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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

DREJTORIA E KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT 

 

 

Nr._____ Prot                                                                       Shkodër, më  ____.____.2020 

 

Lënda:    Kthim përgjigje. 

 

________________________________________ 

Rruga: _____________________________________, Tiranë 

 

Në përgjigje të kërkesës tuaj administruar pranë Bashkisë Shkodër nr.693Prot., datë 

15.01.2020, me lëndë “Kërkojmë të dhëna”, Ju bëjmë me dije se, 

Bazur në ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Ju informojmë si më poshtë, 

- Leje ndërtimi, ______________ për objektin “Kompleks banimi 6kt pranë Stadiumit”, 

vendim nr.11, datë 14.12.1999. (Objekti është i pajisur me leje shfrytëzimi). 

- Leje ndërtimi, ______________ për objektin “Ndërtesë 6 kt pranë stadiumit”, vendim 

nr.6, datë 01.09.2000. (Objekti është i pajisur me leje shfrytëzimi). 

- Leje ndërtimi, ________ dhe _________ për objektin “Kompleks banimi 4 e 9 katësh + 

bodrum”, lagjja “V.Shanto, rruga “13 dhjetori”, vendim nr.12, datë 20.09.2003. 

(Objekti është i pajisur me leje shfrytëzimi). 

- Leje ndërtimi, Trashigimtaret e familjes _____ e _____, për dy objeke “10 kt+ bodrum, 

lagjja “V.Shanto”, rruga “M.Barleti, vendim nr.3, datë 04.04.2006. (Objekti është i 

pajisur me leje shfrytëzimi). 

- Leje ndërtimi, __________ për objektin “Objekt 2 kat – magazinë”, zona industriale, 

vendim nr.9, datë 12.05.2010 . (Objekti është i pajisur me çertifikatë përdorimi). 

- Leje ndërtimi, ___________ , për objektin “Kompleks objektesh 3 kat me çati vendi të 

shfrytezuar, rruga “Skëndërbeg”, lagjja “P.Rexhepi”, vendim nr.14, datë 

15.03.2011.(Objekti nuk është i pajisur me leje shfrytëzimi/çertifikatë përdorimi). 

- Leje ndërtimi, _________ për objektin “Strukturë banimi 3 kat+ cati vendi e 

shfrytëzuar” , vendim nr.4, datë 31.01.2014. (Objekti nuk është i pajisur me çertifikatë 

përdorimi). 

- Leje ndërtimi, ___________ për objektin “Adaptim banese në njësi shërbimi”, vendim 

nr.53, datë 06.10.2016. (Objekti është i pajisur me certifikatë përdorimi). 
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- Leje ndërtimi, ___________ për objektin “Adaptim banese në njësi shërbimi”, vendim 

nr.54, datë 06.10.2016. (Objekti është i pajisur me çertifikatë përdorimi). 

- Leje ndërtimi, ___________ për objektin “Adaptim banese në njësi shërbimi”, vendim 

nr.55, datë 06.10.2016. (Objekti është i pajisur me çertifikatë përdorimi). 

 

Duke ju falenderuar, 

                                                                                                                           KRYETAR 

Voltana Ademi 

 


