tiranë”, me subjekt kërkues shoqërinë “KEOM” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 

VENDIM QARKULLUES datë 16.10.2015 

1 16.10.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimit “Për vendosjen e 28 pikave të reja të transmetimit numerik per 

Radiotelevizionin Shqiptar (RTSH)”, për fazën e parë të implementimit të projektit DVB – ALT 2”, 

me subjekt kërkues Radiotelevizionin Shqiptar (RTSH) 

Miratohet, 

Konfirmuar 

2 16.10.2015 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Rikonstruksion i pikës së kalimit të kufirit ekzistues 

dhe ndërtim i terminalit të ri doganor “Hani Hotit”, me subjekt kërkues Drejtorinë e Përgjithshme të 

Kufirit dhe Migracionit. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 29.10.2015 

1 29.10.2015 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Linja 110 KV Rrashbull – Golem – Kavaje”, me 

shtrirje në trrritorin e Bashkisë Durrës dhe Bashkisë Kavajë”, me subjekt kërkues shoqërinë “OST” 

Sh.a 

Miratohet, 

Konfirmuar  

2 29.10.2015 Për miratimin e Lejes së Ndertimit per objektin: “Depozita Bregdetare me kapacitet 2x10.000 m3 , ne 

zonen energjetike dhe industriale te Porto – Romanos, Bashkia Durres”, me subjekt kerkues 

shoqerine “ISC Petroleum Company” Sh.a. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

3 29.10.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Impianti i depozitimit, shpërndarjes dhe tregëtimit 

të nënprodukteve të naftës, në zonën energjetike dhe industriale të Porto – Romanos, Bashkia Durres, 

me subjekt kerkues shoqërine “NASAEL” Sh.a. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

4 29.10.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Restaurimi i godinës së Prefekturës së Qarkut 

Tirane”, me Prefektin e Qarkut Tiranë 

Miratohet, 

Konfirmuar 

5 29.10.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i Qendrës Kombëtare të Kulturës 

për femije/ Teatri i Kukullave dhe Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Folklorike”, Bashkia Tiranë, 

me subjekt kërkues Ministrinë e Kulturës 

Miratohet, 

Konfirmuar 



6 29.10.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektet: “Zgjerim i stacionit ekzistues Vodafone 133 

Rrogozhina dhe rikonstruksion i rrugës ekzistuese”, me vendndodhje në Fshatin Thanasaj, Njësia 

Administrative Dushk, Bashkia Lushnje, me subjekt kërkues “Hellas Service” Sh.p.k 

Miratohet, 

Konfirmuar 

7 29.10.2015 Për delegimin e përgjegjësive Bashkisë Tiranë për shqyrtimin dhe miratimin e kërkesave për Leje 

Zhvillimi/ Ndërtimi të parashikuara në listën nr. 3, të vendimit nr. 7, datë 23.03.2015 të Keshillit 

Kombëtar të Territorit, në marrëveshje me Bashkinë Tiranë dhe me kërkesë të AZHT 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 01.12.2015 

1 01.12.2015 Per miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Ndertimi i Qendres Kombetare te Pritjes per 

Azilkerkuesit, ne Qender Babrru, Bashkia Tirane”, me propozim te Ministrise se Puneve te 

Brendshme. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

2 01.12.2015 Per miratimin e ndryshimit te funksionit te Ish – Godines se Doganes Tirane ne Laborator Doganor 

dhe miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Rikonstruksion i Laboratorit Doganor”, Bashkia 

Tirane, me subjekt kerkues Drejtorine e Pergjithshme te Doganave. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

3 01.12.2015 Per miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Ndertimi i volumit shtese 2 kate, prane Godines 

ekzistuese te Ministrise se Puneve te Brendshme”, me propozimin e Ministrise se Puneve te 

Brendshme 

Miratohet, 

Konfirmuar 

4 01.12.2015 Per miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Godine sherbimi 1 kat”, Rinas, Bashkia Kruje, me 

subjekt kerkues shoqerine “Albcontrol” Sh.a. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

5 01.12.2015 Per miratimin e ndryshimit te titullit te projektit nga “Kompleksi Arsimor dhe Qendren sociale 

Miresia”, ne “Qendra Arsimore e Kuvajtit”, sipas vendimit nr. 14 date 08.04.2014 te Keshillit 

Kombetar te Territorit “Per miratimin e Lejes se Zhvillimore te Ndertimit, per kompleksin arsimor 

dhe Qendren Sociale per femije jetime, Komuna Kashar, Qarku Tirane”, me subjekt kerkues 

“Fondacioni Miresia” 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 

VENDIM QARKULLUES   datë 03.12.2015 

1 03.12.2015 
 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Zgjerimi i Sheshit me funksion vendparkimi, në 

perëndim dhe jug-lindje të Stadiumit “Loro Boriçi”, Bashkia Shkodër” 

Miratohet, 

Konfirmuar  

 

 

Mbledhje e KKT datë 30.12.2015 

1 30.12.2015 “Për miratimin në parim si Zona të Rëndësisë Kombëtare në planifikim, të zonave me përparësi 

zhvillimin e turizmit”, me propozim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 

Miratohet 



Sipërmarrjes 

2 30.12.2015 “Për miratimin në parim të kufirit të zonave të reja informale dhe rishikimi i zonave ekzistuese”, me 

propozim të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale 

(ALUIZNI)  

Miratohet/ 

Konfirmuar  

3 30.12.2015 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Depozita Hidrokarbure (gazoil, benzinë, solar), në 

zonën  energjitike dhe industriale të Porto Romanos, Bashkia Durrës”, me subjekt kërkues shoqërinë 

“Tirana Bank” sh.a.   

Miratohet/ 

Konfirmuar  

4 30.12.2015 “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Fabrikë Pasurimi Kromi”, në Ternovë, Njësia 

Administrative Zerqan, Bashkia Bulqizë, me propozim të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë. Zen 

Tol 

Miratohet/ 

Konfirmuar  

5 30.12.2015 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rikonstruksion dhe shtesë kati i godinës së morgut 

të mjeksisë ligjore", Bashkia Tiranë, me subjekt kërkues Instituti i Mjekësisë Ligjore. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

6 30.12.2015 Per nje ndryshim dhe shtese ne Vendimin nr. 1 date 30.07.2015 “Per percaktimin e rregullave dhe 

procedurve qe do te ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit te Territorit per shqyrtimin e kerkesave pr 

leje ndertimi deri ne miratimin e Planeve te Pergjithshme Vendore, me propozim te MZHU dhe 

AZHT. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

7 30.12.2015 

“Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i rrjetit kabllor të tensionit të 

mesëm për kalimin nga 10 kv në 20 kv, në zonën Selitë dhe pranë Universitetit Europian të Tiranës, 

Bashkia Tiranë”, me subjekt kërkues Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) 

sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar  

  

 

 

VENDIME TE KKT-së 

VITI 2016 

 

 

VENDIM QARKULLUES datë  08.01.2016 

1. 08.01.2016 Per vazhdimin e procedurave nga Agjencia e Zhvillimit te Territorit per Leshimin e dokumentit te 

Lejes se Ndertimit, bazuar ne Lejet Zhvillimore Komplekse te miratuara ne KKT perpara hyrjes ne 

fuqi te Ligjit Nr. 107/2014 “Per Planifikimin dheFback Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, me 

propozim te MZHU 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 

VENDIM QARKULLUES datë  12.02.2016 

1 12.02.2016 Per miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Kendi i Lojrave per femije, projekti pilot 4, ne Miratohet, 



kuader te rehabilitimit te Parkut te Liqenit, Bashkia Tirane, me subjekt kerkues Bashkia Tirane. Konfirmuar 

2 12.02.2016 Per miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Ndertimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i Unazes se 

Vogel Tirane, Loti 2, 3 dhe 4”, me subjekt kerkues Bashkia Tirane 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 17.02.2016 

1 17.02.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion i godinës së ish-Hotel Drini”, me subjekt   kërkues 

Komisionerin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale.   

Miratohet, 

Konfirmuar 

2 17.02.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Korpusi avokatia", me vendndodhje në rrugën 

"Ana Komnena", Bashkia Tiranë. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

3 17.02.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i pikës së kalimit të përbashkët Morinë - 

Vërmicë”, Bashkia Kukës me subjekt kerkues Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

4 17.02.2016  “Për rishikimin e kushteve të Lejes së Ndërtimit për linjën ajrore të interkonjeksionit 400 kv 

Shqipëri – Kosovë”, miratuar në KKT me Vendim Nr. 2, datë 03.12.2014, subjekt kërkues shoqërinë 

“OST” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5 17.02.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Nënstacionit Tec Kombinat 110/20kv Tiranë”, me subjekt 

kërkues Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a. 
Miratohet 

6 17.02.2016 
Leje Ndërtimi për projektin: “Zëvendësimi i Rrjetit TM 35/6 kV i N/Stacionit të Karbitit”, Bashkia 

Tiranë, me subjekt kërkues Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar  

7 17.02.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të 

operatorit “Telekom Albania” Sh.a nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë”, me subjekt 

kërkues shoqërinë “Telekom Albania” sh.a 

Miratohet, 

Konfirmuar 

8 17.02.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të 

operatorit “Vodafone Albania” Sh.a nëpërmjet shtimit të antenave për 3 stacione bazë”, me subjekt 

kërkues shoqërinë “Vodafone Albania” sh.a 

Miratohet, 

Konfirmuar 

9 17.02.2016 Për vazhdimin e procedurave nga Autoritetet Vendore të Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin dhe 

miratimin e Lejeve të Ndërtimit bazuar në kushtet e përcaktuara sipas dokumenteve të planifikimit 

në fuqi, të miratuara para hyrjes në fuqi të Ligjit Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 

territorit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

10 17.02.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Objekt shërbimi 1 kat", në funksion të spitalit të Burgut, në Rrugën e 

Dibrës, me subjekt kërkues shoqërinë “Eldino” sh.p.k. 

Nuk miratohet 

 

Mbledhje e KKT datë 07.03.2016 

1 07.03.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Kapanon Industrial për aktivitet prodhimi një dhe dy kate” me Miratohet/ 



vendndodhje në Autostradën Tiranë – Durrës, Km 5, Kashar, Bashkia Tiranë,   me subjekt kërkues 

shoqërinë “Albaco Shoes” sh.a. 

