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1.OBJEKTI, QËLLIMI DHE PËRKUFIZIMET

1.1.OBJEKTIKjo rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave, normave dhe standarteve lidhurme përdorimin e tokës sipas zonimit të përdorimit të tokës të Planit të Detajuar Vendortë njësisë strukturore SH015.UB, të Bashkisë Shkodër, si dhe të përcaktojë rregulla mbizhvillimin e ndërtimeve, sistemin rrugor e transportin, ruajtjen e zonave me vlerakulturore e mjedisore në zbatim të parashikimeve të Planit të Përgjithshëm të BashkisëShkodër.
1.2.QËLLIMIQëllimi i rregullores është përcaktimi i përdorimeve të lejuara të tokës, treguesve tëzhvillimit dhe standardeve të tjera për territorin duke synuar arritjen e objektivave tëzhvillimit të qëndrueshëm të përcaktuara nga Politika Territoriale Vendore, Plani iPërgjithshëm Vendor dhe Rregullorja e Planit të Përgjithshëm Vendor të BashkisëShkodër.
1.3.PËRKUFIZIMETTermat në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me ata të përcaktuar në RregullorenePlanit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër, miratuar me Vendim të KKT-sëNr.5, datë 16.10.2017.
1.4.FUSHA E APLIKIMITKjo rregullore është pjesë përbërëse e pandashme e Planit të Detajuar Vendor tënjësisëstrukturore SH015.UB, dhe aplikohet vetëm brënda kufirit të miratuar të kësajnjësie, sipas përcaktimeve të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër.
1.5.STRUKTURA DHE FORMATI I PLANIT TË DETAJUAR VENDORSipas VKM 686 dt.22/11/2017– “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit tëTerritorit”, Dokumentii PDV-së përmban, të paktën:1. Planin e përcaktimeve territoriale, i shprehur në relacion dhe hartashoqëruese për pikat e mëposhtme:i) analizën që paraprin përcaktimet territoriale;ii) përcaktimin e nënnjësive brenda njësisë në përputhje me nenin 78 të kësajrregulloreje;iii) përcaktimet për përdorimin e tokës për çdo nënnjësi në nënkategori dhefunksione sipas kësaj rregulloreje;
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iv) përcaktimet e infrastrukturave teknike, duke përfshirë ato të transportit,energjisë, telekomunikacionit dhe ujësjellës-kanalizimeve; v) përcaktimet ekushteve të zhvillimit për nënnjësitë, sipas rastit dhe/ose për parcelat;vi) përcaktimet për zonat/objektet e mbrojtura të trashëgimisë kulturore, bazuarnë legjislacionin përkatës në fuqi, sipas rastit;vi) programet  e përdorimit të instrumenteve të drejtimit të zhvillimit, bazuar nënenet 30-36 të ligjit, sipas rastit;viii) planin për zbatimin e PDV-së – ndërtimin e infrastrukturave dheshërbimeve publike, sipas parashikimeve të PPV-së.
2. Rregulloren e planit të detajuar, ku përfshihen:i) përkufizimet e termave të përdorur;ii) shpjegimi i kodeve të përdorura;iii) rregullat, të dhënat dhe kushtet e zhvillimit për çdo nënnjësi, duke detajuarrregullat e paracaktuara për njësinë në PPV, sipas shtojcës II në fund të kësajrregulloreje;iv) rregulla për ndarjen dhe bashkimin e parcelave, sipas rastit;v) rregulla për zbatimin e instrumenteve për drejtimin e zhvillimit sipas neneve30–36 të ligjit,sipas rastit;vi) kushtet dhe rregullat teknike për zbatimin e infrastrukturave;vii) rregullat për distancat, përcaktimi i vijës së kuqe dhe, sipas rastit, vijës blu;viii) rregullat e mbrojtjes së mjedisit dhe peizazhit;ix) rregullat e ruajtjes së zonave, objekteve të trashëgimisë kulturore, sipasrastit.x) rregulla arkitektonike;xi) rregulla për përshtatjen e hapësirave për personat me aftësi të kufizuara.3. I Informacionin gjeohapësinor të integruar në platformën GIS, në përputhjeme standardin e platformës online e-Planifikimi të Regjistrit Kombëtar tëPlanifikimit të Territorit (RKPT).Dokumenti i planit të detajuar vendor shoqërohet nga një dokument teknik ishpërndarjes së balancuar të të drejtave të zhvillimit, ku përcaktohen edheraportet e përfitimeve nga zhvillimi, në mënyrë të drejtë dhe proporcionale mekontributin në zhvillim. Përfitimet, kontributi dhe kostot janë financiare ose tëmira materiale që përfshijnë të drejtat për zhvillim dhe vlerën e rritur të tokës sirezultat i planifikimit ose investimeve publike.
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2. SHPJEGIMI I KODEVE TË PËRDORURABazuar në vkm 686, dt.22.11.2017 “Përmiratimin e rregullores së planifikimit tëterritorit”, Plani i Përgjthëm Vendor i Bashkisë Shkodër, përkufizimi i termave tëpërdorur, s dhe përdorimet e tokës vijojnë si më poshtë:
2.1. PËRKUFIZIMI I TERMAVE TË PËRDORUR:
Sistemi Urban (UB) formohet nga bashkimi i territoreve urbane dhe kufizohet nga vijae gjelbër.
“Vija e kuqe” ose vija e ndërtimit të rrugës, është kufiri i lejuar për vendosjen e njëndërtimi në anët e trupit të rrugës që i referohet ose vija kufizuese e të gjithë brezavembrojtës, si p.sh., brezat mbrojtës të përcaktuar nga Kodi Rrugor, të zonave tëmbrojtura nga legjislacioni i mjedisit, kulturës,  energjisë etj,  si edhe  brezambrojtës  të  përcaktuar nga  dokumentet e planifikimit.
"Vijë ndërtimi e re" - përcaktohet në bazë të distancës minimale të një ndërtimi ngatrupi i rrugës, duke marrë në konsideratë nevojat e zgjerimit të infrastrukturaverrugore, në përpjesëtim me zhvillimet e reja dhe legjislacionin në fuqi:
“Konsolidim” është  procesi  i  zhvillimit  të  territorit, i  cili ka  për  qëllimpërmirësimin dhe forcimin e infrastrukturës dhe strukturës urbane ekzistuese dukenxitur ndërtimin brenda zonave të urbanizuara.
“Rizhvillim”, procesi i zhvillimit dhe i rindërtimit të një territori, i cili është i ndërtuar,por i degraduar dhe kryesisht me mungesa të funksioneve kryesore.
"Vijë ndërtimi e formuar": është vija që krijohet nga kufiri maksimal i vendodhjes tëndërtesave ekzistuese të larta në raport me trupin e rrugës, të cilat nuk mund tërizhvillohen (nuk parashikohet ndryshimi i gjendjes ekzistuese të tyre) dhe përrrjedhojë krijojnë situatë të formuar në territor.
“Rigjenerim/ripërtëritje” është procesi i përmirësimit të kushteve ekonomike, fizike,sociale dhe mjedisore të një territori apo ndërtimi. Zonat e tilla do të përcaktohennga analiza e territorit subjekt hartimi i PDV-së, duke përkufizuar strukturat të cilatdo të konsiderohen si situatë e formuar bashke me parcelat e manaxhuara apohapësirat e hapura në funksion të tyre.
2.2.KATEGORITË E PËRDORIMIT TË TOKËS:
Përdorimi “banim”, me kod “A,
Përdorimi “industri dhe ekonomi”, me kod “IE”,
Përdorimi “shërbime”, me kod “S”,
Përdorimi “institucione”, me kod “IS,
Përdorimi “arsim”, me kod “AS”,
Përdorimi “aktivitete sociale dhe rekreative”, me kod “AR”,
Përdorimi “infrastruktura”,  me  kod  “IN”,
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3. TREGUESIT , RREGULLAT DHE STANDARTET E ZHVILLIMIT
PËR NËN-NJËSITË

