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SHËNIM I RËNDËSISHËM
 
Roli i këtij udhëzuesi është orientues për mënyrën e aplikimit të Lejes së Zhvillimit dhe do të jetë vazhdimisht 
në proces përditësimi në varësi të ndryshimit të legjislacionit, rregulloreve në zbatim të ligjeve përkatëse në 
fuqi, urdhëresave të ndryshme apo koncepteve që kanë nevojë të spjegohen. 

Sugjerimet e dhëna në këtë udhëzues nuk janë shteruese, pasi vetë rastet e aplikimi për leje zhvillimi janë 
nga më të ndryshmet dhe trajtimet e tyre nuk janë standarte.

Shembujt e sjellë në këtë udhëzues janë ilustruese, tek të cilat mund të referoheni.

Referencat ligjore të cituara në këtë udhëzues i përkasin kohës së përgatitjes së tij, prandaj çdo 
përdorues i këtij udhëzuesi duhet të jetë i kujdesshëm t'i referohet bazës ligjore të përditësuar nga burimet 
zyrtare në momentin e përdorimit të tij.

Udhëzuesi për profesionistët dhe qytetarët: 
“Si të aplikosh për Leje Zhvillimi”
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Udhëzuesi për profesionistët dhe qytetarët u përgatit nga 
Bashkia e Tiranës me mbështetje teknike të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. 

QËLLIMI I UDHËZUESIT 

Udhëzuesi “Si të aplikosh për Leje Zhvillimi” i vjen në ndihmë 
profesionistëve të fushës si planifikues urbanë, urbanistë, 
arkitektë dhe të interesuarve që aplikojnë për Leje Zhvillimi duke 
i udhëzuar për bazën ligjore, dokumentacionin e nevojshëm për 
pajisjen me leje, autoritetet të cilët kanë të drejta vendimarrje, 
afatet e kërkuara, etj.

HYRJE
MENYRA TË TJERA INFORMIMI PËRVEÇ KËTIJ UDHËZUESI

Për çdo pyetje apo informimim mbi mënyrën e aplikimit për Leje 
Zhvillimi mund të interesoheni pranë: 

- Zyrave të Komunikimit me Qytetarët pranë Bashkisë së Tiranës
- Portalit zyrtar të Bashkisë së Tiranës: 

Ky udhëzues është pjesë e një pakete informative për zbatimin e bazës tekniko - ligjore sipas 
kushteve të zhvillimit të përcaktuara në legjislacionin dhe rregulloret përkatëse në fuqi, së 
bashku me Udhëzuesin “Si të aplikosh për Plan të Detajuar Vendor”, Udhëzuesin “Si të aplikosh 
për Leje Ndërtimi” dhe Udhëzuesin “Si të aplikosh për Deklaratë Paraprake për Kryerje Punimesh”.

UDHËZUES TË TJERË APLIKIMI PER LEJE

www.tirana.al
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“ Leja e zhvillimit është akti i përcaktimit të kushteve zhvillimore për një 
parcelë / pronë të caktuar, që shërben si bazë për pajisjen me leje ndërtimi.

Leja e zhvillimit jepet me miratimin e Planit të Detajuar Vendor (PDV), në rast se 
parashikohet.

Në të gjitha rastet kur parcela ndodhet në zonë apo njësi, për të cilat nuk  
parashikohet nevoja e hartimit të PDV-së nga Plani i Përgjithshëm Vendor 
(PPV), aplikohet direkt për leje zhvillimi.

ÇFARË ËSHTË LEJA E ZHVILLIMIT ?

1/ Mundësia e aplikimit DIREKT për leje zhvillimi vlen për ato raste (njësi strukturore) të cilat nuk 
janë përcaktuar nga PPV si njësi subjekt PDV (nuk nevojitet hartimi i PDV).

2/ Në të gjitha rastet e nevojës së ndërtimit të banesave një-familjare deri në 2 KATE në njësitë 
strukturore që janë subjekt hartimi Plani të Detajuar Vendor, të përcaktuara si të tilla nga Plani i 
Përgjithshëm Vendor.

