LIDHJA NR. 2
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr.
Data e
Rendor rregjistrimit
(1)
të kërkesës
(2)
1
09.04.2015

Objekti (3)

Data e kthimit të përgjigjes (4)

Statusi i
kërkesës
(5)

Tarifa (6)

- Kërkesë për miratim
projekti restaurim ndërtese
banimi në zonë
arkeologjike, Elbasan

20.04.2015
- Ne projekt propozohen nderhyrje me karakter
ndertimor ne zone arkeologjike “A”, ne kundershtim
me nenin 30 pika 3 te Ligjit nr. 9048/2003 i
ndryshuar;
- Mund te nderhyhet vetem ne rikonstruksionin e
objektit ekzistues,bazuar en nenin 2 pika 1 e VKM nr.
445 dt. 09.06.2010, ndersa shtesa e kateve kerkon
domosdoshmerisht germime dhe perforcime
themelesh,e cila eshte ne kundershtim me Ligjit nr.
9048/2003 i ndryshuar dhe VKM nr. 445 dt.
09.06.2010

Përfunduar

Nuk ka

2

- Kërkesë në lidhje me
zbatimin e neneve 33 pika
1 dhe 4 të Ligjit
9048/2003 i ndryshuar,
për sa i perket instalimit të
antenave nga shoqëritë e
komunikimit elektronik
për lëshimin e lejeve
zhvillimore komplekse

10.04.2015
Përfunduar
- Ne mbeshtetje te Ligjit 9048/2003 i ndryshuar, si dhe
shkreses nr. 4292 dt. 23.09.2014 te Ministrise se
Kultures “Mbi proceduren ligjore per leje Zhvillimore
Komplekse“, subjektet e interesuar qe paraqesin
kerkese per leje zhvillimore komplekse prane DRKK,
ti drejtohen Sekretarive Teknike te KKR dhe KKA te
cilat jane organet kryesore kolegjiale vendimarrese te
ngarkuara em ligj per mriatimin me shkrim te
kerkesave te paraqitura qe parashikojne nderhyrje ne

Nuk ka

09.04.2015

territor.
3

10.04.2015

Kërkesë për vërtetim me
qëllim nxjerrjen e lejes
zhvillimore për ndërtimin
e një kapanoni industrial
në Katund të Ri, Tiranë

14.04.2015
Përfunduar
- Në zonën ku kërkohet të ndërtohet 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 arkeologjikeetnologjike, punimet duhet të ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”

Ka

4

14.04.2015

Kërkesë për vërtetim me
qëllim nxjerrjen e lejes për
ndërtim me adresen e
objektit Rruga “ Kongresi
i Manastirit“, Tirane

15.04.2015
Përfunduar
- Ne zonen ku kërkohet te ndertohet nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zone
historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zone e mbrojtur”.
- Ne zbatim te nenit 48 te Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Ne rast se pas fillimit te punimeve,
zbulohen gjurme ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet te ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durres”

Ka

5

22.04.2015

Kërkesë për vërtetim me
qëllim nxjerrjen e lejes për
ndërtimin e një kapanoni
(shtesë aktiviteti) me
sipërfaqe 5600 m2, me
adresë objekti Rruga
“Erzen“ Bathore, Kamëz,
Tiranë

22.04.2015
Perfunduar
- Ne zonen ku kërkohet te ndertohet nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zone
historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zone e mbrojtur”.
- Ne zbatim te nenit 48 te Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Ne rast se pas fillimit te punimeve,
zbulohen gjurme ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet te ndërpriten dhe njoftohen

Ka

organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durres”
6

28.04.2015

Kerkese per konfirmim
per reastaurim banese,
Rr.“Thanas Ziko“, Tirane

30.04.2015
Perfunduar
- Ne zonen ku kërkohet te ndertohet nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zone
historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zone e mbrojtur”.
- Ne zbatim te nenit 48 te Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Ne rast se pas fillimit te punimeve,
zbulohen gjurme ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet te ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durres”

Ka

7

28.04.2015

Kerkese per konfirmim
per restaurim prone
private, Rr. “Abdi
Toptani“, Tirane

30.04.2015
Perfunduar
- Ne zonen ku kërkohet te ndertohet nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zone
historike”, dhe as sipërfaqe me status “zone
arkeologjike” apo “zone e mbrojtur”.
- Ne zbatim te nenit 48 te Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Ne rast se pas fillimit te punimeve,
zbulohen gjurme ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet te ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durres”

Ka

8

04.05.2015

Kerkese per konfirmim
per restaurim prone
private-banese, Rr. “Luigj
Gurakuqi“ K1, Tirane

05.05.2015
Perfunduar
- Kjo prone eshte shpallur objekt ne mbrojtje
paraprake me Urdher nr. 70 dt. 16.01.2015,
- Sipas Neni 26 i Ligjit 9048/2003 i ndryshuar
1. Objekt në mbrojtje paraprake shpallet nga Instituti i
Monumenteve të Kulturës çdo objekt me vlera të
veçanta. Ky status është 6-mujor dhe brenda kësaj
periudhe ky institucion duhet të kryejë procedurat për
përcaktimin e statusit të mëtejshëm të tij.