Treguesit e zhvillimit, në kuptim të kësaj rregulloreje, i referohen vlerave numerike tëcilat përcaktojnë sasinë dhe mënyrën e zhvillimit në njësinë strukturore SH015.UB.
3.1. PËRCAKTIMET E PPVBazuar në rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor  Shkodër , përcaktohentipologjitë , lloji i ndërtesave, lartësitë dhe parcelat minimale për zhvillim.
Tipologji hapësinore zonat urbane Shkodër:
Tipologjia Lloji

Ndërtesave
Ksht I Lartësia Parcela

minimale
për zhvillimTipologjiurbaneqender qyteti - Banesashumëfamiljare- Shtëpimonofamiljarenë rresht- Shtëpimonofamiljare

50%50%
50%

2-41 (ose meshume)0.75 (ose meshume)

7K=21m*3K=9m*
3K=9m*

500300
200

*Per banesat qe kane ne katet e para sherbime lartesia maksimale duhet te pershtatet ne perputhje melegjislacionin ne fuqi per katet me fuksion sherbime
3.2.  TIPOLOGJITË E PROPOZUARA NË NËNNJËSINË STRUKTURORE:Tipologji urbane qender qyteti:a. Banesa shumëfamiljare gjatësore/pallateb. Shtëpi monofamiljare në rresht (në brendësi të njësisë)c. Shtëpi monofamiljare (në brendësi të njësisë)
3.3. KOEFIÇENTI I SHFRYTËZIMIT TË TOKËSKoefiçenti i shfrytëzimit të tokës (Ksht) për ndërtim është raporti i sipërfaqes sëgjurmës së strukturës në parcelë  me sipërfaqen e përgjithshme të parcelës. Ksht-jamatet në përqindje (%).