Konfirmuar  

2 07.03.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Kompleks Turistik “Prestige Holiday Resort”, me vendndodhje në 

Golem, Bashkia Kavajë”, me subjekt kërkues shoqërinë “Erjoni” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar  

3 07.03.2016 

Leje Ndërtimi për objektin: “Mjedise shtesë të aktivitetit industrial për prodhimin e lëndëve plasëse 

për përdorim civil”, me vendndodhje në Bashkinë Dropull, Qarku Gjirokastër, me subjekt kërkues 

shoqërinë “Vagexco” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar  

4 07.03.2016 

“Për rishikimin e kushteve të Lejes së Ndërtimit “Ndërtimin dhe Rikonstruksionin e Zyrave të 

Administratës së Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a”, në Bulevardin 

“Gjergj Fishta”, Bashkia Tiranë, miratuar në KKT me Vendim Nr. 2, datë 01.04.2015, me subjekt 

kërkues shoqërinë “OSHEE” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5 07.03.2016 

Vendim “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e 

rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e 

kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithshme Vendore”. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6 07.03.2016 

Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, sipas Vendimit Nr. 1, datë 

30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e 

Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të 

Përgjithshme Vendore”. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

Mbledhje e KKT datë 05.04.2016 

1 05.04.2016 
Për një ndryshimin e Planit Kombëtar Sektorial të Projektit TAP, me propozim të Ministrisë së 

Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

  

Mbledhje e KKT datë 07.04.2016 

1 07.04.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë 

së Zhvillimit Urban”, me subjekt kërkues Ministrinë e Zhvillimit Urban 

Miratohet, 

Konfirmuar 

2 07.04.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i Maternitetit të ri dhe shtesë dy kate për 

shërbimin “Kirurgji” dhe “Patologji” në Spitalin e Sarandës”, me subjekt kërkues Drejtorinë e 

Shërbimit Spitalor Sarandë 

Miratohet, 

Konfirmuar 

3 07.04.2016 Lejes së Ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i N/Stacionit të Ri Qendër 110/20 kV 2x63 / 80 MVA, 

Tiranë”, me subjekt kërkues shoqërinë “OSHEE” sh.a. 

Miratohet 

4 07.04.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Impiant i pasurimit të mineralit krom” në Myc-Mamëz, Njësia 

Administrative Kolsh, Bashkia Kukës, me subjekt kërkues shoqërinë “Burimi-XH” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



5 07.04.2016 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Kasollet e Selcës”, me vendndodhje në 

fshatin Selcë, ish-Komuna Gore, qarku Korçë”, me subjekt kërkues shoqërinë koncesionare “Xhengo 

Energji” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6 07.04.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Kompleksi Sportiv “Futboll Klub Partizani”, me vendnodhje në Rrugën 

“Myslym Keta”, Bashkia Tiranë”, me subjekt kërkues shoqërinë “Partizani” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7 07.04.2016 
Njoftim anëtarëve të KKT mbi projektet e infrastrukturës vendore dhe rajonale të kualifikuara për 

financim nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, Thirrja I për vitin 2016; 
 

8 07.04.2016 

Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, sipas Vendimit Nr. 1, datë 

30.07.2015. 

 

VENDIM QARKULLUES datë 25.04.2016 

1 25.04.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Rishikimi i projektit të zbatimit të Fazës së Parë të Vijës Bregdetare të 

Qytetit të Vlorës” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 29.04.2016 

1 29.04.2016 Për miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Kompleksi i Ri i Stadiumit Kombëtar, Tiranë”, me 

subjekt kërkues shoqërinë “Qendra Sportive Kuq e Zi” Sh.a 

Miratohet, 

Konfirmuar 

 

Mbledhje e KKT datë 07.06.2016 

1 07.06.2016 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit “Shpella Poshtë 2”, me vendndodhje në pellgun 

ujëmbledhës të përroit të Shpellës, degë e lumit Shkumbin, fshati Shpellë Zall, qarku Korçë”, me subjekt 

kërkues shoqërinë koncesionare “Liria Energji” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 07.06.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit “Prellë”, me vendndodhje ish-komunën Rukaj, 

Bashkia Mat”, me subjekt kërkues shoqërinë koncesionare “Prell Energy” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3 07.06.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Linja e transmetimit 110 kV Ulëz – Shkopet – Skurraj”, me subjekt kërkues 

shoqërinë “OST” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4 07.06.2016 Leje Ndërtimi për projektin: “Sheshi Skënderbej, Tiranë”, me propozim të Bashkisë Tiranë. Miratohet/ 

Konfirmuar 

5 07.06.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i ish-Tregut Ushqimor”, në Bashkinë Berat, me propozim të 

Bashkisë Berat. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6 07.06.2016 6Leje Ndërtimi për objektin: “Rindërtimi i banesës ku u ngrit flamuri i ish-Republikës së Korçës”, 

monument kulture, kategoria e I-rë, me propozim të Ministrisë së Kulturës. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7 07.06.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i pontilit në shëtitoren e re të qytetit të Himarës”, me subjekt Miratohet/ 



kërkues Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Konfirmuar 

8 07.06.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi dhe rehabilitimi i godinave ekzistuese dhe pikave të reja të 

ndodhura në zona të mbrojtura mjedisore”, me propozim të Ministrisë së Mjedisit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9 07.06.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Shtesë anësore objekti 2 kate, me funksion magazinim dhe zyra, si dhe 

rikonstruksion i godinës ekzistuese”, në zyrat qendrore të “Aleat” sh.p.k”, me vendndodhje ish-Tipografia 

Ushtarake, Bashkia Tiranë, me subjekt kërkues “Aleat” sh.p.k”. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

10 07.06.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Pistë për fluturime të lira, me vela pa motor”, në Parkun Kombëtar të Dajtit, 

Bashkia Tiranë”, me subjekt kërkues Federatën Shqiptare të Aeronautikës. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

11 07.06.2016 Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleksi turistik “Ionian Olea”, Dhërmi, Bashkia Himarë”, me subjekt 

kërkues shoqërinë “Shushica” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

12 07.06.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Kompleks Rezidencial dhe Qendër për të moshuarit “Tirana Cielo”, me 

vendndodhje në Mjull - Bathore, Bashkia Tiranë”, me subjekt kërkues shoqërinë “Urban Garden” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

13 07.06.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Shtesë kapaciteti të depozitave ekzistuese dhe ndërtimi i Depozitave 

Bregdetare të reja të karburanteve në Porto Romano”, me vendndodhje në zonën energjetike-industriale 

Porto Romano, Katundi i Ri, Bashkia Durrës, me subjekt kërkues shoqërinë “Porto Romano Oil” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

14 07.06.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Pikë karburanti dhe ambjente shërbimi”, me vendndodhje në Njësinë 

Administrative Paskuqan, Bashkia Kamëz, me subjekt kërkues shoqërinë “Kastrati” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

15 07.06.2016 Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që 

do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në 

miratimin e planeve të përgjithshme vendore”, i ndryshuar. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

16 07.06.2016 Për një ndryshim në Vendimin Nr. 9, datë 17.02.2016 “Për zbatimin e Planeve të Përgjithshme Vendore 

nga Autoritetet Vendore të Zhvillimit të Territorit”. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

17 07.06.2016 Për shqyrtimin e kërkesave për Leje Zhvillimi dhe Ndërtimi brenda Zonave të Rëndësisë Kombëtare. Miratohet/ 

Konfirmuar 

18 07.06.2016 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, për periudhën deri më 15.04.2016, sipas 

Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga 

Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e 

Planeve të Përgjithshme Vendore”. 

 

19 07.06.2016 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, duke filluar nga 15.04.2016, sipas Vendimit Nr. 1, datë 

30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të 

Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithshme 

 



Vendore”, i ndryshuar. 

Mbledhje e KKT datë 14.06.2016 

1 14.06.2016 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 14.06.2016 Për miratimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar Miratohet/ 

Konfirmuar 

3 14.06.2016 Për miratimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës Miratohet/ 

Konfirmuar 

Mbledhje e KKT datë 08.07.2016 

1 08.07.2016 Për disa ndryshime në Lejen Zhvillimore Komplekse (Leje Ndërtimi) të Gazsjellësit TRANS ADRIATIK, 

Projekti TAP” me subjket zhvillues shoqërinë “TAP AG” sh.a 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 08.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Nën/stacionit të ri 35/20 kv, Dhërmi”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “OSHEE” sh.a. 

Miratohet 

3 08.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Linjës 35 kv për furnizimin e Nën/stacionit Dhërmi 35/20kv”, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “OSHEE” sh.a. 

Miratohet 

4 08.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Nën/stacionit të ri 110kv/20kv, Gjiri i Lalëzit, Bashkia Durrës”, 

me subjekt zhvillues shoqërinë “OSHEE” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5 08.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: "Impiant i Përpunimit të Rërave Bituminoze”, Kasnicë, Bashkia Patos, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “Recovered Earth Patos” sh.p.k. 
Miratohet 

6 08.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Sheshi i Pusit AT76/a dhe rruga lidhëse, në Bllokun "F", Cakran, Bashkia 

Fier", me subjekt zhvillues shoqërinë “Bankers Petrolium Albania” L.t.d. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7 08.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: "Sheshi i Pusit F53/a dhe rruga lidhëse, në Bllokun "F" Cakran, Bashkia 

Fier", me subjekt zhvillues shoqërinë “Bankers Petrolium Albania” L.t.d. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8 08.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Qendra e Hemodializës”, pranë Spitalit Rajonal Korçë, me propozim të 

Ministrisë së Shëndetësisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9 08.07.2016 Leje Ndërtimi për objektet: “Rikonstruksioni i godinës së repetitorëve RTSH në Fushë Dajt dhe 

ndërtesave ekzistuese për stacionet në pronësi të RTSH, ndërtimi i kullës së  antenës për pikat eksistuese 

të transmetimit, si dhe vendosja e 18 pikave të reja të transmetimit për fazën e dytë të projektit DVB-

ALT2, me subjekt zhvillues Radiotelevizionin Shqiptar (RTSH). 

Miratohet 

10 08.07.2016 Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit të resortit turistik në fshatin Gjilekë, Dhërmi, 

Bashkia Himarë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Eurocol” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

11 08.07.2016 Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit dhe ndryshimin e subjekteve zhvilluese për 

ndërtimin e resortit turistik “Neë Born”, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqërinë “Mane TCI” 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



sh.p.k, “Startek” sh.p.k, “Alentre” sh.p.k dhe “Uni-Invest” sh.p.k. 

12 08.07.2016 Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave 

që do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri 

në miratimin e planeve të përgjithshme vendore”, i ndryshuar. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

13 08.07.2016 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 07.06.2016 deri më 08.07.2016, sipas 

Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga 

Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e 

Planeve të Përgjithshme Vendore”, i ndryshuar. 