NË ÇFARË RASTI APLIKOJMË 
PËR LEJE ZHVILLIMI?

                                   SHËNIM    

Nëse rasti juaj nuk klasifikohet si 
aplikim për leje zhvillimi, 

referojuni udhëzuesve të tjerë 
për aplikim për leje (faqe 7).

”
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Aplikimi për leje zhvillimi kryhet VETËM në MËNYRË ELEKTRONIKE 
nëpërmjet PORTALIT ONLINE E-LEJE pjesë e platformës E-ALBANIA. 

Ky portal mundëson shërbimin me një ndalese dhe procedura të 
thjeshtuara, transparente dhe të shpejta, redukton pengesat 
administrative dhe përmirëson praktikat e aplikimit për lejet përkatëse.

www.e-albania.al

MËNYRA E APLIKIMIT
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KONTROLLI I KUSHTEVE TË ZHVILLIMIT 
& PËRCAKTIMEVE PËR PRONËN 
REFERUAR PPV TIRANË01
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www.tirana.al
tirana.al --> Program i Transparences --> Plani i Përgjithshëm Vendor 

Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV) është baza nga ku mund të nxjerrim informacionin e nevojshëm mbi rregullat e 
planifikimit për pronën para aplikimit për leje zhvillimi.

Informacioni mund të merret në 2 mënyra:

1/ Nëpërmjet aplikimit pranë zyrave të komunikimit me qytetarët për informacionin mbi kushtet e zhvillimit që 
përcakton PPV për njësinë në të cilën ndodhet parcela juaj.

ose

2/ Leximi i dokumentacionit hartografik të PPV-së dhe rregullores përkatëse të publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë 
së Tiranës.

PPV Tiranë mund ta aksesoni në:

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR
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PAJISJA ME VËRTETIMIN E PRONËSISË 
NGA HIPOTEKA / ZYRA VENDORE E 
REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME02
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ÇERTIFIKATA E PRONËSISË

! KUJDES 

Kartela e Pasurise se 
Paluajtshme dhe Harta Treguese 
e Regjistrimit duhet te jene te 
rifreskuara të 3 muajve te 
fundit dhe te njesuara me 
origjinalin (noterizuara).

KARTELA E PASURISË SË PALUAJTSHMEHARTA TREGUESE E REGJISTRIMIT

                                              SHËNIM    

Në rast se në Kartelën e 
Pasurisë së Paluatjshme, pronari 

ka shënime në “Seksionin e 
qerave, në përdorim, 

marrëveshje kufizuese, 
serviturave dhe interesave të 

tjera” apo në “Seksioin e 
hipotekave, vendimeve të 

gjykatës, kufizimeve, etj”, do të 
ketë kërkesa të vecanta 

(vërtetime apo çdo shkresë tjetër 
që është e nevojshme) në varësi 

të komenteve përkatëse nga 
autoriteti përgjegjës.
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APLIKIMI PËR GEN-PLAN AZHORNIMI
NË BASHKINË E TIRANËS03
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! KUJDES 

Përpara aplikimit për azhornim 
në Bashkinë  Tiranë aplikanti 
duhet të ketë kryer nëpërmjet 
një eksperti gjeodet të licensuar 
rilevimin topografik të zonës.

      SHËNIM

Dokumentat që  vërtetojnë 
pronësinë duhet të jenë të 
noterizuara dhe të 3 muajve të 
fundit.

GEN-PLANI I AZHORNIMIT i pronës është vendosja e projektit të rrugës së propozuar mbi 
fragmentin nga harta në shkallë, i njesisë administrative ku paraqitet prona mbi rilevimin 
topografik.

DOKUMENTAT E NEVOJSHËM PËR APLIKIMIN PËR GEN - PLAN:

1/ RILEVIMI TOPOGRAFIK I TERRITORIT NË PRONËSI 
     Realizohet nga një topograf i licensuar.

