LIDHJA NR. 2
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Nr

Data e regj.
të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes
dhe përmbledhje e përgjigjes

1

07.01.2016

Kërkesë për informacion /
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
për pasurinë më nr.
42/449 dhe 42/446/3 në zk
8602, rr. Murat Tërbaci,
Vlorë
Kërkesë për informacion /
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës,
të ndodhur në rr. H.I.
Dalliu, (ish shtëpia e
Partisë) Tiranë

11.01.2016
Në zonën ku kërkohet të kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status
“zonë arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Vlorë”
Për dijeni: Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
14.01.2016
Në Vendimin e Këshillit të Ministrave me nr. 249 dt. 01.07.1980, pika 5 citohet se: ” Në
qytetin e Tiranës, ansambli i rrugës “Formimi i Partisë” që përfshihet midis rrugëve “4
Dëshmorët’, “Riza Cerova”, “Bajram Curri”, e “Thanas Ziko”, shpallet zonë e mbrojtur,
ndërsa zona përreth Shtëpisë Muze ku u formua Partia Komuniste Shqiptare shpallet
zonë-muze, sipas planimetrisë bashkëngjitur.”. Sipas Hartës treguese të vënë në
dispozicion nga ana juaj, pasuria me nr. 2/64 ndodhet brenda zonës së mbrojtur të
shpallur me VKM nr. 249 dt. 01.07.1980. Pas verifikimit nga ana jonë për pasurinë nr.
2/64 nuk rezulton të ketë ndonjë konfirmim për ndonjë projekt për leje ndërtimi apo
ndërhyrje me karakter ndërtimor, të miratuar nga IMK, për periudhën e kërkuar,
përkatësisht vitet 1980 – 1991. Për këtë arsye ju rekomandojmë, për informacion më të
detajuar, t’i drejtoheni institucionit që ka kompetencën ligjore për miratimin e lejeve të
ndërtimit, përkatësisht Bashkia Tiranë. Për periudhën deri në vitin 2003 projektet në këto
zona miratoheshin nga Drejtoritë e Monumenteve të Kulturës në Rrethe, për këtë arsye ju
rekomandojmë t’i drejtoheni institucionit përkatës që mund të disponojë informacion, në
rastin konkret Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrës.
Në dt. 13.01.2016
Prona e ndodhur në ZK 2140 nr pasurie 2/40 në Mëzes Tiranë, ku kërkohet të bëhen
ndërhyrje em karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me status “monument kulture”,
“zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zonë arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”
Dt. 25.01.2016
Zona ku ndodhet banesa e kërkuesit ndodhet në zonën e mbrojtur të Qendrës Historike të
himarës Fshat, dhe deri tani ka miratimin me Vendim nr. 233 dt.17.11.2015 të KKR, si
dhe me miratim të Këshillit të Ministrave, por ende nuk është publikuar ne fletoren
zyrtare. Shpallja e Qendrës Historike të Himarës Fshat dhe miratimi i Rregullores për
Administrimin e saj, është në proces miratimi. Pasi të bëhet i mundur miratimi me VKM
i kësaj rregulloreje do të mund të vijohet me procedurat e mëtejshme për shqyrtimin e
projektit. Bashkëngjitur vendimi i KKR.

2

11.01.2016

3

13.01.2016

Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti për
pronë të ndodhur në
Tiranë, me qëllim shtesë
kati-hoteleri

4

18.01.2016

Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti apo
zonë e mbrojtur për pronë
të ndodhur në Himarë
Fshat

Statusi
kërkesës

i

Tarifa

Përfunduar

Nuk Ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk Ka

Përfunduar

Nuk Ka

5

19.01.2016

Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti për
pronë të ndodhur brenda
territorit
të
IVSHB,
Tiranë

6

20.01.2016

Kërkesë për informacion
për emrin e Drejtorit të
IMK-së në vitin 1992
(14.07.1992)

7

21.01.2016

Kërkesë për informacion
(të dhëna kulturore) për
hartimin e planit të
përgjithshëm
vendor,
Bashkia Prrenjas

8

21.01.2016

Ankesë për ndërtim pa
leje, brenda zonës së
mbrojtur në
lagjen
Palorto Gjirokastër

9

21.01.2016

Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti zonë e
mbrojtur
në
Lagjen
Palorto Gjirokastër, me
qëllim ndërtim rrethim
prone private.