Rregullore e Planit të Detajuar Vendor të Njësisë Strukturore SH.015.UB

8

3.4. INTENSITETI I NDËRTIMITIntensiteti i ndërtimit (I) është raporti i sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit mbitokë në një parcelë të ndërtueshme me sipërfaqen e parcelës së ndërtueshme. (I) matetnë m2/m2.
3.5. KOEFIÇIENTI I SHFRYTËZIMIT TË TOKËS PËR RRUGËKoefiçienti i shfrytëzimit të tokës për rrugë (Kshr) është raporti midis sipërfaqes sëgjurmës qëdo të zënë rrugët dhe sheshet në një zonë (njësi strukturore ose zonë meprioritet zhvillimi) dhe sipërfaqes bruto të zonës. Kshr-ja paraqitet në përqindje (%).
3.6 KOEFIÇIENTI I SHFRYTËZIMIT TË TOKËS PËR HAPËSIRA PUBLIKEKoefiçienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike (Kshp) është raporti i sipërfaqessë gjurmës së strukturave dhe territoreve të hapura për hapësira publike, si gjelbërim,zona sportive, sheshe lojërash etj., në një zonë (nënnjësi strukturore ose zonë meprioritet zhvillimi) me sipërfaqen bruto të zonës. Kshp-ja paraqitet në përqindje (%).
3.7 PËRSHKRIMI I NJËSISË STRUKTURORE SIPAS PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR

K.Sh. R. K.Sh.P. K.Sh.T. IntensitetiEkzistues 18.54% Ekzistues 6.56% Ekzistues 47.44% Ekzistues 1.47
K.Sh. R.e propozuar 21.9 % Lartësimaksimalenëkate 7+2*K.Sh.P.e propozuar 27.0% Lartësimaksimalenëmetra 23Përdorimetëlejuara Përqindjetepropozuarasipaspërdorimit K.Sh.T.Sipaspërdorimit IntensitetsipaspërdorimitBanim(A) 50% 50% 4Shërbime(S) 15% 50% 2.5