Miratohet 

Mbledhje e KKT datë 28.07.2016 

1 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: Ndërtimi i Hidrocentraleve “Lumzi” dhe “Tuçi”, me 

vendndodhje në pellgun ujëmbledhës të përroit të rroshit, Bashkia Pukë 

Miratohet, 

Konfirmuar 

2 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: Ndërtimi i Hidrocentralit “Skatinë” me vendndodhje në 

pellgun ujëmbledhës të përroit të Skatinës, në Bytyc, Bashkia Tropojë 

Miratohet, 

Konfirmuar 

3 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Centrali Elektrik Fotovoltaik “Malësia Solar 1”, me 

vendndodhje në Lohje të Poshtme, Bashkia Malësia e Madhe  

Miratohet, 

Konfirmuar 

4 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Centrali Elektrik Fotovoltaik “Malësia Solar 2”, me 

vendndodhje në Lohje të Poshtme, Bashkia Malësia e Madhe” 

Miratohet, 

Konfirmuar 

5 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Centrali Elektrik Fotovoltaik “Malësia Solar 3”, me 

vendndodhje në Lohje të Poshtme, Bashkia Malësia e Madhe” 

Miratohet, 

Konfirmuar 

6 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë i Teatrit Kombëtar të Operas 

dhe Baletit, si dhe Ansamblit Popullor”, Bashkia Tiranë 

Miratohet, 

Konfirmuar 

7 28.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion dhe zgjerim i Bibliotekës Kombëtare”, Bashkia Tiranë, me 

propozim të Ministrisë së Kulturës. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

8 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Pazari i Vjetër i Tiranës, me vendndodhje në rrugën: 

“Murat Toptani”,  Bashkia Tiranë 

Miratohet, 

Konfirmuar 

9 28.07.2016 Për disa ndryshime në Lejen e Ndërtimit për objektin “Rehabilitimi i Bregut të Liqenit të Ohrit dhe 

Gjëlbërim përgjatë segmentit Lin-Pogradec” me subjekt zhvillues Fondi Shqiptar i Zhvillimit. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

10 28.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Resort Turistik”, me vendndodhje në Gjirin e Lalzit, Bashkia Durrës, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “OMNIX Albania” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

11 28.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Ferma Agroturizëm “Pema e Jetës”, me vendndodhje në Shkozet, Bashkia 

Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Buna” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

12 28.07.2016 Leje Zhvillimi për objektin: “Akademia e Futbollit”, me vendndodhje në fshatin Barbas, Njësia Miratohet, 



Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë, me subjekt zhvillues Z. Redi Jupi Konfirmuar 

13 28.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Qendër Tregtare “Vllaznia”, Bashkia Shkodër”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Arbi Group” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

14 28.07.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Vepër Industriale Magazinë”, me vendnodhje në Njësinë Administrative 

Kashar, Bashkia Tiranë,  me subjekt zhvillues shoqërinë “Marketing Distribution” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

15 28.07.2016 

Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 08.07.2016 deri më 26.07.2016, sipas 

Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga 

Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e 

Planeve të Përgjithshme Vendore”, i ndryshuar. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

Mbledhje e KKT datë 11.10.2016 

1 11.10.2016 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Përshtatja e godinës së drejtorisë së konvikteve të 

shkollave të mesme Tiranë në godinë te Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, Bashkia Tiranë" me 

subjekt zhvillues Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

2 11.10.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Rrugë zëvendësuese M03 – Bregu Verior i rezervuarit të Moglicës”, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “Devoll Hydropoëer” sh.a 

Miratohet, 

Konfirmuar 

3 11.10.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit “Shëngjun”, me vendodhje në përroin e Benjës, 

Bashkia Mat”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Irarba Energji” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

4 11.10.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Impianti i trajtimit të ujrave të përdorura, Bashkia Gramsh”, me subjekt 

zhvillues Bashkinë Gramsh. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

5 11.10.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Depozita bregdetare të GLN me kapacitet 8 x 2500 m3, 

me vendndodhje në Porto Romano, Bashkia Durrës" me subjekt zhvillues shoqërinë “Al Gaz 2015” sh.a. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

6 11.10.2016 Leje Zhvillimi për objektin: “Ndërtimi i Portit MBM”, me vendndodhje në Porto Romano, Bashkia 

Durrës, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Porti MBM” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

7 
11.10.2016 

Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks Turistik “Gone-Perivol”, me vendndodhje në Bashkinë Himarë”, 

me subjekt zhvillues shoqërinë “Concord Investment” sh.p.k. 
Miratohet 

8 11.10.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Kompleksi Blegtorial “Butrinti Ferm”, me vendndodhje në Bashkinë 

Sarandë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Butrinti Ferm” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

9 11.10.2016 Për miratimin e shtyrjes së afatit të Lejes Zhvillimore Komplekse për Resortin “Lura 3”, Bashkia Durrës, 

me subjekt zhvillues shoqërinë “Lura” sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

10 11.10.2016 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 28.07.2016 deri më tani, sipas Vendimit 

Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e 

 



Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të 

Përgjithshme Vendore”, i ndryshuar. 

Mbledhje e KKT datë 23.11.2016 

1 23.11.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Linjë Transmetimi i Energjisë Elektrike 110 kV Skuraj – Lac 1”, me subjekt 

zhvillues shoqërinë “OST” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 23.11.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjatimi i linjës 110 kV Babicë-Sarandë-Orikum”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “OST” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3 23.11.2016 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit “Vendresh”, me vendndodhje në pellgun 

ujëmbledhës përroi i Vendreshës, Njësia Administrative Vendreshë, Bashkia Skrapar”, me subjekt 

zhvillues shoqërinë koncesionare “HP Vendresh Energy” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4 23.11.2016 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentraleve Bigas 1, Bigas 2 dhe Veleshnje, me vendndodhje 

në pellgjet ujëmbledhës të përrenjve Bigas dhe Veleshnje, në Njësitë Administrative Potom, Çepan, 

Bashkia Skrapar”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “HP Bigas dhe Veleshnje Energy” sh.p.k. 

Miratohet 

5 23.11.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit “Zall-Tore”, me vendndodhje në ish-Komunën 

Stravaj, Bashkia Librazhd”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Hydroinvest” sh.p.k. 
Miratohet 

6 23.11.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Impiant përpunimi kromi”, me vendndodhje në zonën e Kratës, Bashkia 

Bulqizë, me subjekt zhvillues shoqërinë “J & D Chrome” sh.p.k. 
Miratohet 

7 23.11.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Kampus Universitar "Universiteti Epitech", Bashkia Vorë”, me subjekt 

zhvillues shoqërinë “Academy Plus” sh.p.k. 
Miratohet 

8 23.11.2016 

Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion dhe përshtatje të Godinës Atelier të Radio Televizionit 

Shqiptar në Zyrat e Autoritetit të Mediave Audiovizive", Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues 

Autoritetin e Mediave Audiovizive. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9 23.11.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Parkime të reja të fazës B dhe mbulimi i parkimit ekzistues të fazës A”, në 

Aeroportin Nënë Tereza, Bashkia Krujë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Star Parking” sh.p.k. 
Miratohet 

10 23.11.2016 
Leje Ndërtimi për objektin: “Pikë shitje me pakicë të karburanteve dhe ambiente shërbimi”, me 

vendndodhje në Katund i Ri, Kashar, Bashkia Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Kastrati” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

11 23.11.2016 

Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 11.10.2016 deri më tani, sipas Vendimit 

Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e 

Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të 

Përgjithshme Vendore”, i ndryshuar. 

 



  
 

 

Mbledhje e KKT datë 29.12.2016 

1 29.12.2016 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Elbasan Miratohet, 

Konfirmuar 

2 29.12.2016 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Kuçovë Miratohet, 

Konfirmuar 

3 29.12.2016 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Berat Miratohet, 

Konfirmuar 

4 29.12.2016 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Lushnje Miratohet, 

Konfirmuar 

5 29.12.2016 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Fier Miratohet, 

Konfirmuar 

6 29.12.2016 Për miratimin e Nismës për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial në fushën e turizmit në rajonin e Alpeve 

Shqiptare, me propozim të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Agjencisë Kombëtare të Planifikimi të 

Territorit. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

7 29.12.2016 Për miratimin e Nismës për hartimin e Planit të Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare të Valbonës, 

me propozim të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Agjencisë Kombëtare të Planifikimi të Territorit. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

8 29.12.2016 Për ndryshimin e dytë në Planin Kombëtar Sektorial për projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (TAP), me 

propozim të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

9 29.12.2016 Leje Ndërtimi për objekti: “Rehabilitimi me efiçencë energjetike i konvikteve të qytetit Studenti Nr. 2, 

Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

10 29.12.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Depozita bregdetare me kapacitet 3 x 10 000 m3 për depozitim nafte dhe 1 x 

2 000 m3 për depozitim benzinë”, me vendndodhje në Parkun Energjetik dhe Industrial, Porto Romano, 

Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqërinë “Eroil” sh.a. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

11 29.12.2016 Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit të “Sheshit Skënderbej, Tiranë”, miratuar në KKT 

me vendim Nr. 4, datë 07.06.2016, me subjekt zhvillues Bashkinë Tiranë. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

12 29.12.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Shtesë në projektin e Rikualifikimit Urban të Pazarit të Ri, Markatës së 

Mishit-Fruta-Perimeve dhe të Sheshit Avni Rustemi, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues Bashkinë 

Tiranë. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

13 29.12.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Godina e re e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, me vendndodhje në rrugën “Don 

Bosko”, Bashkia Tiranë, me subjekt zhvillues Kontrollin e Lartë të Shtetit. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

14 29.12.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të Operatorit “Telekom” sh.a, Miratohet, 



nëpërmjet shtimit të antenave për 10 stacione bazë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Telekom” sh.a. Konfirmuar 

15 29.12.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të Operatorit “Vodafone 

Albania” sh.a, nëpërmjet shtimit të antenave për 5 stacione bazë”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Vodafone Albania” sh.a. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

16 29.12.2016 Leje Ndërtimi për objektin: “Shtesë funksionale në strukturën e hotelerisë “Rogner Hotel Tirana”, me 

vendndodhje në Bulevardin “Dëshmoret e Kombit”, Bashkia Tiranë”, me subjekti zhvillues shoqërinë 

“Golden Eagle”sh.p.k. 

Miratohet, 

Konfirmuar 

17 29.12.2016 Leje Zhvillimi për objektin: “Kapanone për karantinë në Bubq”, Bashkia Krujë, me subjekt zhvillues 

Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave. 
Miratohet 

18 29.12.2016 Për miratimin e shtyrjes së afatit të Lejes Zhvillimore Komplekse për resortin turistik në fshatin Gjilekë, 

Dhërmi, Bashkia Himarë, miratuar në KKT me vendim Nr. 7, datë 07.03.2014, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Eurocol” sh.p.k. 

Miratohet 

   

 

 

 

 

 

 

VENDIME TE KKT-së 

VITI 2017 

 

 

Mbledhje e KKT datë 08.02.2017 

1 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Gjirokastër Miratohet, 

Konfirmuar 

2 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Skrapar Miratohet, 

Konfirmuar 

3 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Ura Vajgurore Miratohet, 

Konfirmuar 

4 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Poliçan Miratohet, 

Konfirmuar 

5 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Krujë Miratohet, 

Konfirmuar 



6 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Kurbin Miratohet, 

Konfirmuar 

7 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Korçë Miratohet, 

Konfirmuar 

8 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Kukës Miratohet, 

Konfirmuar 

9 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Divjakë Miratohet, 

Konfirmuar 

10 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Librazhd. 

 

Miratohet, 

Konfirmuar 

11 08.02.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Cërrik Miratohet, 

Konfirmuar 

12 08.02.2017 

Për miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Rikonstruksion i objektit ekzistues 4 kat dhe shtesë 

anësore 2-4 kat brenda korpusit të Spitalit Rajonal Korçë, me qëllim zhvendosjen e Materniteti, Bashkia 

Korçë”, me propozim të Spitalit Rajonal Korçë.  

 

Miratohet 

13 08.02.2017 

Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 29.12.2016 deri më tani, sipas Vendimit 

Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e 

Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të 

Përgjithshme Vendore”, i ndryshuar. 