20.01.2016
Në zonën ku kërkohet të kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status
“zonë arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”
Për dijeni: Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
20.01.2016
Drejtori i IMK për periudhen 1.9.1992-11.3.1998 ka Z. __________. .Për periudhen e
kërkuar nuk rezultojnë të dhëna për drejtuesin e IMK.
01.02.2016
Pas verifikimit në Regjistrat Themeltar në arkivë Drejtori i IMK për periudhen 1.9.199211.3.1998 ka Z. __________.. Ndërsa për Z.__________ nuk rezultoi në regjister i
regjistruar si Drejtor, për periudhën e kërkuar.
26.01.2016
Bashkëlidhur ju vëmë në dispozicion: 1. Listën e Monumenteve të Kulturës për Bashkinë
Prrenjas, sipas njësive administrative përkatëse. 2. Hedhjen në KML (Google) të
pozicionimit dhe koordinatat përkatëse të këtyre monumenteve.
Për informacion më të plotë për vendndodhjen e saktë të cdo monumenti në Republikën e
Shqipërisë duke treguar pozicionin e tij, gjurmën që zë monumenti në terren, zonën e
mbrojtur, ju lutem vizitoni faqen tonë zyrtare të internetit: http://www.imk.gov.al/,
rubrika: WebGis IMK. Harta webgis database ofron informimin e publikut dhe gjithe
institucioneve të tjera lidhur me kombinimin e informacionit të monumenteve me të
gjitha informacionet e tjera si rrjeti rrugor, projektet arkeologjike, pasuritë e paluajtshme
(nga ASIG), ortofotot, imazhe satelitore, harta topografike, zonat e mbrojtura natyrore,
etj.
Ky informacion jepet nëpërmjet webgis bashkë me të dhënat e detajuara të kartelave për
secilin nga monumentet e kulturës.
Për dijeni: DRKK Durrës
22.01.2016
Në lidhje me ankesën tuaj ju informojmë se në lidhje me ndërtimin pa leje, duhet ti
drejtoheni Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Gjirokastër si dhe
Gjykatës së Rrethit sepse ka të bëjë me cënim pronësie dhe ndërtim të kundraligjshem.
Nga DRKK Gjirokastër do ndiqen hapat ligjore në zbatim te Ligjit 9048/2003 i ndryshuar
dhe akteve nënligjore të tij si dhe rregullores “Për mbrojtjen, konservimin e integruar
dhe administrimin e Qendrës Historike dhe Zonës së Mbrojtur në Qytetin e Gjirokastrës”
miratuar me Vendimin nr. 619 dt. 7.7.2015 të KM.
Për dijeni: - Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Gjirokastër
- DRKK Gjirokastër
22.01.2016
Kërkesa juaj, për hartimin e një projekti për rrethimin e pronës tuaj e ndodhur brenda
Qendrës Historike Gjirokastër në mbështetje të Ligjit 9048/2003, i ndryshuar dhe akteve
nënligjore të tij duhet t’i drejtohet DRKK Gjirokastër, specialistët e të cilës j’u sqarojnë
në lidhje me procedurat që duhen ndjekur në zbatim të rregullores “Për mbrojtjen,
konservimin e integruar dhe administrimin e Qendrës Historike dhe Zonës së Mbrojtur

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk Ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk Ka

10

21.01.2016

Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti

11

21.01.2016

12

24.01.2016

Kërkesë për rikonfirmim
statusi monumenti për
pronat
7/281,
7/282,
7/283, 7/451, 7/379 ne zk
8120 rr. Njazi Meka
Tiranë,
me
qëllim
ndërtimi
një
godine
banimi e shërbimesh 7 kat
+1 kat parkim nëntoke
Kërkesë
për
dhënie
informacioni dhe pëlqimi
për kryerje emergjente të
punimeve te mirembajtjes
se zakonshme, Tiranë

13

25.01.2016

Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti për
objektin VI – 4 në rr.
Myrtezim Kellici, Tiranë

