Aplikimi për deklaratë paraprake për kryerje
punimesh
Në bazë të Ligjit nr. 107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit" i ndryshuar dhe
akteve nënligjore në zbatim të tij, kryetari i bashkisë është përgjegjës për:
Vendimmarrjen lidhur me aplikimet që kanë si objekt kryerjen e punimeve që kryhen me
deklaratë paraprake punimesh në territorin administrativ të bashkisë (sipas përcaktimeve të
nenit 19, pika 4 e VKM-së nr. 408 dt. 13.05.2015).
Me shërbimin me një ndalesë dhe procedura të thjeshtuara, transparente dhe të shpejta,
reduktohen barrierat administrative dhe përmirësohen praktikat e aplikimit për lejet
përkatëse.
Sporteli i shërbimit me një ndalesë për veprimtaritë ndërtimore kujdeset për të gjitha
marrëdhëniet ndërmjet palës së interesuar, autoritetit vendor të planifikimit dhe organeve të
tjera të administratës publike që kanë detyrimin të japin mendimin e tyre në lidhje me punimet,
objekt i kërkesës për leje ndërtimi apo deklaratës për punime paraprake. Ky shërbim përbën
pikën e vetme të kontaktit të palës së interesuar me administratën publike në lidhje me
kërkesën për leje dhe ndërhyrjen përkatëse në territor.
Dokumentacioni i nevojshëm për deklaratë paraprake për kryerje punimesh:
Dokumentet që duhet të depozitojë personi i interesuar për njoftimin e deklaratës paraprake
për kryerje punimesh, janë:




Formulari i deklaratës (sipas VKM nr.408) dhe formatit të përcaktuar në sistemin
elektronik të lejeve, dhe, sipas rastit:
Dokumenti që vërteton pronësinë e tij apo të drejta të ligjshme për pasuri private ose
publike, për strukturën që ka në përdorim, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
Projekti teknik i realizimit të punimeve, i firmosur nga projektues të licencuar.

Në rastin kur punimet që kryhen me deklaratë paraprake për kryerje punimesh shtrihen në
territorin e më shumë se një bashkie, aplikuesi do të paraqesë dokumentacionin përkatës
pranë secilës bashki, për punimet që përfshihen brenda territorit administrativ të
kompetencës.
Hapat e procedurës:
-

-

-

Dorëzimi i deklaratës paraprake për kryerje punimesh paraqitet për shqyrtim
nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, i cili mundëson edhe ngarkimin, lehtësisht, të
dokumentacionit shoqërues të saj.
Autoriteti vendor përgjegjës kryen verifikimet e nevojshme, brenda 5 ditëve nga data
e dorëzimit të saj.
Në rast konstatimi të mosrespektimit të kushteve dhe kërkesave ligjore që rregullojnë
deklaratën paraprake të punimeve, autoriteti vendor përgjegjës e kundërshton atë me
vendim të arsyetuar.
Në mungesë të përgjigjes brenda afatit 5-ditor, konfirmimi konsiderohet i dhënë në
heshtje dhe sistemi gjeneron aktin përkatës dhe njofton deklaruesin për mundësinë e
fillimit të punimeve.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit:
Brenda 5 ditëve nga kërkesa.