 

Mbledhje e KKT datë 22.02.2017 

1 22.02.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë i Repartit të Fizioterapisë në Spitalin Universitar 

të Traumës, Bashkia Tiranë”, me zhvillues Ministria e Shëndetësisë. 
Miratohet 

2 22.02.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksioni i hyrjes së godinës kryesore të Spitalit të Traumës dhe 

përshtatjen e ambjenteve të disa magazinave për farmacinë qendrore në Spitalin Universitar të Traumës, 

Bashkia Tiranë”, me zhvillues Ministria e Shëndetësisë.  

Miratohet 

3 22.02.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtim dhe Rikonstruksion i objektit për Komisariatin e policisë Nr. 6, 

Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4 22.02.2017 
Leje ndërtimi për objektin:  “Ndërtimi i ri i ambienteve të punës në Drejtorisë Rajonale të Formimit 

Profesional Publik Nr. 4 Tiranë”, me subjekt zhvillues Shërbimi Kombëtar i Punësimit. 
Miratohet 

5 22.02.2017 Leje Ndërtimi për objekti: “Ndërtimi i kolektorit kryesor dhe ITUP në zonën turistike Gjiri i Lalëzit, Miratohet/ 



Bashkia Durrës”, me zhvillues Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve.  Konfirmuar 

6 22.02.2017 
Leje Zhvillimi për objektin: “Lungomare”, në plazhin e Dhraleos, Bashkia Himarë, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Green Coast” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7 22.02.2017 

Leje Ndërtim për objektin: “Struktura shërbimi me fuksion magazinimi dhe tregtimi 1-2 kate “Mall of 

Tirana”, me vendndodhje në Njësinë Administrative Kashar, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues 

“Concord Investment” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8 22.02.2017 
Leje  Ndërtimi për objektin: “Kapanone për karantinë në Bubq”, Bashkia Krujë, me subjekt zhvillues 

Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave. 
Miratohet 

9 22.02.2017 Për miratimin e Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të Territorit” Miratohet 

11 22.02.2017 

Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që 

do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në 

miratimin e planeve të përgjithshme vendore”, i ndryshuar. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

12 22.02.2017 

Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 29.12.2016 deri më tani, sipas Vendimit 

Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e 

Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të 

Përgjithshme Vendore”, i ndryshuar. 

 

 

 

Mbledhje e KKT datë 12.04.2017 

1 12.04.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: "Impiant pastrimit të ujrave të ndotura në venddepozitimin e mbetjeve të 

ngurta në Sharrë" Bashkia Tirane", me zhvillues Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 12.04.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: "Impiant pastrimit të ujrave të ndotura dhe infrastruktura të tjera", për zonën e 

Dhralesë, Palasë, Bashkia Himarë, me zhvillues Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

3 12.04.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Porti MBM”, me vendndodhje në Porto Romano, Bashkia Durrës”, me 

subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Porti MBM”. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4 12.04.2017 

Për ndryshimin e dytë të Lejes Zhvillimore Komplekse (Lejes së Zhvillimi dhe Lejes së Ndërtimit) të 

projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP), me propozim të Ministrisë së Energjisë dhe 

Industrisë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

5 12.04.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Rafineri Bitumi”, me vendndodhje në Parkun Energjetik dhe Industrial, 

Porto Romano, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqërinë “Albitumen” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

6 12.04.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Nën stacioni i ri dhe 110/10 kV dhe Linja e transmetimit të tensionit të lartë 

110 kv”, me vendndodhje pranë Uzinës së Ferrokromit Elbasan, me subjekt zhvillues “Albania Energy 

Supplier” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



7 12.04.2017 
Leje Zhvillimi për Rivitalizimin e Kampusit Universitar të Univeriteti Bujqësor të Tiranës (U.B.T), me 

zhvillues Universitetin Bujqësor të Tiranë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8 12.04.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksionin dhe shtesë i godinës së administratës të shoqërisë KESH 

sh.a”, me zhvillues shoqërinë “KESH” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9 12.04.2017 Leje Ndërtimi për objektin: “Ura e Zvernecit", Nartë, Bashkia Vlorë, me zhvillues Bashkia Vlorë. 
Miratohet/ 

Konfirmuar 

10 12.04.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Kompleksi turistik “Ionian Olea”, Dhërmi, Bashkia Himarë”, me zhvillues 

Znj. Mirela Papuli dhe Z. Artan Dumi. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

11 12.04.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Kompleks Turistik “Gone-Perivol”, me vendndodhje në Bashkinë Himarë”, 

me subjekt zhvillues shoqërinë “Concord Investment” sh.p.k. 
Miratohet 

12 12.04.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Kompleks Agro-Turistik “Green Village”, me vendndodhje në Njësinë 

Administrative Ishëm, Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Green Step” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

13 12.04.2017 
Për rishikimin e kushteve të Lejes ekzistuese dhe shtesë në sipërfaqe të resortit turistik “Green Coast”, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “Green Coast” sh.p.k. 
Miratohet  

14 12.04.2017 
Leje Zhvillimi për objektin: “Lungomare”, në plazhin e Gjirit të Lalzit, Hamallaj, Bashkia Durrës, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “Mane TCI” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

15 12.04.2017 

Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit të godinës ekzistuese të Ministrisë së Zhvillimit Urban, 

miratuar me Vendim Nr. 1, datë 07.04.2016 të Këshillit Kombëtar të Territorit, me zhvillues Ministria e 

Zhvillimit Urban. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

16 12.04.2017 

Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit të resortit turistik “New Born”, miratuar me Vendimin Nr. 

10, datë 10.05.2013 dhe Vendimin Nr. 11, datë 28.07.2016 të Këshillit Kombëtar të Territorit, me kërkues 

shoqërinë “Startek” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

17 12.04.2017 

Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit të objektit: “Godinë banimi dhe shërbimesh 3 dhe 7-8 kate 

dhe 2 kate nëntokë”, me vendndodhje në Rrugën e Dibrës, Bashkia Tiranë, miratuar me Vendimin Nr. 16, 

datë 09.09.2015 të Këshillit Kombëtar të Territorit, me subjekt zhvillues shoqërinë “Orion” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

18 12.04.2017 
Leje Ndërtim për objektin: “Ndërtim i Ashensorit 1600 kg i objektit të Gjinekologjisë pranë maternitetit 

“Mbretëresha Geraldinë”, me subjekt zhvillues S.U.O.GJ "Mreteresha Geraldine". 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

19 12.04.2017 

Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 22.02.2016 deri më tani, sipas Vendimit 

Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e 

Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të 

Përgjithshme Vendore”, i ndryshuar. 

 



Mbledhje e KKT datë 14.04.2017 

1 14.04.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tiranë. 
Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 14.04.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Dibër. 
Miratohet/ 

Konfirmuar 

3 14.04.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Prrenjas. 
Miratohet/ 

Konfirmuar 

4 14.04.2017 
Për miratimin si zonë me përparësi zhvillimin e turizmit të fshatit Nikolicë, Devoll, me propozim të 

Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. 
Miratohet 

5 14.04.2017 Për ndryshimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kamëz.. Miratohet 

6 14.04.2017 
Leje Zhvillimi për objektin: “Godinë Polifunksionale DTA (DownTown Albania)”, me vendndodhje në 

Bulevardin “Bajram Curri”, me zhvillues “DT1” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

7 14.04.2017 

Leje Zhvillimi për objektin: “Zgjerim i kapaciteteve akomoduese e shërbimeve të Hotel Tirana 

International me shtesë anësore dhe kullë me destinacion Hotel dhe qendër multifunksionale tregtare e 

shërbimesh”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me zhvillues shoqërinë “Geci” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

8 14.04.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerimi i terminalit të pasagjereve në Portin Detar Vlorë”, me subjekt 

zhvillues Porti Detar Vlorë sh.a. 
Miratohet 

9 14.04.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Mbilartësim i portave të digës dhe rikonstruksioni pajisjeve të HEC Ulza”, 

me vendndodhje në Njësinë Administrative Ulëz, Bashkia Mat, me subjekt zhvillues “Kurum 

International” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

10 14.04.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Godina e re e Mjekësisë së Përgjithshme 6 kate mbitokë dhe 2 kate nëntokë, 

brenda korpusit të Qendrës Spitalore Universitare të Tiranës”, me zhvillues Qendrën Spitalore 

Universitare të Tiranës. 

Miratohet 

11 14.04.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion i katit të tretë, të katërt dhe katit përdhe të godinës 

ekzistuese A1 të Mjekësisë së Përgjithshme, brenda territorit të Qendrës Spitalore Universitare të 

Tiranës”, me zhvillues Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

Mbledhje e KKT datë 16.10.2017 

1 16.10.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Vlorë Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 16.10.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himare. Miratohet/ 

Konfirmuar 

3 16.10.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Sarande. Miratohet/ 

Konfirmuar 



4 16.10.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Konispol. Miratohet/ 

Konfirmuar 

5 16.10.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër. Miratohet 

6 16.10.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Lezhë. Miratohet/ 

Konfirmuar 

7 16.10.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Rrogozhine. Miratohet/ 

Konfirmuar 

8 16.10.2017 Leje Zhvillimi për rikualifikimin në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlorë, restaurimin e 

monumenteve të kulturës në këtë zonë dhe rikonstruksion i objekteve të tjerë ekzistues, me subjekt 

zhvillues Bashkia Vlorë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9 16.10.2017 Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rehabilitimi i Rrugës së Lumit të Vlorës, Aksi Selenicë-Kuç-Qeparo”, 

me subjekt zhvillues Fondi Shqiptar i Zhvillimit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

10 16.10.2017 Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksioni i Rrugës Shkodër-Velipojë”, me subjekt zhvillues 

Bashkia Shkodër. 

Miratohet 

11 16.10.2017 Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksion i Rrugës Fushë-Krujë-Thumanë, Bashkia Krujë”, me 

subjekt zhvillues Bashkia Krujë. 

Miratohet 

12 16.10.2017 Leje Zhvillimi për objektin: “Terminali i autobuzave Korçë”, Bashkia Korçë, me subjekt zhvillues 

Bashkia Korçë. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

13 16.10.2017 Leje Zhvillimi për ndërtimin e objektit:  “Terminali i Autobuzeve, Fier”, me vendndodhje në Bashkia 

Fier, me subjekt zhvillues Bashkia Fier. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

14 16.10.2017 Leje Ndërtimi për objektin: “Zona Jet A1 për Magazinimin e Karburantit dhe Sistemin e Shpërndarjes, 

AEROPORTI NËNË TEREZA (TIA)”, shoqëria “A&V – Gas” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

15 16.10.2017 Leje ndërtimi për objektin: “Ndërtimi dhe administrimi i Impiantit të Trajtimit të Mbetjeve urbane të 

qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, me subjekt zhvillues shoqërinë Integrated Technology Ëaste 

Treatment Fier. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

16 16.10.2017 Leje ndërtimi për objektin: “Fabrika e pasurimit të bakrit dhe venddepozitim i masës sterile, Spaç, 

Bashkia Mirditë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

17 16.10.2017 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Osojë, Bashkia Maliq”, me zhvillues shoqërinë 

“Favina” sh.p.k. 