14

26.01.2016

Kërkesë për konfirmim
statusi monumenti / zonë
e mbrojtur për ndërtim
bllokun e vilave

në Qytetin e Gjirokastrës” miratuar me Vendimin nr. 619 dt. 7.7.2015 të KM.
Për dijeni: DRKK Gjirokastër
01.02.2016
Në pronën e ndodhur në rr. “Frosina Plaku” zk 8220 nr. pasurie 3/222 me vendndodhje
në Tiranë, ku kërkohet të kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status
“zonë arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”
Për dijeni: Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
22.01.2016
Në pronat e ndodhura Rr. Njazi Meka, zk 81207/281, 7/282, 7/283, 7/451, 7/379 me
vendndodhje në Tiranë, ku kërkohet të kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor
nuk ndodhen objekte me status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe
me status “zonë arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”
Për dijeni: Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
25.01.2016
Kerkesa juaj ne lidhje me nderhyrjet emergjente ne objektin ku u themelua “Organizata
Bashkimi” me status “monument kulture” kategoria e parë, në bashkëpronësi nga ana
juaj, duhet të shoqërohet me një projekt për ndërhyrjet që do kryhen, i cili duhet të jetë i
hartuar nga DRKK Durrës ose nga një projektues i pajisur me license ne fushen e
restaurimit, ne zbatim te Ligjit 9048/2003 i ndryshuar dhe dueht te paraqitet për
shqyrtimprane Keshillit Shkencor te IMK-se. Në mbështetje të Vendimit nr. 408 dt.
13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit” neni 7, dueht të
paraqiteni pranë Bashkisë Tirane për t’u pajisur me dokumentacionin nevojshëm për
kryerjen e punimeve.
Për dijeni: DRKK Durrës
01.02.2016
Lidhur me statusin aktual të pronës që gëzonte statusin në mbrojtje paraprake sipas
Urdhrit për Shpallje në Mbrojtje paraprake të disa objekteve në qytetin e Tiranës, nr.
1068 prot. dt. 16.07.2015 ju bëjmë me dije se: në momentin aktual ky status ka
përfunduar në dt. 16.01.2016 dhe objekti me kodin VI-4 ne rr. Myrteza Kellici nuk eshte
me objekt i Ligjit nr. 9048/2003, i ndryshuar.
02.02.2016
Në pronat e ndodhura në Fshatin Lundër, zk 2529 nr. Pasuri 621/15, 621/33, 621/34, me
vendndodhje në Tiranë, ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk
ndodhen objekte me status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me
status “zonë arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: Agjencia e Shërbimit Arkeologjik

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk Ka

Përfunduar

Nuk Ka

Përfunduar

Nuk Ka

Përfunduar

NUK KA

15

27.01.2016

Kërkesë për informacionLista e monumenteve te
kultures
qe
ndodhen
brenda
territorit
administrativ te Bashkise
Shkoder; Per secilin nag
monumentet te sqaroni
statusin e mbrojtjes, masat
e marra 10 vitet e fundit
mbrojtjen e tyre dhe
dokumente ligjore/plane
menaxhimi; liste e lejeve
ndertimore
madhore
dhene nga KKR gjate 10
viteve te fundit: Raport
specifik nese ka, per tu
marre paerasysh gjate
hartimit te PPV per
territorin e
Bashkise
Shkoder.
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në rr. Asim Zeneli,
Tiranë,
me
qellim
ndertimi