-   shkalla në varësi të sipërfaqes së zonës
-   formati A3 (e printuar dhe digitale - CD)
-   firmosur nga ekspert i licensuar 

2/ VËRTETIMIN E PRONËSISË NGA HIPOTEKA  (SHIKO HAPIN 2)
   (ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUATSHME - ZVRPP)

-  çertifikata e pronesisë 
-  kartela e pasurisë së paluajtshme
-  harta treguese e regjistrimit  

3/ LICENSA E TOPOGRAFIT E NOTERIZUAR
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HARTIMI 
I PROJEKT IDESË ARKITEKTONIKE04
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1/ PROJEKT IDENË ARKITEKTONIKE TË ZHVILLIMIT 
1.1 Plani i vendosjes së strukturës për leje zhvillimi (shkalla 1:500), ku evidentohen rrjeti 
rrugor i propozuar (këtu përfshihen rrugët nga PPV-ja dhe rrugët që aksesojnë në 
parcelë, nëse nevojitet), gjurmët e objekteve të propozuara, së bashku me kondicionet , 
treguesit zhvillimorë dhe parametrat urbanistikë si:

a. Intesitetin e ndërtimit
b. Koeficientin e shfrytezimit të tokës për ndërtim
c. Lartësinë maksimale në kate dhe metra
d. Distancat
e. Gjelberimin publik
f. Parkimin
g. Informacion rreth kufizimeve apo kushtëzimeve të veçanta në pronën përkatëse

1.2 Planimetri, prerje, pamje, 3D të zhvillimit të propozuar.

2/ RELACION TEKNIK SHPJEGUES & FOTO TË ZONËS

      SHËNIM

1. Projekt Ideja firmoset në mënyrë 
elektronike nga një arkitekt i 
licencuar. 

2. Planvendosja e strukturës së 
propozuar duhet të mbivendoset 
mbi Gen-planin e azhornimit e 
lëshuar nga Bashkia Tiranë.

! KUJDES 

Parametrat urbanistikë duhet të 
jenë në përputhje me përcaktimet 
e PPV.

Në rregulloren e PPV përcaktohen 
rregullat, normat dhe standardet 
e zbatueshme gjatë zhvillimit të 
qëndrueshëm të territorit, duke 
përcaktuar përdorimin dhe llojet e 
ndërhyrjeve mbi të gjithë territorin 
sipas parashikimeve të këtij plani.

PROJEKT IDEJA E STRUKTURËS SË 
PROPOZUAR DUHET TE PËRMBAJE: 

AKSESI NË PARCELË do të bëhet nëpërmjet rrugëve të konceptuara në respektim të 
profileve tip, si vijon:

                                              SHËNIM    

Planvendosja e strukturës së 
propozuar si dhe aksesi në 
pronë (lidhja me rrugën më 

të afërt ekzistuese) duhet të 
mbivendoset mbi Gen-planin e 

lëshuar nga Bashkia Tiranë.

! KUJDES 

1.5

TRUPI RRUGËS   8.5m

1.5

8.5

5.5 2 2

10

6

TRUPI RRUGËS   10m
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PËRGATITJA E DOKUMENTACIONIT 
TEKNIKO - LIGJOR  
& APLIKIMI ONLINE 05
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      SHËNIM: Nëse ky dokument nuk disponohet në fillim, mund të ngarkohet në sistem me  plotësimin e 
dokumentacionit i cili do ju kërkohet në vijim.

1/ Formati i aplikimit i nënshkruar elektronikisht

2/ Prokura ose autorizimi, në emër të personit fizik apo juridik, në rast se kërkesa 
paraqitet nga një përfaqësues i pronarit ose zhvilluesit

3/ Dokument që vërteton të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në zhvillim 
dhe, nëse ka, kopje të marrëveshjeve për pronën si: çertifikata e pronësisë, kartela e 
pronësisë & harta treguese. (SHIKO HAPIN 2)

4/ Genplani i lëshuar nga Bashkia Tiranë. (SHIKO HAPIN 3)

5/ Projekt ideja arkitektonike e zhvillimit
-   plani i vendosjes së objektit për leje zhvillimi (mbivendosur Gen-planit)
-   relacion teknik dhe foto të zonës së studiuar në format A4

6/ Kopje të licencës së projektuesit

7/ Mandatpagesën e tarifës së aplikimit.