Miratohet 

18 16.10.2017 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Goricë, Bashkia Maliq”, me zhvillues shoqërinë 

“The Blue Star” sh.p.k. 

Miratohet 

19 16.10.2017 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Murasi, Bashkia Malësi e Madhe”, me zhvillues 

shoqërinë “Mateo&Co” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 



20 16.10.2017 Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit “Stavec”, me 

subjekt zhvillues shoqëria “Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

21 16.10.2017 Leje për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit dhe shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për 

objektin “Ndërtimi i hidrocentralit Kabash Porocan”, me subjekt zhvillues shoqëria “Heci-i Kabash 

Porocan” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

22 16.10.2017 Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit për objektin: “Hidrocentralet “German 1”, 

“German 2”, “German 3” dhe “German 4”, me vendndodhje në përroin Zalli i Germanit, qarku Dibër”, 

me subjekt zhvillues shoqërinë koncësionare “SA’GA-MAT” sh.p.k. 

Miratohet 

23 16.10.2017 Leje zhvillimi për objektin “Kompleks Turistik në parcelën 5 dhe 6a, zona kadastrale 2297, në zonën 

turistike Ksamil, Sarandë”, me subjekt zhvillues shoqëria “Boiken” sh.p.k. 

Miratohet 

24 16.10.2017 Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks banimi, shërbimi dhe prodhimi për komunitetin Iranian në 

Shqipëri”, me vendndodhje në Manëz, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqata “F.A.R.A”. 

Miratohet 

25 16.10.2017 Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i Kompleksit Turistik “41˚N19˚E”, 

në fshatin Shetaj, Komuna Ishëm, Qarku Durrës, me subjekt zhvillues shoqëria “MËPlan” sh.p.k. 

Miratohet  

26 16.10.2017 Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks Turistik, Hoteleri dhe Shërbime, me vendndodhje në Jalë, 

Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqëria “Soleil & Sea” sh.p.k. 

Miratohet 

Mbledhje e KKT datë 10.11.2017 

    

1 10.11.2017 Leje Ndërtimi për objektin: “Zyrat e reja të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Rikonstruksioni i 

Fushave të Futbollit, ndërtimi i Tribunës dhe godinës së ambjenteve ndihmëse”, me subjekt zhvillues 

Federatën Shqiptare të Futbollit. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

2 10.11.2017 Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksioni i Garazheve për Gardën e Republikës së Shqipërisë dhe 

shtesë kati”, me subjekt zhvillues Gardën e Republikës. 

Miratohet 

3 10.11.2017 Leje Zhvillimi për objektin: “Godinë Polifunksionale Europiane Blloku”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Invest Society” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

4 10.11.2017 Leje Zhvillimi për objektin: “Godinë Polifunksionale “Ëest Residence”, me vendndodhje në Rrugën 

“Ibrahim Rugova”, Bashkia Tiranë me subjekt zhvillues shoqërinë “Invest Society” sh.p.k. 

Miratohet 

5 10.11.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Godinë polifunksionale 2, 4, 16 dhe 24 kate “Garden Building”, me 

vendndodhje në Rrugën e Kavajës, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Tirana 1 

Konstruksion” sh.p.k. 

Miratohet 

6 10.11.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Zona Jet A1 për Magazinimin e Karburantit dhe Sistemin e Shpërndarjes, 

me vendndodhje në Portin e Durrësit, Porto Romano, Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“A&V-Gas” sh.a. 

Miratohet 



7 10.11.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë,  hidrocentralit “Kalis”, në 

ujrat e rrjedhës së lumit të Shmilit, degë e lumit Shkumbin”, Bashkia Librazhd, qarku Elbasan”, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “Erdy Energy” sh.p.k. 

Miratohet 

8 10.11.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Antena”, në 

lumin e Zallittë Shtamës, Bashkia Mat, qarku Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Derbi - E” sh.p.k. 
Miratohet 

9 10.11.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Letaj”, në 

përroin e Thekrës dhe në dy degët e tij, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Asi-Tre” sh.p.k. 

Miratohet 

10 10.11.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi ihidrocentralit “Kamenica”, në përroin e Kamenicës, degë e lumit 

Dunavecit, degë e lumit Devoll, Bashkia Korçë, Qarku Korçë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Favina 

1” sh.p.k. 

Miratohet 

11 10.11.2017 

Leje Zhvillimi për objektin: “Ndërtimi i HEC-it Sekë dhe Zais, në pellgun ujëmbledhës të lumit të Urakës 

dhe zallit të Melthit, në Bashkinë Mat, qarku Dibër dhe Bashkinë Mirditë, Qarku Lezhë”, me subjekt 

zhvillues shoqërinë koncesionare “Seka Hydropoëer” sh.p.k. 

Miratohet 

12 10.11.2017 
Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit “Dragobia”, 

Komuna Margegaj, Qarku Kukës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Dragobia Energy” sh.p.k. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

13 10.11.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion, shtesë anësore dhe shtesë kati i ambienteve të ish-Drejtorisë 

së Përgjithshme të Burgjeve”, me subjekt zhvillues Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. 
Miratohet 

14 10.11.2017 Për miratimin e Rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të Territorit. Miratohet 

15 10.11.2017 
Leje për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit për objektin: “Porti MBM”, me vendndodhje 

në Porto Romano, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Porti MBM”. 
Miratohet 

Mbledhje e KKT datë 09.12.2017 

1 09.12.2017 Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial në Fushën e Turizmit në Rajonin e Alpeve Shqiptare. Miratohet 

2 09.12.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë. Miratohet 

3 09.12.2017 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Malësia e Madhe. Miratohet 

Mbledhje e KKT datë 12.12.2017 

1 12.12.2017 
Për miratimin e ndryshimit të tretë në Planin Kombëtar Sektorial për projektin e gazsjellësit Trans 

Adriatik (Projekti TAP), me propozim të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. 
Miratohet 

2 12.12.2017 
Për miratimin e ndryshimit të tretë të Lejes Zhvillimore Komplekse për projektin e gazsjellësit Trans 

Adriatik (Projekti TAP), me propozim të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. 
Miratohet 

3 12.12.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Rehabilitimi i impjantit 110 kV i Nënstacionit Laç 2 dhe Rikonstruksioni i 

Linjës TL 110 kV, Laç 1 – Laç 2”, me subjekt zhvillues “OST” sh.a. 
Miratohet 

4 12.12.2017 Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerimi i nënstacionit të Komanit 400 kv”, me subjekt zhvillues “OST” Miratohet 



sh.a. 

5 12.12.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Shtëpitë zëvendësuese për sistemimin e familjeve të prekura nga ndërtimi i 

Hec Moglicës, Bashkia Maliq”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Devoll Hydropoëer” sh.p.k. 
Miratohet 

6 12.12.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë,  hidrocentralit “Jetoni”, në 

përroin e Tuçepit, degë e lumit Drin i Zi”, Bashkia Bulqizë, qarku Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Gerti” sh.p.k. 

Miratohet  

7 12.12.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë,  hidrocentralit “Mireshi”, në 

përroin e Mireshit, degë e lumit Drin i Zi”, Bashkia Bulqizë, qarku Dibër”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Gerti” sh.p.k. 

Miratohet 

8 12.12.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Telekom 

Albania” nëpërmjet shtimit të antenave për 5 stacione bazë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Telekom 

Albania” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

9 12.12.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Telekom 

Albania” nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Telekom 

Albania” sh.a. 

Miratohet/ 

Konfirmuar 

10 12.12.2017 

Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Vodafone 

Albania” nëpërmjet shtimit të antenave për 7 stacione bazë”,  me subjekt zhvillues shoqërinë “Vodafone 

Albania” sh.a. 

Miratohet 

11 12.12.2017 
Leje Zhvillimi për objektin “Eyes of Tirana”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Concord Investment” sh.p.k. 
Miratohet 

12 12.12.2017 
Leje Zhvillimi për objektin: “Neë Building”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë,  me zhvillues Z. Arben 

Xhaferri dhe subjekt ndërtues “Shushica” sh.p.k. 
Miratohet 

13 12.12.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Hyrja Qendrore e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” me 

vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me subjekt zhvillues Qendrën Spitalore Nënë Tereza (QSUT). 
Miratohet 

14 12.12.2017 
Leje Ndërtimi për objektin: “Objekt polifunksional Berat Trade, Bashkia Berat”, me subjekt zhvillues 

“Berat Trade” sh.p.k. 
Miratohet 

15 12.12.2017 

Leje për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit për objektin: “Pikë shitje me pakicë të 

karburanteve dhe ambiente shërbimi”, me vendndodhje në rrugën nacionale Tiranë-Durrës, Bashkia 

Tiranë, me zhvillues shoqërinë “Kastrati” sh.p.k. 

Miratohet 

16 12.12.2017 

Leje për shtyrjen e afatit dhe miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit për objektin: “Godinë 

banimi dhe shërbimesh 1, 3 dhe 4 kate mbi tokë dhe 1 kat nëntokë, Rruga e Durrësit”, me zhvillues Znj. 

Arba Merkoçi dhe subjekt ndërtues shoqërinë “2T” sh.p.k. 

Miratohet 

    



 

VENDIME TE KKT-së 

VITI 2018 

 

    

Mbledhje e KKT datë 02.02.2018 

1 02.02.2018 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Mat Miratohet 

2 02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Ndërfushas”, 

në rrjedhën e mesme të përroin të Sharrës dhe përroit të Zhavoreve, degë e përroit të Lenës, degë e lumti 

Mat, Bashkia Bulqizë, qarku Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë “SGD Energji” sh.p.k. 

 

Miratohet 

3 

 

 

02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i hidrocentraleve “Zaje”, “Tujan”, “Xhaferraj”, “Kollovoz” dhe 

“Novosejë”, në rrjedhën e përroit të Rekës dhe të Shishtavecit, Bashkia Kukës, me subjekt zhvillues 

shoqërinë koncesionare “Reka Energy” sh.p.k 

 

 

Miratohet 

4 

 

 

02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë,  hidrocentralit “Miraka”, në 

përroin e Lugjeve dhe Mirakës”, Bashkia Librazhd, qarku Elbasan”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Kuarci Blace” sh.p.k. 

 

 

 

Miratohet 

5 

 

 

02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë,  Hidrocentrali “Trojet”, në 

përroin e Trezhinievës dhe Kasajve, degë të lumit Bushtricë, Bashkia Tropojë”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Trojet Energji” sh.p.k. 

 

 

 

Miratohet 

6 
 

02.02.2018 

Leje për ndryshim projekti gjatë ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i Portit MBM, me vendndodhje në 

Porto Romano, Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Porti MBM” sh.p.k 

Miratohet 

7 
 

02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Impiantit të Pirolizës për trajtimin e mbetjeve të naftës dhe 

nënprodukteve të saj, Zharrëz, Bashkia Patos”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Ecoclean” sh.p.k 

 

Miratohet 

8 

 

02.02.2018 
Leje Ndërtimi për objektin: “Pikë furnizimi me karburant dhe ambiente shërbimi”, me vendndodhje në 

Rrugën “Ferit Xhajko”, Bashkia Tiranë, me subjekt kërkues  shoqërinë “Kastrati” sh.p.k 

 

 

Miratohet 

9 

 

02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Terminali Lindor i Autobusëve Tiranë”, me vendndodhje në Bashkinë 

Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë “Praslin Investment - Al” sh.p.k. 