04.02.2016
Bashkelidhur po ju veme ne dispozicion informacionin e kerkuar: 1.Lista e
monumenteve; 2.Hedhjen në KML (Google) të pozicionimit dhe koordinatat përkatëse të
këtyre monumenteve dhe zonave mbrojtese; 3. Hartat e zonave mbrojtese te
monumenteve te kultures per Bashkine Shkoder; 4. Rregulloren dhe hartën e Qendres
Historike; 5. Rregulloren e Qendres Arkeologjike. Bashkelidhur gjeni gjithe
informacionin ne CD.
Për informacion më të plotë për vendndodhjen e saktë të cdo monumenti në Republikën e
Shqipërisë duke treguar pozicionin e tij, gjurmën që zë monumenti në terren, zonën e
mbrojtur, ju lutem vizitoni faqen tonë zyrtare të internetit: http://www.imk.gov.al/,
rubrika: WebGis IMK. Harta webgis database ofron informimin e publikut dhe gjithe
institucioneve të tjera lidhur me kombinimin e informacionit të monumenteve me të
gjitha informacionet e tjera si rrjeti rrugor, projektet arkeologjike, pasuritë e paluajtshme
(nga ASIG), ortofotot, imazhe satelitore, harta topografike, zonat e mbrojtura natyrore,
etj.
Ky informacion jepet nëpërmjet webgis bashkë me të dhënat e detajuara të kartelave për
secilin nga monumentet e kulturës.
Për dijeni: - Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë dhe
Diversitetin Kulturor.
- DRKK Shkodër
26.02.2016
Kërkesë për informacion drejtuar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë – nëse hetimi i
procedimit penal për kete prone eshte akoma në proces apo ka perfunduar.
23.03.2016
Kthim përgjigje nga Prokuroria Rrethit Gjyqësor Tiranë – ju bëjmë me dije procedimin
penal me objekt hetimi “Prishjen e objektit ekzistues në rr. Asim Zeneli”, vijon të jetë në
hetim.
04.04.2016
Kthim përgjigje kërkuesit – Ju bejme me dije se IMK ka kërkuar informacion pranë
prokurorisë ne lidhje me procedimin penal, dhe ne vijim jemi informuar se ky procedim
eshte ne proces. Sa me siper nuk mund te shprehemi lidhur me statusin aktual te kesaj
prone pa perfunduar hetimi. Bashkëlidhur keni kopje të shkresës së Prokurorisë.

Përfunduar

NUK KA

16

27.01.2016

Përfunduar

Nuk Ka

17

28.01.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 1952 me nr.
pasurie 207/14, Fshati
Livadhë të Himarës

Përfunduar

Nuk Ka

01.02.2015

Kërkesë
për
marrje
masash dhe bashkëpunim
për zgjidhjen e rriskut për
gjëndjen e amortizuar në
banesën Alizani në lagjen

03.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Vlorë”.
Për dijeni: ASHA
05.02.2016
Nga ana e DRKK Gjirokastër dhe Bashkisë të merren masat për eliminimin e kalimit të
këmbësorëve, duke bërë rrethimin provizor të zonave që paraqesin rrezikshmëri. Të bëhet
projekti për nderhyrje emergjente dhe njëkohesisht te vbazhdoje projekti i plote per
nderhyrje restauruese të ketij objekti.

18

Përfunduar

Nuk ka

Hazmurat, Gjirokastër
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
ne Bashkine Polican

19

03.02.2016

20

05.02.2016

Kërkesë për informacion /
rikonfirmim statusi për
monumentet e kulturës në
Rr. H.H. Dalliu, Tiranë

21

05.02.2016

22

08.02.2016

Kërkesë për informacion /
konfirmim statusi për
monumentet e kulturës në
Gjilek-Dhërmi-Vlorë, zk
1739
Kërkesë për informacion /
konfirmim statusi për
monumentet e kulturës në
Dhërmi-Himarë-Vlorë, në
vendin
e
qujtur
„Shqefalesh“

23

11.02.2016

24

12.02.2016

Kërkesë
për
marrje
masash për ndërhyrje
emergjente në restaurimi
të disa objekteve në Rr. E
Dibrës
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
ne Bashkinë Skrapar