DOKUMENTET PËR APLIKIMIN ONLINE:

                                             ! KUJDES 

Përpara ngarkimit të 
dokumentacionit të nevojshëm 
për leje zhvillimi, sigurohuni që 

lista e dokumentave të 
sipërpermendura të jetë e plote.

                                             ! KUJDES 

Përpara se të ngarkoni 
dokumentat në rrjet, është i 

nevojshëm nënshkrimi elektronik 
i tyre nga arkitekti i licensuar i cili 

harton projekt - idenë.

Kërkesa për leje zhvillimi paraqitet për shqyrtim nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, i cili 
mundëson ngarkimin elektronik të dokumentacionit shoqërues të kërkesës për leje zhvillimi.

Lutemi të skanoni të gjitha dokumentat e listuara të cilat do ngarkoni në sistem.

NGARKIMI ELEKTRONIK I DOKUMENTAVE 
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SHQYRTIMI I KËRKESËS 
AFATET KOHORE
PAGESA E TARIFES SE APLIKIMIT06
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PRANIM PËR ÇËSHTJE TË FORMËS 

Kjo fazë fillon nga momenti që aplikimi 
protokollohet pranë Bashkisë Tiranë dhe 
përfundon në momentin që bashkia njofton për 
plotesim, pranimin apo refuzimin e 
dokumentacionit.

POZITIV 
Njoftohet subjekti nëpërmjet shkresës “Njoftim per 
plotesim dokumentacioni”.
  
NEGATIV
Njoftohet subjekti nepermjet “vendimit te refuzimit 
te aplikimit.”

SHENIM !
Nëse autoriteti përgjegjës, brenda 5 ditëve pune, 
nuk njofton kërkuesin për mangësi në 
dokumentacion, aplikimi konsiderohet i miratuar në 
heshtje për çështje të formës dhe autoriteti 
përgjegjës ka detyrimin të vijojë me shqyrtimin e 
kërkesës.

PLOTËSIMI I DOKUMENTACIONIT
NGA APLIKUESI 

Kjo fazë fillon nga momenti që aplikuesi merr njoft-
imin nga bashkia dhe përfundon në momentin që 
aplikuesi ngarkon dokumentacionin përmes sistemit 
dhe ia dërgon bashkisë.

SHENIM !
Nëse subjekti nuk plotëson dokumentacionin 
brenda afatit të caktuar, autoriteti përgjegjës merr 
vendim të arsyetuar për refuzimin e kërkesës për 
leje zhvillim. 

KUJDES !
Ne plotesimin e dokumentacionit nese eshte 
kerkuar kryerja e pageses se tarifes te aplikimit, 
duhet ngarkuar ne sistem ne kete faze.

SHENIM !
Me dërgimin e njoftimit, si më sipër, pezullohet 
llogaritja e afatit të shqyrtimit të kërkesës deri në 
plotësimin e dokumentacionit nga kërkuesi.

SHQYRTIMI I APLIKIMIT 
& MENDIMI NGA INSTITUCIONET

Pas ngarkimit te dokumentacionit te kerkuar fillon 
procedura e shqyrtimit administrativ.

Në rast se vleresimi teknik është:

POZITIV 
Njoftohet subjekti nëpërmjet shkresës “Kthim 
Përgjigje - Për fillimin e procedurës së shqyrtimit 
administrativ.”

Ne kete faze bashkia njekohesisht dergon aplikimin 
per mendim tek institucionet dhe përfundon me 
skadimin e afatit 10 ditor të institucionit. 