 

 

 

Miratohet 

10  Leje Zhvillimi për objektin: “Book Building”, ndërmjet Rrugës “28 Nëntori” dhe Rrugës “Abdi Toptani”,  



02.02.2018 Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues “Techno - Alb” sh.p.k.                                                      Miratohet 

11 
 

02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Rehabilitimi i Institutit të Studimeve të Teknologjisë së Ndërtimit (ISTN)”, 

me subjekt zhvillues Agjencinë për Zhvillimin Ekonimik Rajonal 

 

Miratohet 

12 
 

02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Studio televizive dhe zyra 5-3 kate dhe 1 kat nëntokë”, me vendndodhje në 

zonën e ish-Kinostudio, Bashkia Tiranë, me subjekt zhvilllues shoqërinë “Media 66” sh.a. 

 

Miratohet 

13 

 

02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ndёrtim shtesё anësore dhe shtesё kati nё godinёn e Drejtorisё sё 

Pёrgjithshme tё Shёrbimit tё Provёs” Bashkia Tiranë, me subjekt zhvillues Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimit të Provës. 

 

Miratohet 

14 

 

02.02.2018 

Leje Ndërtimi për objektin: “Shtesë magazine dhe impianti i përpunimit të ujit të fabrikës ekzistuese 

“Qafshtama”, në rrugën Krujë-Qafshtamë, Cudhi Kamt-Krujë”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Qafshtama” sh.p.k. 

 

Miratohet 

15 

 

02.02.2018 

Leje Zhvillimi për objektin: “Zgjerim i kapaciteteve akomoduese e shërbimeve të Hotel Tirana 

International me shtesë anësore dhe kullë me destinacion Hotel dhe qendër multifunksionale tregtare e 

shërbimesh”, Bashkia Tiranë”, me zhvillues shoqërinë “Geci”sh.p.k dhe “Aner”sh.p.k.                             

 

Miratohet 

16 

 

 

02.02.2018 

Leje për ndryshim projekti gjatë ndërtimit për objektin: “Studimi urbanistik pjesor, për zonë hoteleri dhe 

rezidenca, me sip. 6 ha, në parcelën 9A, pjesë e studimit urbanistik për zonën turistike të gjirit të Lalzit, 

me investitor shoqërinë "Lura" sh.p.k., komuna Ishëm, qarku Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Lura” sh.p.k. 

 

 

Miratohet 

17 

 

02.02.2018 

Për shtyrje afati të lejes së ndërtimit, për objektin “Godinë banimi dhe shërbime, zyra, hotel 7/11, 9/13, 

19/23, 21, 23 dhe 24 kat, me 1 kat shërbime dhe 5 kat parkim nëntokë në Rrugën “Dëshmorët e 4 

Shkurtit”, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvilllues shoqërinë “AL&GI” sh.p.k. 

 

 

Miratohet 

18 
 

02.02.2018 

Për delegimin e kompetencave për miratimin e lejeve të zhvillimit dhe ndërtimit për sistemet fotovoltaike 

deri në 2 MË, që nuk janë objekt koncesioni. 

 

Miratohet 

 

19 

 

 

02.02.2018 

Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 10.11.2017 deri më tani, sipas Vendimit 

Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e 

Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të 

Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar. 

 

 

Miratohet 

 

 

 

 

 



Mbledhje e KKT datë 27.04.2018 

1 27.04.2018 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Klos. Miratohet 

2 27.04.2018 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kavajë Miratohet 

3 27.04.2018 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Vau i Dejës Miratohet 

4 27.04.2018 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, 

hidrocentralit "Vile", në ujrat e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të luginës së përroit të Panaritit, 

Bashkia Korçë, Qarku Korçë", me subjekt zhvillues shoqërinë “Hydro Power Panarit” sh.p.k  

Miratohet  

5 27.04.2018 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, 

Hidrocentralit "Strori", në përroin e Holtës dhe Seltës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, Qarku 

Elbasan", me subjekt zhvillues shoqërinë “Era Hydro” sh.p.k 

Miratohet 

6 27.04.2018 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, 

hidrocentralit "Meshurdh", në përroin e Meshurdhit dhe Shkozës, degë e lumit Fan i Madh, Bashkia 

Mirditë, qarku Lezhë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Sima-Com” sh.p.k. 

Miratohet 

7 27.04.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukturore për objektin: “Ndërtimi i linjës së shpërndarjes 10kv për furnizimin 

me energji të fshatrave Gjinikas, Osoje, Kodras, Protopapë, Peshtan, me vendodhje në Bashkinë 

Korçë dhe Bashkinë Maliq”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Devoll Hydropower” sh.a. 

Miratohet 

8 27.04.2018 Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit të objektit: "Linjë transmetimi e energjisë 

elektrike 110 KV Skuraj-Laç, Bashkia Kurbin", me subjekt zhvillues shoqërinë “OST” sh.a 

Miratohet  

9 27.04.2018 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Qendër grumbullimi për ruajtjen, distribuimin dhe 

eksportin e frutave, perimeve dhe agrumeve" me vendndodhje në Bashkinë Lushnje", me subjekt 

zhvillues shoqërinë “Doni Fruits” sh.p.k 

Miratohet 

10 27.04.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtim magazinash, showroom, zyra, rikonstruksion i objekteve 

ekzistuese, shtesë kati dhe shtesë anësore”, Bashkia Vorë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Kato 

Aromatik Albania” sh.p.k 

Miratohet 

11 27.04.2018 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin "Rikonstruksioni dhe shtesë anësore në ambientet e 

godinës civile të Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Tiranë, Bashkia Tiranë", me subjekt zhvillues Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Miratohet 

12 27.04.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i objektit të ri, godinë 3kt, për laboratorin e Gjeologjisë dhe 

ambiente të tjera ndihmëse për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, me subjekt zhvillues Shërbimin 

Gjeologjik Shqiptar. 

Miratohet 

13 27.04.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë kati i Spitalit të Pediatrisë Durrës”, Bashkia 

Durrës, me subjekt zhvillues Spitali Rajonal Durrës 

Miratohet 

14 27.04.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Resorti turistik “Soleil 2”, me vendndodhje në Jal, Bashkia Himarë”, Miratohet 



me subjekt zhvillues shoqërinë “Soleil & Sea” sh.p.k 

15 27.04.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Resorti turistik “Soleil Vip Hotel”, me vendndodhje në Jal, Bashkia 

Himarë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Soleil & Sea” sh.p.k. 

Miratohet 

16 27.04.2018 Për rishikimin e kushteve të lejes së ndërtimit ekzistuese për resortin turistik “San Pietro, me 

vendndodhje në Gjirin e Lalzit, Bashkia Durrës, miratuar me Vendimin Nr. 7, datë 05.05.2015 të 

Këshillit Kombëtar të Territorit, me subjekt zhvillues shoqërinë “Concord-Investment” sh.p.k. 

Miratohet 

17 27.04.2018 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 10.11.2017 deri më tani, sipas 

Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga 

Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin 

e Planeve të Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar 

 

 

 

Mbledhje e KKT datë 20.06.2018 

1 20.06.2018 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Pukë Miratohet 

2 20.06.2018 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Mirditë Miratohet 

3 20.06.2018 Për miratimin e Nismës të Planit Kombëtar Sektorial në fushën e turizmit, me propozim të Ministrit 

të Turizmit dhe Mjedisit. 

Miratohet 

4 20.06.2018 Për miratimin e Nismës për Hartimin e Planit të Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare 

(PDZRK) mes Lagunës së Karavastasë dhe Lumit Seman, me propozim të Agjencisë Kombëtare të 

Planifikimit të Territorit 

Miratohet 

5 20.06.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Për ndërtimin e Rrugës së Arbrit”, me vendndodhje në 

Bashkinë Tiranë, Klos, Bulqizë dhe Dibër, me subjekt zhvillues Ministrinë e Infrastrukturës dhe 

Energjisë dhe shoqërinë “Gjoka Konstruksion” sh.a 

Miratohet 

6 20.06.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Furnizimi i ri me 110/20 kV i Velipojës dhe ndërtimi i 

nënstacionit 110/20 kV Bushat, me vendndodhje në Bashkinë Shkodër”, me subjekt zhvillues 

Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a 

Miratohet 

7 20.06.2018 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Objektin: “Depo Qëndrore e Barnave dhe Materialeve 

Mjekësore në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues 

Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (QSUT). 

Miratohet 

8 20.06.2018 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Koprus Universitar "Universiteti Aldent", me 

vendndodhje në Lundër, Njësia Administrative Farkë, Bashkia Tiranë", me subjekt zhvillues Adem 

Alushi. 

Miratohet 



9 20.06.2018 Leje Zhvillimi për objektin: “Objekt banimi dhe shërbime “Tirana’s Rock”, me vendndodhje në 

Bashkinë Tiranë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “ANA” sh.p.k 

Miratohet 

 

10 20.06.2018 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Objektin: “Objekt Banimi dhe Shërbime me 21 Kate mbi tokë 

dhe 4 Kate Parkim Nëntokë, me Vendndodhje në Rrugën: “Dërvish Hima”, Bashkia Tiranë, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “Gener 2” sh.p.k. 

Miratohet 

11 20.06.2018 Leje Zhvillimi për objektin: “Godinë Polifunksionale 9 kate “West Residence”, me vendndodhje në 

Rrugën “Ibrahim Rugova”, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Invest Society” sh.p.k. 

Miratohet 

12 20.06.2018 Për Miratimin e Lejes së Ndërtimit për Objektin: “Ndërtimi i Burimit të Ri Gjenerues të Energjisë, 

Hidrocentralit “Pisha”, Në Përroin e Holtës, Bashkia Gramsh, Qarku Elbasan”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Greentech Energy Systems” sh.p.k 

Miratohet  

13 20.06.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, Hidrocentralit “Thirre”, 

në përroin e Thirrës dhe në degët formuese të tij, ai i Kumbullës, Runjës dhe Qarrit, degë e lumit Fan 

i Vogël, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Sang 1” sh.p.k 

Miratohet 

14  20.06.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Deni”, në 

përroin e Përpizës, në krahun e djathtë të rrjedhës së lumit Mat, Bashkia Bulqizë, qarku Dibër”, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “AsiTre” sh.p.k. 

Miratohet 

15 20.06.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Razdoll”, 

në përroin e Razdollit, degë e lumit Osum, Bashkia Kolonjë, qarku Korçë”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Hidro Vizion” sh.p.k. 