Për dijeni: Prefekti i Qarkut, Bashkia, Ministria e Kulturës
04.2.2016
Bashkelidhur keni Listen e monumenteve te kultures dhe vendodhjen e tyre ne kml.
Për informacion më të plotë për vendndodhjen e saktë të cdo monumenti në Republikën e
Shqipërisë duke treguar pozicionin e tij, gjurmën që zë monumenti në terren, zonën e
mbrojtur, ju lutem vizitoni faqen tonë zyrtare të internetit: http://www.imk.gov.al/,
rubrika: WebGis IMK. Harta webgis database ofron informimin e publikut dhe gjithe
institucioneve të tjera lidhur me kombinimin e informacionit të monumenteve me të
gjitha informacionet e tjera si rrjeti rrugor, projektet arkeologjike, pasuritë e paluajtshme
(nga ASIG), ortofotot, imazhe satelitore, harta topografike, zonat e mbrojtura natyrore,
etj.
Ky informacion jepet nëpërmjet webgis bashkë me të dhënat e detajuara të kartelave për
secilin nga monumentet e kulturës.
Për dijeni: Ministria e Kulturës, DRKK Berat
08.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
08.02.2016
Kërkesë drejtuar DRRK Vlorë, për verifikim nëse në sipërfaqen e kërkaur ka objekte me
statur monument kulture
Për dijeni: Kërkuesi
22.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Vlorë”.
Për dijeni: ASHA
15.02.2016
Drejtuar DRRK Durrës: Të dërgohen specialistët e Sekt. të Tiranës për të verifikuar
gjëndjen e objekteve dhe të merren masat për mbrojtjen e kalimtarëve. Të hartohet
projekti për ndërhyrje dhe të paraqitet për shqyrtim në KSH në IMK.
Për dijeni: Njësia Bashkiake Nr.8 - Kërkuesi
22.02.2016
Bashkëlidhur keni Listën e monumenteve të kulturës, hedhjen në kml (google) të
pozicionimit dhe koordinatat përkatëse të këtyre monumenteve, zonën mbrojtëse të
monumentit Ura e Kasabashit.
Për informacion më të plotë për vendndodhjen e saktë të cdo monumenti në Republikën e
Shqipërisë duke treguar pozicionin e tij, gjurmën që zë monumenti në terren, zonën e
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12.02.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
ne Bashkinë Elbasan për
hartimin e PPV

26

12.02.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8240 Rr. Pirro
Gogo, Tiranë
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15.02.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
ne
Bashkinë
Ura
Vajgurore për hartimin e
PPV

mbrojtur, ju lutem vizitoni faqen tonë zyrtare të internetit: http://www.imk.gov.al/,
rubrika: WebGis IMK. Harta webgis database ofron informimin e publikut dhe gjithe
institucioneve të tjera lidhur me kombinimin e informacionit të monumenteve me të
gjitha informacionet e tjera si rrjeti rrugor, projektet arkeologjike, pasuritë e paluajtshme
(nga ASIG), ortofotot, imazhe satelitore, harta topografike, zonat e mbrojtura natyrore,
etj.
Ky informacion jepet nëpërmjet webgis bashkë me të dhënat e detajuara të kartelave për
secilin nga monumentet e kulturës.
Për dijeni: Ministria e Kulturës
22.02.2016
Bashkëlidhur keni Listën e monumenteve të kulturës, hedhjen në kml (google) të
pozicionimit dhe koordinatat përkatëse të këtyre monumenteve, zonën Arkeologjike A
dhe B të qytetit të Elbasanit si dhe rregulloren e funksionimit të saj, zonën mbrojtëse të
monumenteve.
Për informacion më të plotë për vendndodhjen e saktë të cdo monumenti në Republikën e
Shqipërisë duke treguar pozicionin e tij, gjurmën që zë monumenti në terren, zonën e
mbrojtur, ju lutem vizitoni faqen tonë zyrtare të internetit: http://www.imk.gov.al/,
rubrika: WebGis IMK. Harta webgis database ofron informimin e publikut dhe gjithe
institucioneve të tjera lidhur me kombinimin e informacionit të monumenteve me të
gjitha informacionet e tjera si rrjeti rrugor, projektet arkeologjike, pasuritë e paluajtshme
(nga ASIG), ortofotot, imazhe satelitore, harta topografike, zonat e mbrojtura natyrore,
etj.
Ky informacion jepet nëpërmjet webgis bashkë me të dhënat e detajuara të kartelave për
secilin nga monumentet e kulturës.
Për dijeni: Ministria e Kulturës
22.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
22.02.2016
Bashkëlidhur keni Listën e monumenteve të kulturës për Bashkinë e Urës Vajgurore,
hedhjen në kml (google) të pozicionimit dhe koordinatat përkatëse të këtyre
monumenteve.
Për informacion më të plotë për vendndodhjen e saktë të cdo monumenti në Republikën e
Shqipërisë duke treguar pozicionin e tij, gjurmën që zë monumenti në terren, zonën e
mbrojtur, ju lutem vizitoni faqen tonë zyrtare të internetit: http://www.imk.gov.al/,
rubrika: WebGis IMK. Harta webgis database ofron informimin e publikut dhe gjithe
institucioneve të tjera lidhur me kombinimin e informacionit të monumenteve me të
gjitha informacionet e tjera si rrjeti rrugor, projektet arkeologjike, pasuritë e paluajtshme
(nga ASIG), ortofotot, imazhe satelitore, harta topografike, zonat e mbrojtura natyrore,
etj.
Ky informacion jepet nëpërmjet webgis bashkë me të dhënat e detajuara të kartelave për
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15.02.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në Rr. Xhanfize Keko, ZK
8130, Tiranë