SHENIM !
Aprovimi nga institucionet e tjera

- Të gjitha autoritetet publike, që duhet të shprehen 
në lidhje me kërkesën, kanë detyrimin t’i dërgojnë 
autoritetit përgjegjës, nëpëmjet sistemit elektronik 
të lejeve të ndërtimit, të dhëna lidhur me 
përditësimet e infrastrukturës apo ekzistencën 
e kufizimeve sektoriale të mundshme, lidhur me 
pronën / zhvillimin e propozuar.
- Në mungesë të përgjigjes brenda afatit 
10-ditor, kërkesa konsiderohet e miratuar në 
heshtje dhe autoriteti përgjegjës ka detyrimin të 
vijojë me shqyrtimin e kërkesës për leje.

NEGATIV 
Njoftohet subjekti nepermjet “Vendimit te refuzimit 
te aplikimit.”

PËRGATITJA E LEJES 

Kjo fazë fillon nga momenti që institucionet kanë 
dhënë mendim pozitiv përsëri përmes sistemit.

Në rast se vleresimi teknik është: 

POZITIV
Autoriteti pergjegjes jep konfirmirmimin e lejes se 
zhvillimit nepermjet shkreses “Vendim per miratimin 
elejes se zhvillimit” se bashku me planin e 
vendosjes se struktures.

NEGATIV 
Kjo fazë fillon nga momenti që autoriteti përgjegjës 
ka miratuar vlerësimin negativ (dhe automatikisht 
e ka derguar tek nëpunësi për përgatitjen e lejes) 
dhe përfundon në momentin që bashkia i dërgon 
aplikuesit refuzimin e lejes.

AFATI
5 DITË PUNE

AFATI
15 DITË PUNE

AFATI
20 DITË PUNE

AFATI
5 DITË PUNE

KOHEZGJATJA 
E PROCESIT:

1 2 3 4

MAX 30 DITË PUNE

Procesi kalon në këto hapa:

SHENIM !
Këtu nuk përfshihen 15 ditët e punës 
që i lihen në dispozicion aplikuesit për 
plotësimin e dokumentacionit.
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Për të kryer tarifën e aplikimit për leje zhvillimi kalohet në disa hapa:

1/  LËSHIMI I AUTORIZIMIT NGA BASHKIA TIRANË

Bashkia e Tiranës lëshon autorizimin online “Per pagese tarife shqyrtimi, leje zhvillimi” për kryerjen e pagesës.
Tarifa për shqyrtimin e pagesës paguhet brenda afateve të përcaktuara me ligj. 

2/ FATURA E APLIKIMIT

2.1 Në bazë të autorizimit të hartuar nga Bashkia e Tiranës merret vërtetimi për kryerjen e pagesës pranë 
Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) të Bashkise Tiranë.

2.2 Nëpërmjet faturës bëhet pagesa në bankë.

2.3 Me  mandat - pagesën bankare merret konfirmimi i pagesës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave 
dhe Tarifave Vendore (DPTTV) të Bashkise Tiranë.

2.4 Konfirmimi i pagesës dhe / ose dokumentacioni i kerkuar per plotesim duhet te plotesohet brenda 15 
diteve pune nga data e njoftimit të aplikuesit. 

TARIFA E APLIKIMIT

! KUJDES 

1. Që në momentin që kryeni 
aplikimin online kontrolloni herë 
pas here email - in, pasi do të 
njoftoheni nga Bashkia Tiranë 
për cdo hap të aplikimit tuaj.

2. Ngarkoni elektronikisht në 
portal mandatin e pagesës së 
tarifës së aplikimit.
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PERMBLEDHJA E PROCESIT 
TË APLIKIMIT PËR LEJE ZHVILLIMI
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4

KONTROLLI I KUSHTEVE TË ZHVILLIMIT 
PËR PRONËN, REFERUAR PPV TIRANË

MARRJA E VËRTETIMIT TË PRONËSISË 
NGA HIPOTEKA / ZVRPP

APLIKIMI PËR GEN-PLAN 
NË BASHKINË E TIRANËS

PPV

1

Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV) është baza nga 
ku mund të nxjerrim informacionin e nevojshëm mbi 
rregullat e planifikimit për pronën para aplikimit për 
leje zhvillimi.

Informacioni mund të merret në 2 mënyra:

1/ Nëpërmjet aplikimit pranë zyrave të 
komunikimit me qytetarët për informacionin mbi 
kushtet e zhvillimit që përcakton PPV për njësinë 
në të cilën ndodhet parcela juaj.