Miratohet 

16 20.06.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Gurra, në 

përroin e Gurrës së Madhe dhe degë të saj, në anën e majtë të lumit, mbi digën e Hec Shkopeti, 

Bashkia Mat”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Ulëza Ndërtim” sh.p.k 

Miratohet 

17 20.06.2018 Për miratimin e shtyerjes së afatit të lejes së ndërtimit për objektin: "Rehabilitimi me efiçencë 

energjitike i konvikteve të qytetit Studenti Nr.2, Bashkia Tiranë", me subjekt zhvillues Ministrinë e 

Infrastrukturës dhe Energjisë. 

Miratohet 

18 20.06.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Pikë shitje karburanti dhe godinë ndihmëse 1 Kat në Rrugën “Hysen 

Kertusha”, me vendndodhje në Bashkinë Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Kastrati” sh.p.k. 

Miratohet 

19 20.06.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Objekt Shërbimi dhe Zyra 4 Kat me 2 Kat nëntokë për Albanian 

Highway Concenssion, në Mjulle Bathore, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues Shefqet Kastrati 

dhe Pëllumb Salillari. 

Miratohet 

20 20.06.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Shtesë katesh dhe Rikonstruksion fasade për objektin: “Sky Tower”, 

me vendndodhje në Rrugën: “Ibrahim Rugova”, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Lani” sh.p.k. 

Miratohet 



21 20.062018 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 27.04.2018 deri më tani, sipas 

Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga 

Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin 

e Planeve të Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar. 

 

 

 

 

Mbledhje e KKT datë 26.07.2018 

1 26.07.2018 Për Shpalljen e Zonave me Përparësi Zhvillimin e Turizmit në Territorin e Republikës së 

Shqipërisë, me propozim të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit 

Miratohet 

2 26.07.2018 Për miratimin e Planit Kombëtar për Sektorin e Gazit (Master Planit të Sektorit të Gazit për 

Shqipërinë), me propozim të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë 

Miratohet 

3 26.07.2018 Për miratimin e Planit të Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare mes Lagunës së Karavastasë 

dhe Lumit Seman, me propozim të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit 

Miratohet 

4 26.07.2018 Për miratimin e Nismës për Hartimin e Planit të Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare 

Drilon-Tushemisht, me propozim të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë 

Miratohet 

5 26.07.2018 Leje Zhvillimi për zonën e Bulevardit, Parkut Qendror dhe Lumit të Tiranës, Bashkia Tiranë, me 

propozim të Bashkisë Tiranë 

Miratohet 

6 26.07.2018 Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks i Ri Rezidencial i Stafit Diplomatik të Ambasadës së 

Kuvajtit”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me subjekt zhvillues Ambasadën e Kuvajtit në 

Shqipëri 

Miratohet 

7 26.07.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Ndërtimi i Urës së Drojës, me vendndodhje mbi lumin 

e Drojës, Thumanë, Bashkia Krujë dhe Bashkia Kurbin”, me subjekt zhvillues Autoritetin Rrugor 

Shqiptar. 

Miratohet 

8 26.07.2018 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Objektin: “Nënstacion 110/35/20 Kv Arras dhe Linjë 

Elektrike 110 Kv”, Bashkia Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Hydro Seta” sh.p.k. 

 

Miratohet 

 

9 26.07.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Rrjeti shpërndarës 20 kv nga Nënstacioni 110/20 kv 

Fieri i Ri Fiderat 10 deri 12 dhe Nënstacioni 110/20 kv Fieri 2 Fiderat M1 deri M10, me 

vendndodhje në Bashkinë Fier”, me subjekt zhvillues Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë 

Miratohet 



Elektrike (OSHEE) sh.a. 

10 26.07.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Ndërtimi i dy fiderave të ri kabllor fideri F9 dhe fideri 

F10 me izolacion 20kv, kabinat, rrjeti TU me kabllo me vetëmbajtje ABC nga Nënstacioni i ri 

110/20kv Nënstacioni plasmasit Lushnje, me vendndodhje në Bashkinë Lushnje”, me subjekt 

zhvillues Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a. 

Miratohet 

11 26.07.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Ndërtim i rrjetit të ri elektrik 20 kv në Fushë –Krujë, 

Fideri F4, me vendndodhje në Bashkinë Fushë –Krujë”, me subjekt zhvillues Operatorin e 

Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a 

Miratohet 

12 26.07.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Zgjerimi i rrjetit 20kv në Vrrinë, me kabina të reja dhe 

rrjet TU” me vendndodhje në Bashkinë Durrës, me subjekt zhvillues Operatorin e Shpërndarjes së 

Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a. 

Miratohet 

13 26.07.2018 Leje Zhvillimi për rikualifikimin në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlorë, restaurimin e 

monumenteve të kulturës në këtë zonë dhe rikonstruksion i objekteve të tjerë ekzistues, me subjekt 

zhvillues Bashkia Vlorë. 

Miratohet 

14 26.07.2018 Leje Zhvillimi për rikualifikimin e bregut perëndimor të Liqenit të Shkodrës, rikualifikimi i 

qendrës së Shirokës dhe restaurimi i fasadave ekzistuese Shirokë, me subjekt zhvillues Bashkia 

Shkodër. 

Miratohet 

15 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion i Godinës së ish Kirurgjisë, në Qendrën Spitalore 

“Xhaferr Kongoli”, Bashkia Elbasan”, me subjekt zhvillues Qendrën Spitalore “Xhaferr Kongoli” 

Elbasan. 

Miratohet 

16 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Estakada me tunelin që lidh Repartin e Kirurgjisë së Vjetër me 

Repartin e Kirurgjisë së re”, me subjekt zhvillues Qendrën Spitalore “Xhaferr Kongoli” Elbasan 

Miratohet 

17 26.07.2018 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Objektin: “Rikualifikimi i Ndërtesave të Universitetit 

Politeknik të Tiranës”, me subjekt zhvillues Universitetin Politeknik të Tiranës 

 

Miratohet 

 

18 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Plepi”, 

në përroin e Plepit, komuna Oshtun, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Domi Tec”sh.p.k. 

Miratohet 

19 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit 

“MIVAS”, në pellgun ujëmbledhës të lumit të Tomorricës, Bashkia Gramsh dhe Bashkia Skrapar”, 

me subjekt zhvillues shoqërinë “Elva 2001” sh.a. 

Miratohet 



20 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “MIVAS 

1”, me vendndodhje në ujrat e lumit të Tomorrices, degë e lumit Devoll, Bashkia Skrapar, Qarku 

Berat”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Toer Energy” sh.p.k 

Miratohet 

21 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit 

“Polemi”, në pellgun ujëmbledhës mbi tre degëzimet e përroit të Neshtës, degë e Zallit të 

Kostenjës, Bashkia Librazhd, Qarku Elbasan”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Drini Bulqizë” 

sh.p.k 

Miratohet 

22 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit 

“Vardari”, në përroin e Vardarit dhe të Valit, degë e përroit të Zallit të Kostenjës, Bashkia 

Librazhd, Qarku Elbasan”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Drini Bulqizë” sh.p.k 

Miratohet 

23 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hec “Thanza”, në ujrat e përroit të Kalimashit, i cili 

derdhet në Liqenin e Fierzës, Bashkia Kukës, Qarku Kukës”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Afrimi K” sh.p.k. 

Miratohet 

24 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hec Prevalli, në përroin e Zallit të Kostenjës, degë e zallit 

të Lunikut me derdhje në lumin Shkumbin, fshati Prevalli, Bashkia Librazhd”, me subjekt 

zhvillues shoqërinë “Gega-G” sh.p.k  

Miratohet 

25 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimin e hidrocentraleve “Kaçinar”, me vendndodhje në lumin 

Shpërdhazë, komuna Kaçinar, Bashkia Mirditë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Shpërdhaza 

Energji” sh.p.k 

Miratohet 

26 26.07.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Strukturë Magazinimi me lartësi 1 Kat “Mado”, me vendndodhje në 

Rrugën: “Egnatia”, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Dobi Management” sh.p.k 

Miratohet 

27 26.07.2018 Leje për ndryshim projekti gjatë ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i Portit MBM, me vendndodhje 

në Porto Romano, Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Porti MBM” sh.p.k 

Miratohet 

28 26.07.2018 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 20.06.2018 deri më tani, sipas 

Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen 

nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në 

miratimin e Planeve të Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar. 

 

 

 

 

 

 



Mbledhje e KKT datë 03.10.2018 

1 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion i godinës qëndrore dhe shtesë anësore për Agjencinë e 

Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues Agjencinë 

Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore 

Miratohet 

2 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion i plotë i spitalit rajonal Kukës dhe godina e re shtesë, 

Bashkia Kukës”, me subjekt zhvillues Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Kukës 

Miratohet 

3 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Godinë vendruajtje e re Shkozë Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, 

Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues Drejtorinë e Përgjithshme e Arkivave 

Miratohet 

4 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtim i Godinave të Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë 

Shkodër dhe Rikonstruksion i objektit ekzistues 1 kat, Bashkia Shkodër”, me subjekt zhvillues 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë 

Miratohet 

5 03.10.2018 Leje Ndërtimi të Infrastrukturës për objektin: “Ndërtimi i Bypass-it Tepelenë”, me subjekt 

zhvillues Autoritetit Rrugor Shqiptar. 
Miratohet 

6 03.10.2018 Leje Ndërtimi të Infrastrukturës për objektin: “Ndërtimi i Linjës Hekurudhore Durrës – Tiranë dhe 

i linjës së re hekurudhore për në Aeroportin Ndërkombëtar të Rinasit”, me subjekt zhvillues 

Hekurudhën Shqiptare. 

Miratohet 

7 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Pikë me interes religjioz dhe panoramik në SariSalltik (teleferik) dhe 

ndërtimi i stacioneve dhe objekte shërbimi 1 kat, me zhvillues shoqërinë “Urbatrans” sh.p.k 

Miratohet 

8 03.10.2018 Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit të objektit: “Rehabilitimi i “Teatrit 

Kombëtar të Operas dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor” (Zhvendosja e ambientit teknik mekanik 

dhe gjeneratorit), me subjekt zhvillues Ministrinë e Kulturës 

Miratohet 

9 03.10.2018 Leje Ndërtimi të Infrastrukturës për objektin: “Ndërtim i rrjetit të ri elektrik 20 kv në Fushë –

Krujë, Fideri F2, me vendndodhje në Bashkinë Krujë dhe Bashkinë Vorë”, me subjekt zhvillues 

Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a. 

Miratohet 

10 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Borie 

Lure 1”, në rrjedhën e përrenjve të kurorës së Lurës, degë e lumit Drin i Zi, Bashkia Dibër, Qarku 

Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Ageta” sh.p.k dhe shoqërinë “Bajrami N” sh.p.k 

Miratohet 

11 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit 

“Tërfoja”, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Fshatit dhe përroit të Madh, degë të lumit 

Bushtricë, Bashkia Kukës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Hec Tërfoja” sh.p.k 

Miratohet 



12 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Dobrenj-Tomorricë, në përroin e Hijes, 

Bashkia Gramsh dhe Bashkia Skrapar”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Daab 

Energy Group” sh.p.k. 

Miratohet 

13 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit “Zall Xhuxhë Nr. 1” dhe “Zall Xhuxhë Nr. 