29

16.02.2016

Kërkesë
për
dokumentacion shkresor
dhe grafik në formatin
dwg, GIS sipas sistemit
koordinativ
shtetëror
lidhur me zonat e
mbrojtura të rëndësisë
kombëtare,
të
trashëgimisë
kulturore
dhe
monumentet
ne
Bashkinë Krujë.

30

16.02.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8210, rr. Beniamin
Kruta, Tiranë

31

17.02.2016

32

17.02.2016

Kërkesë për pajisje me
dokumentacion
mbi
projektin e ndërhyrjeve të
restaurimit që ka lidhje
me
projektin
e
rikualifikimit urban të
Pazarit të Ri, Markatës së
Mishit dhe Peshkut-FrutaPerime dhe Sheshit Avni
Rustemi
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e

secilin nga monumentet e kulturës.
Për dijeni: Ministria e Kulturës
22.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
22.02.2016
Bashkëlidhur keni Listën e monumenteve të kulturës për Bashkinë e Krujës, hedhjen në
kml (google) të pozicionimit dhe koordinatat përkatëse të këtyre monumenteve, zonën
Arkeologjike A dhe B të qytetit të Krujës si dhe rregulloren e funksionimit të saj.
Për informacion më të plotë për vendndodhjen e saktë të cdo monumenti në Republikën e
Shqipërisë duke treguar pozicionin e tij, gjurmën që zë monumenti në terren, zonën e
mbrojtur, ju lutem vizitoni faqen tonë zyrtare të internetit: http://www.imk.gov.al/,
rubrika: WebGis IMK. Harta webgis database ofron informimin e publikut dhe gjithe
institucioneve të tjera lidhur me kombinimin e informacionit të monumenteve me të
gjitha informacionet e tjera si rrjeti rrugor, projektet arkeologjike, pasuritë e paluajtshme
(nga ASIG), ortofotot, imazhe satelitore, harta topografike, zonat e mbrojtura natyrore,
etj.
Ky informacion jepet nëpërmjet webgis bashkë me të dhënat e detajuara të kartelave për
secilin nga monumentet e kulturës.
Për dijeni: Ministria e Kulturës
24.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
09.03.2016
Në lidhje me projektin e rikualifikimit urban të Pazarit të Ri, Markatës së Mishit dhe
Peshkut-Fruta-Perime dhe Sheshit Avni Rustemi, lutemi ti drejtoheni shoqërisë
projektuese dhe investitorit AADF

22.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
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Nuk ka
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Përfunduar
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monumenteve të kulturës
në zk 8120, rr. 5 maji,
Tiranë

33

23.02.2016

Kërkesë për pajisje me
kopje të vendimit për
vilën dy katëshe Rr.
Dibrës, pranë Kopshtit,
Tiranë
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8310, rr. Lord
Bajron, Tiranë
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23.02.2016
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23.02.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8350, rr. H.H.
Dalliu, Tiranë

36

24.02.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8120, Rr. Selaudin
Bekteshi, Tiranë
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25.02.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 2884, Paskuqan,
Kamëz, Tiranë

38

26.02.2016

Kërkesë për pajisje me
kopje të Urdhrit nr.1068
Dt.16.07.2015
për
shpallje
ne
mbrojtje

arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
24.02.2016
Bashkëlidhur keni Kopje të Urdhrit nr. 276 dt. 16.07.2015 për shpalljen monument
kulture të kategorisë së II-të të disa objekteve në qytetin e Tiranës dhe listën, ku objekti
juaj gëzon statusin monument kulture e kategorisë së II-të, me kod II=235
24.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
24.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
03.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
25.02.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
29.02.2016
Bashkëlidhur keni Urdhrin nr.1068 Dt.16.07.2015 për shpallje ne mbrojtje paraprake dhe
listën e objekteve
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paraprake dhe listën e
objekteve
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8120, rr. 5 maji,
Tiranë

