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1. POZICIONIMI I ZONËS TË STUDIUAR NË RAPORT ME QYTETIN

Njësia SH008.UB ndodhet në afërsi të qendrës së qytetit të Shkodrës.
Kufizohet me Rrugën “ Skënderbeu” me Rrugën “ Marin Bicikemi” me Rrugën e
“Jezuitëve” dhe me Rrugën “ Baron Franc Nopca”. Njësia struktuore SH008.UB ka
përdorim të përzier banim, sherbim, tregëti, arsim dhe institucione. mbizotërohet nga
objekte të ndërtuara para viteve ’90 dhe disa objekte pas viteve ’90 me një lartësi
maksimale 6 kat. Vija e ndërtimit përgjatë rrugëve kryesore është e mirë formuar,
ndërtimet përgjatë rrugës arrijnë lartësinë maksimale prej 4 kat. Ndërsa në brendësi
ndërtimet paraqiten të shpërndara, përgjithësisht deri në 3 kat, banesa të ndërtuara para
viteve ’90, por pa vlera historike dhe monumetale.

Fragment nga harta e nen-njesive
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2. PËRSHKRIMI I ZONËS SË STUDIUAR

Njësia SH008.UB ka një sipërfaqe 40763 m² totale.
Njësia struktuore SH008.UB mbizotërohet nga objekte banimi deri në 3 kat dhe disa
objekte që arrijnë maksimalisht në 6 kat të ndërtuara pas viteve ’90. Njësia strukturore
aktualisht mban kategori të ndryshme strukturash, si banim, shërbime, tregti, dhe arsim.
Këto kategori do të mbizoterojnë edhe në ndërhyrjet e reja. Sistenu rrugor perimetral
paraqitet në gjendje shumë të mire, me rrugë te gjera, ai i brendshëm ka nevojë per
zgjerim dhe hapje rrugësh të reja që do vijnë si rrjedhim i zhvillimeve të reja.

3. PERDITESIMI I TE DHENAVE NE TERREN

Për të bërë përditësimin e të dhënave, u pa e arsyeshme të bëhej një tjetër azhornim në
terren. Specialistët e ndarë në grupe dolën në nën-njësitë përkatëse të pajisur me bazën
materjale të nevojshme. Kjo bazë materjale konsiston në hartat e zonave ku objeketet
kanë numrin e tyre të ID, si dhe në tabelat bashklalidhur hartave në të cilat bëhen
shënimet përkatëse për çdo objekt (të tilla si: adresa, nr.kateve, viti i ndërtimit,
përdorimi, sip.ndërtimi, sip.gjurme etj.) Kjo bazë materjale u vu në dispozicion nga
sektoret përkatëse. për të bërë një paraqitje të saktë të gjendjes ekzistuese çdo azhornim
u shoqërua me fotografi.
Përditësimi i të dhënave konsistoi në këto pika kryesore:

a. Gjendja ekzistuese e godinave
 Numri i kateve;
 Aksesibiliteti;
 Cilësia e ndërtimit;
 Qëndrueshmëria kostruktive dhe mjedisore;
 Funksioni kryesor i objektit;
 Funksione të tjera;
 Evidentimi i faqeve kallkan;
 Tipologjia konstruktive;

b. Hapsirat publike
 Prezenca ose mungesa e tyre në zonën e studiuar;
 Cilësia e ambjentit dhe shërbimit qe ato ofrojnë;
 Përdorimi aktual (psh: hapsirat e planifikuara si sheshe lojrash ose gjelbërim

shoqëror brenda bllokut, të cilat nuk janë zbatuar në kuadrin e projektit të
përgjithshëm apo kanë degraduar duke u kthyer në parkime abuzive)

c. Cilësia fizike dhe përshtatshmëria e rrjetit rrugor për zonën e mbuluar.
d. Gjithashtu u përditesua edhe harta kadastrale e cila në disa raste kishte pasaktësira.
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Harta e gjendjes egzistuese e njësise strukturore SH008.UB

4. ANALIZA E THELLUAR E GJENDJES EKZISTUESE

4.1 HAPSIRAT PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURA SOCIALE EKZISTUESE

Njësia strukturore është një zonë me intesitet të ndërtimit egzistues 1.10.
Kjo zonë përballet me mungesë të një organizimi më të mirë të strukturave dhe rrugëve
ne brendësi të saj. Gjithashtu vihet re mungesa e hapësirave rekreative dhe sociale të
mbuluara.

Njësia strukturore SH008.UB – Gjendja ekzistuese

4.2 PËRDORIMET EKZISTUESE TË TOKËS

Njësia strukturoreSH008.UB Plani i detajuar i përdorimit të tokës, ku të gjitha
territoret dhe strukturat klasifikohen sipas kategorive dhe nënkategorive
ekzistuese të përdorimit janë të përcaktuara në Rregulloren e Planit të
Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër.
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Në këtë nënnjësi mbizotëron përdorimi i tokës sipas kategorisë banim (A)
gjithashtu shërbim, tregëti arsim dhe institucione. Në kategorinë banim
përfshihen ndërtesa banimi multifamiljare dhe njëfamiljare të cilat janë
ndërtuara në përiudha të ndryshme kohore përgjithësisht para viteve ’90.

Harta e përdorimeve ekzistuese të tokë

4.3 TIPOLOGJITE EKZISTUESE TE NDERTIMIT

Tipologjia dhe morfologjia urbane ekzistuese për nënjësinëSH008.UB është përcaktuar
në Politikën Territoriale Vendore të Bashkisë Shkodër.
Për këtë nën-njësi ndërtesat klasifikohen kryesisht si:

- Banesa multifamiljare tip kullë dhe në linjë
- Banesa njëfamiljare të tipit vilë
- Objekte arsimore dhe institucione

Banesa multifamiljare lineare:  VENDOSJA SIPAS BOSHTESH PARALELE
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Skema e organizimit dhe vendosjes së ndërtesave

Skema e hyrjes në ndërtesa; Skema e hapjeve të njësive të banimit
ndaj hapësirave publike.

Banesat kolektive të tipit kullë të cilat kanë zhvillimin e konsiderueshëm në lartësi janë të
pozicionuara  në nën-njësinë SH008.UB-R7.

Skema e organizimit dhe vendosjes së ndërtesave

Skema e hyrjes në ndërtesa; Skema e hapjeve të njësive të banimit ndaj hapësirave publike.
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