*Sipas pasaportes se njesise ne PPV, paraqiten vlerat ekzistuese per KSHR=22.28% dhe KSHP=2.82%. Gjate
studimit te PDV disa nga keto siperfaqe kane rezultuar hapesira dhe sheshe publike. Per rrjedhoje gjendja
ekzistuese paraqitet me KSHR=18.54% dhe KSHP=6.56%. Duke u nisur nga ky fakt, vlerat minimale te
parashikuara ne PPV per KSHR=25% dhe KSHP=10%, jane plotesuar ta marra se bashku, ne PDV, duke
parashikuar KSHR=21,9% KSHP=27,0%.3.8.LLOJET E NDËRHYRJEVE, RREGULLAT DHE TREGUESIT PËR NËNNJËSITË R1-R13Llojet e ndërhyrjeve për këto nënnjësi strukturore jane: Rigjenerimi.Në nënnjesinë R1 gjendet teatri Migjeni, monument kulture i Kategorise I dhe zonaperreth ka funksion AR1 – hapesira publike ne funksion te tijNënënnjesitë R6-R7-R8-R9-R10 kategoria  dominuese është ajo e banimit kumbizotërojnë strukturave ekzsituese deri në 5 kate të ndërtuara para viteve 1990-të tëcilat kanë pësuar modifikime të vogla volumetrike si shtesa anësore apo vertikale. Në
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disa raste këto nënnjësi kanë mundesi për rikonceptim dhe përmirësim të arkitekturësekzistuese.Zonat R2-R3-R4-R5-R11-R12-R13 janë me ndërtesa të reja shumëkatëshe të ndërtuarapas viteve 90' ku per disa parcela kadastrale është tejkaluar intensiteti i lejuar.Ndërhyrja në territor për këto nënnjësi ka për synim të përmirësojë hapësirat publikesi dhe të mundësojë krijimin e hapësirave publike të gjelbërta e rekreative të munguaranë zonë.. Përveç kësaj, ndërhyrja do të konsistojë edhe në përmirësimin einfrastrukturës rrugore e inxhinierike në nënnjësi.
3.9. LLOJET E NDËRHYRJEVE, RREGULLAT DHE TREGUESIT PËR NËNNJËSITË 1-23
Nën-njësitë strukturore 1-23 janë nën-njesi strukturore të cilat përcaktohen përrizhvillim për kategori të ndryshme ndërhyrjeje si banim dhe shërbime. Aktualisht nëkëtë zonë banimi mbizotërojnë zhvillime të strukturave individuale të ulëta deri në 3kate të cilat ndër vite kanë pësuar modifikime të vogla volumetrike si shtesa anësoreapo vertikale.Në zonë vihet re edhe prezenca e ndërtesave të degraduara me obor të bollshëm.Ndërhyrja në territor  ka për synim të përmirësojë përdorimin kryesor të saj që ështëbanimi duke ruajtur përdorimet shërbime dhe të tjera të përfshira në strukturën e saj.Përveç kësaj, ndërhyrja do të konsistojë edhe në përmirësimin e infrastrukturës rrugoree inxhinierike në nënnjësi, si dhe të mundësojë krijimin e hapësirave publike tëgjelbërta e rekreative të munguara në zonë të cilat do të manaxhohen dhe rregulluhennga legjislacioni i bashkëpronësisë. Me rizhvillimin e parcelave sipas intesitetit tëpërcaktuar do të bëhet e mundur edhe sigurimi i një pjese toke për shërbime publikedhe rrugë e cila do të kufizojë edhe nënnjësinë në pjesën veriore dhe jugore të saj.
3.9.1. VIJA E NDËRTIMITTë respektohet vija e ndërtimit e propozuar në Skemën e Rrjetit Rrugor të propozuar nëPlanin e Detajuar Vendor. Vija e ndërtimit do të ndjekë të gjitha standartet eparashikuara nga PPV duke ruajtur të gjitha distancat si nga infrastruktura rrugore,ashtu si edhe distancat e objekteve nga njëri tjetri, dhe nga kufiri i pronave. Vija endërtimit gjithashtu do të respektojë dhe ndërtimet ekzistuese.
3.9.2. KOEFIÇENTI I SHFRYTËZIMIT TË TOKËSKoefiçenti i shfrytëzimit të tokës në nënnjësitë 1-23 arrin si vlerë të tij maksimale 50%të pronës dhë hyn në skemën e manaxhimit për leje zhvillimi dhe më tej leje ndërtimisipas kritereve të përcaktuara në rregulloren e Zhvillimit të Territorit nr. 408, dt.13.5.2015 e ndryshuar.
3.9.3. LARTËSIA E STRUKTURAVELartësia e strukturave të propozuara në zonë shkon deri në 7 kate. Lartësia në metra estrukturave do të përcaktohet në lejen e ndërtimit, sipas rastit, duke mbajtur parasyshlartësitë minimale të kateve (në metra) sipas llojit të përdorimit.
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3.9.4. TRAJTIMI I SIPËRFAQEVE TË GJELBËRTA DHE HAPËSIRAVE TË LIRANë këto nën-njësi strukturore do ketë të pranishme edhe sipërfaqe të gjelbërta. Këtosipërfaqe të gjelbërta i takojnë llojit të bimësisë së mesme dhe të ulët përgjatëkontureve të zonës si edhe nëbrëndësi të saj duke pasuruar sheshin ekzistues në këtënënnjësi.Hapësirat e lira do jenë hapësira të dedikura pë ti shërbyer banorëve të zonës, por edheobjekteve të funksioneve të tjera dhe shërbimeve tregtare në zonë. Do jenë tëpranishme vendet për vendosjen e kontenierëve të  mbeturinave, sheshet për pushimvetëm me stola dhe sheshet për fëmijë.Në çdo rast në sheshet e lira publike si dhe në rrugët pa dalje duhet të parashikohethapësira për kalimin  e automjeteve të emergjencës si dhe lidhja me rrugët e tjera.
3.10. ZËNIA E TERRITORIT:Bazuar tek K.Sh.T. e propozuar, zënia e territorit ndodh sipas përdorimeve të lejuaradhe duhet të ruaj raportin e propozuar ndërmjet përdorimeve. Funksionet e lejuara nëkuadër të kategorisë bazë S. Shërbime janë ato funksione të cilat plotësojnë nevojat epërditshme të banorëve: Këto  shërbime  mund  të  përfshijnë, por  nuk  kufizohen  në :njësi të  vogla  tregëtare  (ushqimore/ veshmbathje/ librari, etj), zyra për profesionet elira (dentist, rrobaqepës, jurist, parukieri, këpucar, etj), kafene/ restorante të vogla.Lejohen dhe ndëtesa të specializuara për zyra në kombimin me funksionin banim.Hapësira rekreative të menaxhuara si parqe lodrash, parqe publike pra aktivitete të cilatnuk ndikojnë në urbanizimin e zonës si dhe nuk shkaktojnë dëme mjedisore. Përfshihentë gjitha zhvillimet në funksion të strukturave arsimore parashkollore, 9-vjeçare dhe tëmesme (në rastin e gjimnazit profesional të propozuar) si dhe institucione të tjerashtetërore.Intensiteti maksimal i lejuar i ndërtimit për njësinë SH015.UB është 4. Objektet epropozuara përgjatë rrugëve do të trajtohen me intesitet maksimal në funksion tëpërmirësimit të rrugëve ekzistuese, si dhe krijimit të rrugëve të reja.
3.11. TË DREJTAT DHE KUFIZIMET LIGJORE, PUBLIKE APO PRIVATE, QË RRJEDHINNGA PËRDORIMI TREGUESVE TË ZHVILLIMITKshp dhe Kshr do të zbatohen përmes rregullave të përcaktuara në këtë PDV. Bashkiasiguron tokë për rrugë, infrastruktura dhe përdorime publike përmes shpronësimit përinteres publik, ose zbatimit të instrumenteve të tjera financiare për hapësirën publike,në përputhje me legjislacionin në fuqi;Zhvilluesi nuk ka detyrim për të ofruar sipërfaqe për Kshp-në përtej sipërfaqes qëpërftohet nga zbatimi i Ksht-së.Zhvilluesi garanton me vullnetin e tij dhe me marrëveshje hapësirë/sipërfaqe toke përKshp dhe Kshr në parcelën e ndërtueshme, dhe mban në pronësi të tij/privatesipërfaqen e mbetur të pandërtuar pas zbatimit të Ksht-së. Ky rast realizohet nëseBashkia nuk e ka siguruar Kshp-në më parë përmes një projekti të posaçëm dhe vetëmpër hapësirë të hapur publike për gjelbërim dhe pushim.
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Në këtë rast, zhvilluesi kontribuon në vlerën totale të Kshr-së përmes rrjetit rrugor tënevojshëm për strukturën e re, të propozuar në projekt. Zhvilluesi kontribuon edhe nëvlerën e Kshp-s përmes një përqindjeje të sipërfaqes së mbetur të pandërtuar paszbatimit të Ksht-së. Përqindja e sipërfaqes së tokës që zhvilluesi duhet të kalojë nëpronësi publike, me marrëveshje, për llogari të realizimit të Kshp-së ndryshon rast pasrasti, në përpjesëtim me nevojat dhe ndikimin e strukturës në territor dhe nuk duhet tëjetë asnjëherë më e madhe se sa vlera e Kshp-së e përcaktuar në % në pasaportën enjësisë përkatëse.
3.12. PËRDORIME TË KUSHTËZUARFunksionet e lejuara në kuadër të kategoritë bazë S.Shërbime mund të përfshijnëedhe funksione të tjera, përtej atyre që plotësojnë nevojat e përditshme të banorëvenë afërsitë tyre, por gjithmonë duke shmangur aktivitet që shkaktojnë ndotjeakustike /pamore/ mjedisore në zonat e banimit.
3.13. PËRDORIME TË NDALUARAKëto shërbime nuk përfshijnë aktivitete të cilat nuk i shërbejnë nevojave të përditshmetë banorëve në këto njësi banimi ose të cilat krijojnë vështirësi bashkëjetese mefunksionin e banimit, si:aktivitete që krijojnë ndotje akustike si:restorante dasmash;marangoz, lavazh ,thertore,etj.
4.RREGULLA MBI RUAJTJEN DHE PËRMIRËSIMIN E