39

01.03.2016

40

01.03.2016

41

02.03.2016

42

03.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8210, Rr. Studenti,
Tiranë

43

07.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8350, rr. H.H.
Dalliu, Tiranë

44

07.03.2016

Kërkesë për informacion /
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8380, rr. Zhan
d’Ark, Tiranë

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
banesën e Elmaz Dezhgiu,
fshati Gur i Bardhë, Mat
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 2679, Mëzez

03.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
01.03.2016
Kjo banesë gëzon statusin Monument Kulture e Kategorisë së I-rë, shpallur me Urdhëres
dt. 08.01.1977. Ky monument ka status mbrojtje sipas Ligjit 9048/2003 i ndryshuar

Përfunduar
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Përfunduar

Nuk ka

03.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
03.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
09.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
09.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
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07.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8350, rr. H.H.
Dalliu, Tiranë,

46

09.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8370, Rr. Dervish
Hekali, Tiranë
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10.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8240, rr. 3
Dëshmorët, Tiranë
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10.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8240, rr. 3
Dëshmorët, Tiranë
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15.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 1425, Fshati gudhiKamt, në Qaf-Shtamë,
Krujë

50

17.03.2016

Kërkesë për informacion/

09.03.2016
Në pronën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor me Pasuria nr.5/84,
është shpallur „objekt në mbrojtje paraprake“ sipas Urdhrit nr. 71 dt. 15.01.2016, dhe si e
tillë gëzon statusin për një periudhe 6 mujore dhe në zbatim të nenit 26 të Ligjit
9048/2003 i ndryshuar pika 2 “Gjatë kësaj periudhe ndalohet cdo lloj ndërhyrje në
gjëndjen fizike të objektit”.
Për pronen me nr. 5/88, ku kërkohet të bëhen ndërhyrje me karakter ndërtimor, nuk
ndodhen objekte me status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me
status “zone arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
11.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
11.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
11.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
17.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
17.03.2016

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8370, Rr. Qemal
Stafa, Njësia nr.8 Nën
njësia 3, Tiranë
51

23.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 2951, Pezë e
Madhe, Tiranë

52

23.03.2016

53

23.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8160, Rr. E
Elbasanit, Tiranë
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8180, rr. Anastas
Kullorioti, Tiranë

54

24.03.2016

Kërkesë për ndihmë për
parandalim emergjence,
shëmbje
banese
në
Qendrën historike të
Qytetit të Pogradecit

55

25.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 1952, Himarë

Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
24.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
23.03.2016
Në pronën me nr. Pasurie 2/187, ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor, ju
bëjmë me dije se objekti gëzon statusin monument kulture e kategorisë së II-të me kodin
II-170 në hartë dhe në listë, shpallur me Urdhrin nr. 276 dt.16.07.2015 dhe si i tillë është
objekt i Ligjit9048/2003 i ndryshuar. Në këtë objekt nuk lejohen ndërhyrje me karakter
ndërtimor. Bashkëlidhur kopje e Urdhrit.
24.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
04.04.2016
Banesa e ndodhur ne Lagjen e Burimave (Topleci) është pjesë e Qendrës Historike të
Qytetit Pogradec, shpallur me VKM nr.554, dt. 18.06.2015, dhe si e tillë cdo ndërhyrje i
nënshtrohet ligjit9048/2003 i ndryshuar, dhe rregullores për administrimin e Qendrës
Historike të Qytetit Pogradec. Të merren masat mbrojtëse për ruajtjen e kalimtarëve dhe
eleiminimin e pasojave që paraqet kjo banesë. Duhet të hartohet një projekt për
rikonstruksion dhe duhet të paraqitet për shqyrtim ne KSH pranë IMK-së dhe aprovim në
KKR dhe më tej të vazhdohet procedura për dhënien e lejes së ndërtimit sipas ligjit për
planifikimin e territorit.
Për dijeni: Këshilli i qarkut Korcë, Prefekti i Qarkut Korcë
07.04.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor, pasuria nr. 390/23, nuk
ndodhen objekte me status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me
status “zone arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Vlorë”.