2/ Leximi i planit të publikuar në faqen zyrtare të 
bashkisë Tiranë (www.tirana.al)

Pranë Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme (ZVRPP) aplikohet për dokumentat e 
mëposhtme:

1/ Çertifikata e pronësisë

2/ Kartela e pasurisë së paluajtshme

3/ Harta treguese e regjistrimit

Dokumentat e nevojshëm për aplikimin për 
gen - plan:

1/ Rilevimi topografik i territorit në pronësi nga një 
topograf i licensuar

2/ Vërtetimin e pronësisë nga Hipoteka / 
Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluatshme - ZVRPP

3/ Licenca e topografit e noterizuar

2

ZVRPP

HARTIMI 
I PROJEKT IDESË ARKITEKTONIKE

PËRGATITJA E DOKUMENTACIONIT 
& APLIKIMI ONLINE 

SHQYRTIMI I KËRKESËS, AFATET KOHORE, 
& PAGESA E TARIFES SE APLIKIMIT

Projekt ideja e strukturës së propozuar duhet të 
përmbajë:

1/ Projekt idenë arkitektonike të zhvillimit 

1.1 Plani i vendosjes së objektit për leje zhvillimi 
1.2 Planimetri, prerje, pamje, 3D të zhvillimit të 
propozuar.

2/ Relacion teknik shpjegues & foto të zonës

Dokumentat e nevojshëm për aplikimin online:

1/ Formati i aplikimit i nënshkruar elektronikisht

2/ Prokura ose autorizimi, në emër të personit fizik 
apo juridik.

3/ Dokument që vërteton të drejtat pasurore të 
pronës/ave që marrin pjesë në zhvillim dhe, nëse 
ka, kopje të marrëveshjeve për pronën.

4/ Genplani i lëshuar nga Bashkia Tiranë. 

5/ Projekt ideja arkitektonike e zhvillimit

6/ Kopje të licencës së projektuesit

7/ Mandatpagesën e tarifës së aplikimit, nëse 
parashikohet.

5

E - ALBANIA
E - LEJE

Kohëzgjatja e procesit është max 30 ditë pune. 
(Këtu nuk përfshihen 15 ditët e punës që i lihen në 
dispozicion aplikuesit për plotësimin e 
dokumentacionit).

Procesi kalon në këto hapa:

1/ Pranim për çështje të formës 
2/ Plotësimi i dokumentacionit nga Aplikuesi 
3/ Shqyrtimi i aplikimit & mendimi nga 
    institucionet
4/ Përgatitja e lejes 

TARIFA E APLIKIMIT 
Për të kryer tarifën e aplikimit për leje zhvillimi 
kalohet në disa hapa:

1/  Lëshimi i autorizimit nga bashkia tiranë
2/ Fatura e aplikimit
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REFERENCA LIGJORE DHE ADMINISTRATIVE: 

- Ligji 107/2014 dt. 31/07/2014 (i ndryshuar) “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”
- VKM 686 dt.22/11/2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”
- VKM 408 dt. 13/05/2015 (i ndryshuar) “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”
- VKKT nr.1, dt.14.04.17 “Rregullore e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tiranë”



Sheshi “Skënderbej”,
Nd. 2, Kodi postar 1001,

Tiranë, Shqipëri

www.tirana.al

Udhëzuesi “Si të aplikosh për Leje Zhvillimi”, 
është pjesë e një pakete informative për zbatimin e bazës tekniko - ligjore sipas kushteve të 
zhvillimit të përcaktuara në legjislacionin dhe rregulloret përkatëse në fuqi, së bashku me:

 
Udhëzuesin “Si të aplikosh për Plan të Detajuar Vendor”

Udhëzuesin “Si të aplikosh për Deklaratë Paraprake për Kryerje Punimesh” 
Udhëzuesin “Si të aplikosh për Leje Ndërtimi”

Përgatitur nga Bashkia e Tiranës me mbështetje teknike të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. 