STANDARDEVE MJEDISOREVSM sugjeron disa veprime operacionale konkrete per shtimin e hapesirave te gjelbradhe përmirësimin e mjedisit në përgjithësi në Shkodër të cilat duhet të merren nëkonsideratë gjatë zbatimit të planit me anë të PDV si dhe gjatë ndërhyrjeve të cilatndërmerren në territor.Në lidhje me përmirësimin e standarteve mjedisore parashikohen:
- Krijimi i lulishteve të reja në qytet, gjelberimi dhe lulishtet brënda blloqeveekzistuese të banimit, gjelberimi i baceve  të shtëpive  private, gjelberimi  mepeme  dhe  shkurre dekorative përgjatë rrugeve dhe trotuareve,
- Gjelbërimi dhe lulishtet brenda blloqeve ekzistuese të banimit duhet të zënë tëpaktën 50 % të Kshp të përcaktuar në këtë PDV.
- Rritja e Koefiçientit të përdorimit publik në të gjitha njësitë strukturore meqëllim arritjen e normës 2.5 m2/banorë gjelbërim.
- Inkapsulimi i zonave të ndotura industriale dhe kthimi në siperfaqe të gjelbërta;
- Sistemi i transportit publik dhe rrjeti i biçiklisteve te lidhë hapësirat e gjelbërtaperiferike;
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Të gjitha rregullat e tjera në lidhje me ruajtjen dhe përmirsimin e standardevemjedisore, do të zbatohen në përputhje me legjislacionin në fuqi.

5.RREGULLAT E NDARJES DHE TË BASHKIMIT TË PARCELAVE
NË ÇDO NËNNJËSI

Rregullat e ndarjes dhe bashkimit të parcelave do të zbatohen në përputhje me rregullorene planit.Në raste komplekse, kur njësia që do të zhvillohet është shumë e parcelizuar dhe kashumë aktorë, koordinimi i interesave të pronarëve organizohet me anën e “riorganizimi iparcelave”. Ky instrument i shërben bashkisë për të kapur vlerën e shtuar të tokës me anëtë kontributeve të drejtpërdrejta të pronarëve dhe zhvilluesit në zhvillimin e njësisëstrukturore.Parcelat ri-organizohen, pra “bashkohen/ konsolidohen në një të vetme” ose në disaparcela të mëdhadhe, pas zhvillimit, secili pronar përfiton sipërfaqe toke dhe/osendërtimi dhe/ ose vlerë monetare neto më të rritur sesa ajo e pronës/parcelës që kishtepara riorganizimit dhe zhvillimit. Vendndodhja e pronës së re, me shumë gjasa, do tëndryshojë për çdo pronar, krahasuar me pronën para riorganizimit dhe zhvillimit. Nëprocesin e zhvillimit me riorganizim të parcelave ndodhin këto dukuri:
 Ndryshon tërësisht konfigurimi i pronës/ pronave, si rezultat i projektit dheprocesit të konsolidimit;
 Ndryshon  marrëdhënia  e  pronësisë  mes  pronarëve. Pas  zhvillimit,  ndërpronarët  e tërësisë së pronave në zonë do të jetë edhe bashkia, edhe zhvilluesit;
 Krijohen detyrimisht prona publike, edhe nëse këto nuk ekzistonin më parë, oserritet sipërfaqja e tyre (nëse ato ekzistonin para riorganizimit/zhvillimit). Këtoprona publike strehojnë infrastrukturën, shërbimet dhe hapësirën e  hapurpublike. Krijimi  i pronave publike ose shtimi i tyre ndodh përmes kalimit tëpronësisë nga private në publike të një pjese të sipërfaqes së zonës. Ky kalimpronësie është i detyrueshëm e kryhet pa shpërblim. Kalimi i pronësisë garantohetnga marrëveshja paraprake mes bashkisë, zhvilluesit dhe pronarëve  dhe  bazohetnë  faktin  se të  gjitha  palët  (publike  e private)  do të  marrin përfitime ngazhvillimi, sipas kontributeve të tyre në të.
 Vlera e shtuar e pronave si rezultat i bashkimit të parcelave do të përdoret për:a. Ndërtimin e infrastrukturës dhe hapësirës publike;b. Fitimin e zhvilluesit;c. Fitimin/Kompensimin e pronarëve që hynë në procesin e zhvillimit.