Ka

9

05.05.2015

10

06.05.2015

11

12.05.2015

12

04.06.2015

Dhe
2. Gjatë kësaj periudhe ndalohet çdo lloj ndërhyrje në
gjendjen fizike të objektit.
Kerkese per informacion
12.05.2015
Perfunduar
mbi monumentet ne zonen - Bashkelidhur ne format excel keni listen e objekteve
e Shqiperise Jugore
me status “Monument Kulture“
- IMK eshte aktualisht duke punuar per te percaktuar
vendodhjen e sakte te te gjithe monumenteve ne
territorin e Shqiperise.
Kerkese per konfirmim
07.05.2015
Përfunduar
per marrje leje per
- Në zonën ku kërkohet të ndërtohet nuk ndodhen
rikonstruksion prone
objekte me status “monument kulture”, “zonë
private-magazine
historike”, dhe as sipërfaqe me status “zonë
prodhimi, Fshati Mangull, arkeologjike” apo “zonë e mbrojtur”.
Petrele, Tirane
- Në zbatim të nenit 48 të Ligjit 9048/2003 i
ndryshuar, “Në rast se pas fillimit të punimeve,
zbulohen gjurmë ose objekte me vlera arkeologjikeetnologjike, punimet duhet të ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”
- Kerkese per tu perfshire
ne projektin e rastaurimit,
te nje ndertese 2 kat prone
private (dyqan+banese)
aktualisht e rrenuar deri ne
themel, me adrese Blloku
21 tek Pazari I Vjeter,
Korçë
- Dt. 26.05.2015- kerkese
per informacion nga MK
Kerkese per konfirmim
per leje ndertimi, Rr.
“Mihal Grameno“, Tirane

01.06.2015
- Projekti per restaurimin e Pazarit te Vjeter perfshin
restaurimin dhe nderhyrje ne objektet ekzistuese qe
perfshihen brenda zonimit te Ansamblit te Pazarit,
ndersa ne lidhje me kerkesen e pronareve behet fjale
per nje ish dyqan, aktualisht eshte vetem truall dhe si i
tille nuk trajtohet nga projekti per restaurimin e
pazarit.

Perfunduar

05.06.2015
Përfunduar
- Në zonën ku kërkohet të ndërtohet nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zonë

Nuk ka

Nuk ka

Nuk ka

Ka

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 arkeologjikeetnologjike, punimet duhet të ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”
13

05.06.2015

Kerkese per konfirmim
statusi per leje ndertimi,
Rr.“Skenderbej“, Tirane

14

22.06.2015

Kerkese per fotokopje te
Urdhrit/Vendimit te MK
dhe IMK per objektet e
shpallura ne mbikqyrje si
dhe harten e ketyre
objekteve qe ndodhen ne
Rr. Asim Zeneli Nr. 6,
Tirane

15

23.06.2015

Kerkese per konfirmim
statusi per leje ndertimi,
Komuna Kashar, Katund i
Ri, paralel me rrugen

11.06.2015
Përfunduar
- Kjo prone eshte shpallur objekt ne mbrojtje
paraprake me Urdher me dt. 16.01.2015,
- Sipas Neni 26 i Ligjit 9048/2003 i ndryshuar
1. Objekt në mbrojtje paraprake shpallet nga Instituti i
Monumenteve të Kulturës çdo objekt me vlera të
veçanta. Ky status është 6-mujor dhe brenda kësaj
periudhe ky institucion duhet të kryejë procedurat për
përcaktimin e statusit të mëtejshëm të tij.
Dhe
2. Gjatë kësaj periudhe ndalohet çdo lloj ndërhyrje në
gjendjen fizike të objektit.
22.06.2015
Përfunduar
- Bashkengjitur keni: 1. Vendimin e KKR nr. 35 dt.
15.07.2014 „Per miratimin e propozimit per Shpallje
ne mbrojtje paraprake te disa objekteve ne Qytetin e
Tiranes; 2. Urdhri per Shpallje ne mbrojtje paraprake
te disa objekteve ne Qytetin e Tiranes me nr. 70 dt.
16.01.2015; 3. Fragment i hartes se Qytetit te Tiranes
me pozicionin e objektit ne Rr. “Asim Zeneli“ Nr. 6;
4. Foto te objektit me kodin V-8
24.06.2015
Përfunduar
- Në zonën ku kërkohet të ndërtohet nuk ndodhen
objekte me status “monument kulture”, “zonë
historike”, dhe as sipërfaqe me status “zonë

Ka

Nuk ka

Ka

dytesore Vorë - Tiranë

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 arkeologjikeetnologjike, punimet duhet të ndërpriten dhe njoftohen
organet e qeverisjes vendore, ASHA, DRKK Durrës”

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.

