Dokumentacioni i nevojshëm për pajisjen me leje ndërtimi nga autoriteti vendor

 Referuar Ligjit 107/2014 datë 01.10.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i
ndryshuar, Neni 29, përcakton se, Kryetari i bashkisë është përgjegjës për vendimmarrjen lidhur
me aplikimet për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi në territorin administrativ të bashkisë.

 Në VKM Nr. 408, Datë 13.5.2015, “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i
ndryshuar me VKM nr. 271, datë 06.04.2016, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.
408, datë 13.05.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të
Territorit”, të ndryshuar”, VKM nr. 231, datë 21.03.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në
Vendimin nr. 408, datë 13.05.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së
Zhvillimit të Territorit”, të ndryshuar”, dhe VKM Nr. 355, datë 19.04.2017, “Për disa
ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 408, datë 13.05.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për
miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, të ndryshuar”, Neni 15, përcakton
dokumentacionin e nevojshëm për pajisje me leje ndërtimi, për ato zhvillime për të cilat është
përgjegjës autoriteti vendor.

 Dokumentet që duhet të paraqesë aplikuesi për t’u pajisur me leje ndërtimi janë:
a) Kërkesa për leje ndërtimi, sipas formatit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin elektronik të lejeve;
b) Dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në një zhvillim,
përfshirë marrëveshjet nëpërmjet pronarëve dhe zhvilluesit ose/dhe palëve të treta;
c) Plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese;
ç) Projekti i ndërtimit dhe relacioni përkatës në format PDF, të nënshkruar elektronikisht, si dhe
në format PDF, sa i përket projektit arkitektonik;
d) Grafiku paraprak i punimeve dhe afati i dorëzimit të objekteve, sipas fazave të zbatimit;
dh) Preventivi;
e) Deklarata e projektuesit të licencuar, sipas formatit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin
elektronik të lejeve të ndërtimit, nëpërmjet së cilës konfirmohet përputhshmëria e projektit me
lejen e zhvillimit, dokumentet e planifikimit e kontrollit të zhvillimit, në fuqi, dhe me
legjislacionin që rregullon veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, përfshirë
dispozitat antisizmike, të sigurisë, mbrojtjes nga zjarri dhe higjieno-sanitare;

ë) Lejet, licencat, autorizimet apo aktet e miratimit, të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, në
zbatim të legjislacionit të posaçëm për lejet, licencat dhe autorizimet, në rastet kur është e
nevojshme që ato të paraqiten përpara marrjes së lejes së ndërtimit;
f) Mandatpagesën/at e tarifës/ave të aplikimit, në rast se parashikohet;
g) Kopje e policës së sigurimit të projektuesve, për mbulimin e përgjegjësive profesionale;
gj) kopje e lejes së zhvillimit, kur është e nevojshme pajisja paraprakisht me të, sipas nenit 9.

 Projekti

i ndërtimit hartohet konform kushteve të përcaktuara në lejen e
zhvillimit/dokumentet e planifikimit dhe në bazë të tij lëshohet leja e ndërtimit. Në varësi
të llojit të ndërtimit, projekti përmban:
i) projektin arkitektonik, përfshirë eliminimin e barrierave arkitektonike, në rastet kur është e
detyrueshme me ligj;
ii) projektin konstruktiv;
iii) projektet e instalimeve hidrosanitare, elektrike dhe të ngrohje-ftohjes;
iv) projektin për mbrojtjen nga zjarri, në rastet kur është e detyrueshme me ligj;

v) projektin e efxciencës energjetike, në rastet kur është e detyrueshme me ligj.

 Për ndërtime të reja apo shtesa, me sipërfaqe të përgjithshme deri në 250 m2, nuk janë të
detyrueshme projektet e instalimeve, polica e sigurimit për mbulimin e përgjegjësisë
profesionale, si dhe mbikëqyrja dhe kolaudimi i punimeve, me kushtin që zbatuesi të dorëzojë një
deklaratë noteriale, me të cilën të konfirmojë, nën përgjegjësinë e tij të plotë civile dhe penale, se
objekti është ndërtuar në përputhje me lejen e ndërtimit dhe projektin përkatës.
 Për lejet e ndërtimit të infrastrukturës, projekti teknik i ndërtimit duhet të përmbajë vetëm
projektin teknik të zbatimit, sipas fushës përkatëse.