Në rast se riorganizimi i parcelave është një proces i detyrueshëm ligjërisht për t`ukryer nga bashkia,atëherë pronarët do të kompensohen së paku për vlerën e pronëspara zhvillimit – synimi i bashkisë është të mbulojë tërësisht infrastrukturën publike.
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6.RREGULLAT E SISTEMIT RRUGOR, TRANSPORTIT DHE
HAPËSIRAVE PUBLIKE

6.1. PËRCAKTIMI DHE PËRSHKRIMI I KATEGORIVE TË RRJETIT RRUGORQarkullimi i këmbësorëve, mjeteve dhe/ose kafshëve në rrugë rregullohet me normat eKodit Rrugor të  Republikës së Shqipërisë  dhe aktet  që miratohen në zbatim të  tij, nëpërputhje  me normat ndërkombëtare e të Komunitetit Europian në këtë fushë. Normatdhe aktet udhëhiqen nga parimi i sigurisë së lëvizjes në rrugë, duke ndjekur objektivat enjë lëvizjeje racionale, i mbrojtjes së mjedisit dhe i kursimit të energjisë.
a. RRUGË URBANE  DYTËSORE: Rrugë me  një karrexhatë me të  paktën dy korsi,bankina të shtruara dhe trotuare. Për qëndrimin janë parashikuar zona tëpajisura me korsi manovrimi jashtë karrexhatës.b. RRUGË LOKALE: Rrugë urbane ose interurbane, e sistemuar në mënyrë tëpërshtatshme, por që nuk bën pjesë në rrugët e mësipërme.
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6.2. KUSHTET TEKNIKE DHE PËRMASATKarakteristikat gjeometrike të seksioneve tërthore sipas tipit të rrugëve:

Veprime operacionale për përmirësimin e sistemit të transportit dhe rritjes së ecjeskëmbësore dhe me biçikleta përfshijnë:
- Përmiresim i gjëndjes së rrugëve ekzistuese dhe zgjerim sipas mundësisë;
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- Krijim i rrjetit të plotë rrugor në gjithë qytetin për biçiklistet dhe këmbësorët;
- Përmirësimi i projektimit të rrugëve me parashikimin e trotuareve të plota dheshiritave për biçikletat sipas standarteve europiane të rrugëve;Në qëndrat e banuara, për ndërtimet ekzistuese e të reja, riparimet, rikonstruksionetdhe zgjerimet, brezat e rezervuar për mbrojtjen e rrugës,të matura nga kufiri rrugor,nuk duhet të kenë përmasa më të vogla se ato të treguara në aktet në zbatim,sipas tipittë rrugës.Në kryqëzimet rrugore në nivel, duhet t’u shtohen zonat e fushëpamjes  të përcaktuaranga trekëndëshi që ka dy brinjë mbi vijat kufizuese të brezit të rezervuar, gjatësiaetëcilave, e maturu nga pika e ndërprerjes së këtyre vijave, të jetë sa dyfishi i largësive tëpërcaktuara në aktet në zbatim, kurse brinja e tretë përfaqësohet nga segmenti qëbashkon dy pikat ekstreme.Rrethimet dhe të mbjellat duhet të realizohen sipas planeve urbanistike dhe të trafikut,si dhe nuk duhet të pengojnë ose zvogëloj në fushëpamjen e nevojshme për sigurinë eqarkullimit rrugor.Të gjitha rregullat e tjera në lidhje me sistemin rrugor, transportin dhe hapësiravepublike do të zbatohen në përputhje me legjislacionin në fuqi.6.3. TROTUARETShtrimi i trotuareve do të behet sipas projektit të konsultuar me Drejtorine e StudimevePlanifikimit e Koordinimit të Investimeve. Në pjesët e ndërprerjes së trotuareve tëparashikohet ndërtimi i panduseve  të kalimit në nivel rruge - trotuar për personat meaftësi të kufizuar. Sugjerohet që për rastet kur trotuari është deri ne 1.5 m në të dy anëte rrugës të mos vendosen peme dekorative pasi pengohet levizja e lire e qvtetareve. Nëkëto raste, nese lejohet nga pozicioni i objekteve  ekzistuese, pernet duhet te vendosenne fashen nderrnjet kufirit të jashtërn  të trotuarit dhe vijës së lejuar të ndertimit (vijëssë kuqe të ndërtimit).Materialet që do të përdoren, të jenë bashkohore dhe sipas kushteve teknike teprojektimit dhe ndërtirnit të rrugëve.