2”, në kaskadën e përroit të Zall Xhuxhës, degë e lumit Fan i Vogël, Bashkia Mirditë”, me subjekt 

zhvillues shoqërinë koncesionare “Hec Zall Xhuxhë” sh.p.k. 

Miratohet 

14 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentraleve Shëngjon 1, Shëngjon 2 dhe Shëngjon 3, 

në pellgun e përroit të Kënellës, Bashkia Mirditë”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare 

“Ediani” sh.p.k. 

Miratohet 

15 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit “Blaç”, në përroin e Kumbullës, Bashkia 

Mirditë”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Blaç Energy” sh.p.k 

Miratohet 

16 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hec-it Sekë dhe Zais, në pellgun Ujembledhës të Lumit të 

Urakës dhe Zallit të Melthit, në Bashkinë Mat, Qarku Dibër dhe Bashkinë Mirditë, Qarku Lezhë”, 

me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Seka Hydropower” sh.p.k. 

Miratohet 

17 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Depozita Bregdetare të Karburanteve, me vendndodhje në Porto 

Romano, Bashkia Durrës”, me zhvillues shoqërinë “B – Jera” sh.a. 

Miratohet 

18 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Depozita Bregdetare të Karburanteve, shtesë kapaciteti (V= 84 354 

m3 ), me vendndodhje në Porto Romano, Bashkia Durrës”, me zhvillues shoqërinë “Genklaudis” 

sh.a 

Miratohet 

19 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerim i rrjetit të komunikimeve elektronike të Operatorit Vodafone 

Albania, nëpërmjet shtimit të antenave për 3 stacione bazë të emërtuara: 1231 Krutje 2, 1232 Berat 

3, 1248 Elbasan CNR 2”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Vodafone Albania” sh.a. 

Miratohet 

20 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerim i rrjetit të komunikimeve elektronike të Operatorit Vodafon 

Albania, nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë të emërtuara: 1)1243 Insifa Macro, 2) 

Plazhi i Ri, 3)1253 Kalimash, 4) 1276 Himara CNR 2”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Vodafone 

Albania” sh.a. 

Miratohet 

21 03.10.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Zgjerim i rrjetit të komunikimeve elektronike të Operatorit Telekom 

Albania, nëpërmjet shtimit të antenave për 6 stacione bazë të emërtuara: 1) Elbasan Tunnel 0181, 

2) Elbasan Park 1598, 3) Muhurri 1590, 4) Saranda Porti 1530, 5) Himara City 1569, 6) Sukthi 

Highway 1573”, Bashkitë Elbasan, Dibër, Himarë, Sarandë, Durrës”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Telekom Albania” sh.a 

Miratohet 



22 03.10.2018 Për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i stacionit Gjirokastra Center 

1571”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Telekom Albania” sh.a. 

Miratohet 

23 03.10.2018 Leje Zhvillimi për objektin: “Godinë banimi dhe shërbimi 1, 3 dhe 4 kate mbi tokë dhe 2 kate nën 

tokë”, me vendndodhje në Rrugën e Barrikadave, Bashkia Tiranë, me zhvillues Mentor Petrelën. 

Miratohet 

24 03.10.2018 Leje Zhvillimi për objektin: “Shëtitorja në plazhin Drymadhes”, Gjilekë, Bashkia Himarë, me 

propozim të Bashkisë Himarë dhe shoqërisë “Coast to Coast” sh.p.k. 

Miratohet 

25 03.10.2018 Leje Zhvillimi për objektin: “Resorti Turistik “Coast to Coast”, Gjilekë, Bashkia Himarë”, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “Gjikuria” sh.p.k dhe shoqërinë “Coast to Coast” sh.p.k. 
Miratohet 

26 03.10.2018 Leje Zhvillimi “Ndarje strukturore e nënnjësive HI.UB.3.1200, HI.UB.3.1199, HI.UB.3.1191, 

HI.UB.3.169 dhe HI.B.239, të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë”. 

Miratohet 

27 03.10.2018 Për një ndryshim në Vendimin e KKT-së Nr. 17, datë 07.06.2016 “Për shqyrtimin e kërkesave për 

leje zhvillimi dhe ndërtimi brenda zonave të rëndësisë kombëtare”, me propozim të Agjencisë së 

Zhvillimit të Territorit. 

Miratohet 

28 03.10.2018 Për një ndryshim në Vendimin e KKT-së Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe 

procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave 

për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore”, i ndryshuar. 

Miratohet 

29 03.10.2018 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 10.11.2017 deri më tani, sipas 

Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen 

nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në 

miratimin e Planeve të Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar. 

 

 

 

Mbledhje e KKT datë 06.11.2018 

1 06.11.2018 Për miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Tirana Residential & Business Park për një zonë 

të re me përdorim miks në Tirana Business Park, Rruga e Rinasit, Bashkia Vorë”, me subjekt 

zhvillues “Tirana Business Park” sh.p.k 

Miratohet 

2 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i MK-Hotel Tirana”, me vendndodhje brenda kompleksit 

Tirana Business Park, Bashkia Vorë, me subjekt zhvillues “Tirana Business Park” sh.p.k. 

Miratohet 



3 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i kolektorit kryesor dhe ITUP në zonën turistike Gjiri i 

Lalëzit, Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve 
Miratohet 

4 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë anësore e zyrave të ZVRPP Librazhd, 

Bashkia Librazhd”, me subjekt zhvillues Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Patundshme 

(ZVRPP) Librazhd. 

Miratohet 

5 06.11.2018 Leje Ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni për objektin: “Rikonstruksion i plotë për 

adoptim zyra, ish reparti marangoz e hidraulik, Aparati Qëndror i SHISH-it, Bashkia Tiranë”, me 

subjekt zhvillues Shërbimi Informativ i Shtetit 

Miratohet 

6 06.11.2018 Leje Ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni për objektin: “Rikonstruksion i Shkollës 

Hoteleri-Turizëm”, Bashkia Tiranë, me subjekt zhvillues Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 

Miratohet 

7 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Fabrikë Pasurimi Kromi, me vendndodhje në Krastë-Theken, Bashkia 

Bulqizë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Koxherri” sh.p.k 

Miratohet 

8 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Dukona”, 

në përroin e Dukonës, Bashkia Berat, Qarku Berat”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Dukona” 

sh.p.k. 

Miratohet 

9 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “EME”, në 

përroin e Shëngjinit të Gurrzës, degë e lumit Fan i Vogël, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë”, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “EME Energy” sh.p.k. 

Miratohet 

10 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “ARSTI”, 

në përroin e Arstit, degë e lumit Drin, Bashkia FushëArrëz, Bashkia Pukë, Qarku Shkodër”, me 

subjekt zhvillues shoqërinë “HEC Arsti” sh.p.k. 

Miratohet 

11 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Gur i Zi”, 

në pjesën e sipërme të lumit Kurvajt dhe në degët e tij, Bashkia Mat, Qarku Dibër”, me subjekt 

zhvillues shoqërinë “Aris Albania” sh.p.k. 

Miratohet 

12 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i HEC-eve Mesmal 1,2,3 dhe Selca 2”, në pellgun 

ujëmbledhës të lumit të Selcës dhe Velçanit, Bashkia Maliq, Qarku Korçë”, me subjekt zhvillues 

shoqërinë “Energjia Valamara” sh.p.k. 

Miratohet 

13 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Shelli”, 

në përroin e grykës së Shellit dhe ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit 

“Daznjanë”, në përroin e Daznjanës, Bashkia Mat, Qarku Dubër”, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Aris Albania” sh.p.k. 

Miratohet 



14 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit 

“Dobrinjë”, në pellgun ujëmbledhës të lumit Cemi i Selcës, Bashkia Malësi e Madhe, Qarku 

Shkodër”, me subjekt zhvillues shoqërinë “W.T.S-Energji” sh.p.k. 

Miratohet 

15 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hec Lusen 1,2,3 në përroin e Mullirit dhe Vllanijes në 

Bashkinë Kukës, Qarku Kukës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Eurobiznes” sh.p.k. 

Miratohet 

16 06.11.2018 Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Llengë 1”, “Llengë 2” dhe “Llengë 3”, në 

Bashkinë Pogradec, Qarku Korçë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Energjia Ekologjike” sh.p.k 

Miratohet 

17 06.11.2018 Për shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i hidrocentralit “Stavec”, Komuna 

Martanesh, Qarku Dibër”, miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 3, datë 

18.01.2013, me subjekt zhvillues shoqërinë “Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k 

Miratohet 

18 06.11.2018 Për shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i hidrocentralit “Shëngjun”, në 

përroin e Bejnit, Bashkia Klos”, miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 3, datë 

11.10.2016, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Irarba Energji” sh.p.k. 

Miratohet 

19 06.11.2018 Për shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit për objektin: Ndërtimi i hidrocentralit “Spathara”, Bashkia 

Librazhd, qarku Elbasan, miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 2, datë 

10.05.2013, me subjekt zhvillues shoqërinë koncesionare “Luçente Konçesionare” sh.p.k. 

Miratohet 

20 06.11.2018 Leje Ndërtimi për rishikimin e kushteve të lejes së ndërtimit ekzistuese dhe shtesë në sipërfaqe për 

objektin: “Kapanon industrial “Albaco Shoes” për aktivitet prodhimi 1 dhe 2 kat”, me vendndodhje 

në Autostradën Tiranë-Durrës, Km 5, Kashar, Bashkia Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë 

“Albaco Shoes” sh.a. 

Miratohet 

21 06.11.2018 Për miratimin e ndryshimit në projekt gjatë ndërtimit të objektit të miratuar me vendimin e Këshillit 

Kombëtar të Territorit Nr. 12, datë 12.04.2017, me subjekt zhvillues shoqërinë “Green Step” sh.p.k. 

Miratohet 

22 06.11.2018 Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks Turistik Rezidencial “Hamallaj”, me vendndodhje në 

Hamallaj, Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “S&D Invest” sh.a. 

Miratohet 

23 06.11.2018 Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks Turistik Rezidencial “Lalzi Marina Seaside”, me 

vendndodhje në Hamallaj, Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Sviluppo Mare” sh.p.k. 

Miratohet 

24 06.11.2018 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 10.11.2017 deri më tani, sipas 

Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga 

Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin 

 



e Planeve të Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar. 

 

 

Mbledhje e KKT datë 20.11.2018 

1 20.11.2018 Leje Zhvillimi për objektin: “Rehabilitimi i segmentit rrugor “Mbikalimi i pallatit me shigjeta 

rrethrrotullimi Shqiponja”, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues Autoritetin Rrugor Shqiptar. 

Miratohet 

2 20.11.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Mbikalim këmbësorësh në aksin Kukës-Morinë”, me 

subjekt zhvillues Autoritetin Rrugor Shqiptar. 

Miratohet 

3 20.11.2018 Leje Ndërtimi Infrastrukture për objektin: “Mbikalim këmbësorësh në aksin Thumanë -Milot”, me 

subjekt zhvillues Autoritetin Rrugor Shqiptar. 

Miratohet 

4 20.11.2018 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të 

shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 06.11.2018 deri më tani, sipas 

Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga 

Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin 

e Planeve të Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar. 

 

 