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

56

29.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 2105, Kashar,
Tiranë, nr. Pasurie 1156/7

57

29.03.2016

58

30.03.2016

Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 2105, Kashar,
Tiranë,
nr.
Pasurie
986/5/5,786/5/14,986/5/1
7
Kërkesë për informacion/
konfirmim statusi për
ekzistencën
e
monumenteve të kulturës
në zk 8260, BLV Bajram
Curri, Rr. Irfan Tomini,
Tiranë

59

10.5.2016

Kërkesë
dëmshperblim

për

60. 9.5.2016

Kërkesë për restaurimin e
banesës „Rinka Guxho“

61. 26.5.2016

Kërkesë për informacion
ne lidhje me ndërtimet ne
Zonën Arkeologjike ne
Qytetin e Durrësit
Kërkesë
për
dokumentacion
Kërkesë
për
dokumentacion
Kerkese per informacion
ne lidhje me Kalane e
Currilave dhe Kishen e
Shen Ndojit, Durres
Kerkese
per
marrje
masash per cenimin e
pronesise, ndertim pa leje

62. 07.07.2016
63. 12.07.2016
64. 15.8.2016

65. 5.10.2016

Për dijeni: ASHA
31.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
30.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
31.03.2016
Në zonën ku kërkohet të bëhet ndërhyrje me karakter ndërtimor nuk ndodhen objekte me
status “monument kulture”, “zonë historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të
punimeve, zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjike-etnologjike, punimet duhet
të ndërpriten dhe njoftohen organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”.
Për dijeni: ASHA
11.5.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
Për dijeni DRKK Berat

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

23.05.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
Për dijeni Ministria e Kulturës
01.06.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
Për dijeni ASHA, IA, Bashkia Durrës

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

15.07.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
15.07.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
25.08.2016
Kthim përgjigje kërkuesit

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

17.10.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
Per dijeni IMT prane Bashkise Gjirokaster, DRKK Gjirokaster

Përfunduar

Nuk ka

66. 6.12.2016

Kerkese per legalizimin e
e shteses se baneses

67. 28.10.2016

Kërkesë
për
dokumentacion
Kërkesë
për
dokumentacion
Kërkesë
për
dokumentacion
Kërkesë
për
dokumentacion
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument

68. 20.10.2016
69. 05.09.2016
70. 12.07.2016
71. 19.08.2016
72. 30.08.2016
73. 29.08.2016
74. 29.08.2016
75. 25.08.2016
76. 29.08.2016
77. 30.08.2016
78. 05.09.2016
79. 01.09.2016
80. 21.10.2016
81. 11.10.2016
82. 03.11.2016
83. 07.11.2016
84. 01.11.2016
85. 16.11.2016
86. 15.11.2016
87. 10.11.2016

15.12.2016
Kthim pergjigje kerkuesit
Per dijeni Drejtoria Rajonale ALUIZNI-t Tirane
03.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
25.10.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
07.09.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
15.07.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
26.08.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
30.08.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
30.08.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
30.08.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
26.08.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
30.08.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
30.08.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
07.09.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
07.09.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
26.10.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
20.10.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
07.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
14.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
02.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
18.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
16.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
21.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

88. 14.11.2016
89. 14.11.2016
90. 02.11.2016
91. 25.11.2016
92. 15.12.2016
93. 15.12.2016
94. 16.12.2016
95. 15.12.2016
96. 20.12.2016
97. 20.12.2016
98. 22.12.2016

99. 22.12.2016
100. 29.12.2016
101. 29.12.2016
102. 29.12.2016
103. 29.12.2016

Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument

16.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
16.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
03.11.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
01.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
15.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
15.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
16.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
23.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
28.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
28.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
28.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument
Kerkese per konfirmim
statusi monument

28.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
30.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
30.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
30.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit
30.12.2016
Kthim përgjigje kërkuesit

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Përfunduar

Nuk ka

Shënim:
Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