6.4. PARKIMETNë ndërtimet e reja të propozuara të parashikohet të paktën një parkim për çdoapartament dhe një parkim për 100 m2 hapësire shërbime apo aktivitete të tjera.  Dhepër aktivitetet për turizmin është e domosdoshme një vend parkim për çdo dhomëhoteli.



Rregullore e Planit të Detajuar Vendor të Njësisë Strukturore SH.015.UB

16

7.UDHËZUES PËR KONCEPTIN ARKITEKTONIK, PEISAZHIN
TRASHIGIMINE KULTURORE

7.1. PEISAZHI URBAN1. Bashkia Shkodër mbështet projektet dhe arkitekturat të cilat në projektimin,ndërtimin dhe përdorimin arrijnë të përmirësojnë peisazhin urban, kushtet epërdorimit dhe jetesës si dhe ulin ndikimit në mjedis. Për këtë arsye nxitenndërhyrjet me përqasje inovative ndaj arkitekturës, mjedisit dhe kulturës, të cilattregojnë vëmendje të veçantë për cilësinë e formës dhe hapësirave të lira.2. Bashkia nxit rikualifikimin dhe përmirësimin e peisazhit urban, në veçanti tëzonave dhe ndërtesave të braktisura apo të nënpërdorura. Në këtë kuadër nxitetrinovimi i fasadave, përmirësimi i zonave të gjelbërta private, shtimi ielementeve të mobilimit urban, duke përfshirë edhe strehave të përshtatshmeose objekteve për parkimin e biçikletave. Nxitet gjithashtu projektimi ipërshtatshëm i elemeteve teknike (pika dhe kuti shpërndarëse) të kompanive qëofrojnë shërbime publike (energji, telefoni, internet). Nxitet integrimi efektiv iparkimeve publike dhe private për makina, si dhe krijimi i rrjeteve ekologjike.3. Për sa i përket infrastrukturës kabllore (energji, telefoni, internet) e cila ofrohetnga operatorë të autorizuar, Bashkia nxit ndërhyrjet që përmirësojnë ndërtesatekzistuese nëpërmjet krijimit të infrastrukturës së kabllove dhe kanalinave tëbrendëshme.4. Pronarët apo titullarët e të drejtave të pronës së hapësirave apo ndërtesaveduhet të sigurojë kujdes, mirëmbaje dhe pamje të përshtatshme, për të shmangurdegradimin urban, zënien e paligjshme, si dhe situata rreziku ndaj rendit publik,sigurisë fizike të qytetarëve dhe sigurinë urbane.5. Në rast se Bashkia konstaton se gjendja e braktisjes, shkatërrimit urban dheneglizhimi izonave dhe / ose ndërtesave përbën rrezik për sigurinë, ose përshëndetin publik, apo sjell pasoja të rënda për pamjen dhe cilësinë urbane, duhettë paralajmërojë pronarët përgjegjës  për të kryer punët e riparimit, pastrimitdhe ruajtjen e hapësirave, si dhe kthimin e objekteve në kushte të përshtatshmefunksionale dhe mjedisore.
7.2. ELEMENTE PËR CILËSINË E LARTË TË NDËRHYRJEVE1. Ndërtimet e reja dhe rehabilitimi i ndërtesave ekzistuese, veçanërisht kurtrajtojnë hapësira publike, duhet të sigurojnë integrimin e duhur në peizazhinurban ekzistues.2. Ndërhyrjet në fasadat duhet të realizohen me materialeve dhe elemente që kanëkarakteristika të mira rezistence ndaj agjentëve atmosferikë.
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3. Vendosja e tendave, stukturave të lëvizshme, kondicionerëve,reklamave,pergolatave, në fasadat e objekteve duhet të respektojnë kriteret qëpërcaktohen në rregulloren e miratuar të qytetit si dhe akteve ligjore enënligjore në fuqi.4. Punimet e jashtme dhe të peisazhit rreth ndërtesave janë pjesë përbërëse tëprojektit. Projektimi dhe relizimi i hapësirave të lira dhe të zëna ndihmojnë nëintegrimin e duhur të ndërtesës në mjedisin urban dhe në përmirësimin e tij.5. Ndalohet në fasada fshehja ose lyerja e gurëve, mermereve dhe qeramikavedekorative ekzistuese dhe të projektuara për të qenë të dukshme.6. Pronarët kanë për detyrë eleminimin e impianteve dhe rrjeteve (antena, telefoni,energji, internet,reklama dhe suporte strukturore) që nuk përdoren më.
7.3. PROJEKTIMI UNIVERSAL – KAPËRCIMI I BARRIERAVE ARKITEKTONIKE1. Të gjitha ndërtimet e reja si dhe ndërhyrjet për mirëmbajtje të jashtëzakonshmetë ndërtesave dhe hapësirave ekzistuese duhet të projektohen dhe realizohenduke patur parasysh përmirësimin e mundësisë së aksesimit dhe përdorimit përtë gjitha kategoritë e qytetarëve duke dhënë zgjidhej problemeve të kapërcimittë barrierave arkitektonike në përputhje me legjislacionin dhe rregulloretsektoriale.2. Duke patur synim përmirësimin e cilësisë së jetës dhe përdorimin sa më të plotëtë peisazhit urban nga ana e të gjithë qytetarëve dhe në veçanti nga ana epersonave me aftësi të kufizuara, projektimi i ndërtesave publike dhe ihapësirave të lira duhet të marri parasysh edhe konventen e OKB për të drejtat epersonave me aftësi të kufizuara.1. Pronarët kanë detyrë t’i mbajnë ndërtesat në kushte të përshtatshme përdorimi,pamjeje, higjene dhe sigurie sociale e mjedisore duke siguruar të gjithandërhyrjet e nevojshmeme një kujdes të veçantë në ruajtjen dhe vlerësimin e tëgjitha elementeve arkitektonike të spikatura. Në rast se mungojnë kushtet epërshtatshme të përdorimit, pamjes, higjenës dhe sigurisë sociale e mjedisore tëcilat sjellin rrezik për sigurinë publike ose higjenën, duhen ndërmarrë të gjithamasat që parashikohen nga ligjet dhe rregulloret sektoriale.
7.4. RREGULLAT BAZË PËR TRASHIGIMINË KULTURORE

Rregullat bazë për trashëgiminë kulturore, distancat e mbrojtjes për zonat historikedhe monumentet e trashëgimisë kulturore përcaktohen nga legjislacioni përkatës nëfuqi. Në zonat dhe njësitë strukturore që i përkasin kategorisë bazë MonumentKulture, ose ku gjenden struktura që i përkasin kësaj kategorie, nëse sipas ligjit të
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posaçëm lejohen ndërtime të reja, ato duhet të theksojnë vlerën arkitektonike tëstrukturës monument dhe të jenë në harmoni arkitektonike me të, si dhe të ndërtohennë distanca të tilla që e lejojnë strukturën monument kulture të mbetet plotësisht eperceptueshme në të gjitha drejtimet e saj.
8. KRITERE PER PROJEKTIMIN DHE REALIZIMIN E

INFRASTRUKTURAVE

Qarkullimi  këmbësorëve, mjeteve dhe/ose kafshëve në rrugë rregullohet me normat eKodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe aktet që miratohen në zbatim të tij, nëpërputhje me normat ndërkombëtare e të Komuniteti Europian në këtë fushë.Normatdhe aktet udhëhiqn nga parimi i sigurisë së lëvizjes në rrugë, duke ndjekur objektivat enjë lëvizje racionale, i mbrojtjes së mjedisit dhe kursimit të energjisë.
8.1. INFRASTRUKTURA RRUGORETe gjitha rrugët e propozuara në këtë PDV duhet të projektohen dhe të zbatohen nëbazë të gjerësIve të treguara në hartat përkatëse të kësaj  PDV. Gjithashtu duhenparashikuar rrezet e nevojshme të rakordimit në kryqëzime dhe kthesa, duhen rnarremasa për pajisjen me  sinjalistiken e nevojshme rrugore si dhe për ndriçimin epërshtatshërn të tyre.Gjatë hartimit të projektit duhet të respektohen të gjitha parashikimet e Kodit Rrugor tëRepublikes së Shqipërisë si dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij.
8.2. INFRASTRUKTURAT E UJESJELLESITPër infrastrukturat e ujësjellesit propozohet hartimi i një projekti të përgiithshëm për tëgjithë zonën i cili të marrë parasysh popullsinë dhe përdoruesit e parashikuar nga PPVpër të gjithë zonën. Pozicionimi i infrastruktures dhe teknologjia duhet t'i përgjigjenkërkesavebashkëkohore të projektimit te tyre.
8.3. INFRASTRUKTURAT KUZ I KUBPer infrastrukturat e KUZ dhe KUB propozohet hartimi i një projekti të pergjithshempër të gjithe zonën i cili të marrë parasysh popullsinë dhe përdoruesit e parashikuar ngaPPV për të gjithë zonën. Pozicionimi i infrastruktures dhe teknologjia duhet t'ipërgjigjen kërkesavebashkëkohore të projektimit të tyre.
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8.4. INFRASTRUKTURAT ENERGJETIKEPër infrastrukturat energjitike propozohet hartimi i një projekti të përgjithshem për tëgjithë zonën i cili të marrë parasysh popullsinë dhe përdoruesit e parashikuar nga PPVpër të gjithë zonën. Pozicionimi i infrastruktures dhe teknologjia duhet t'i përgjigjenkërkesavebashkekohore të projektimit të tyre.
9.RREGULLAT PËR PËRSHTATJEN E INFRASTRUKTURËS PËR

PAK”Rregullat për shfrytëzimin e hapësirave nga “Personat me aftësi të kufizuar” do tëzbatohen në përputhje me Planin e Përgjithsëm Vendor të Bashkise Shkodër, miratuarme vendim të KKT Nr.5, Datë 16.10.2017.
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