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1. POZICIONIMI I ZONËS TË STUDIUAR NË RAPORT ME QYTETINNjësia SH015.UB ndodhet në pjesën qendrore të qytetit të Shkodrës. Kufizohet merrugën “Qemal Draçini” dhe “Martin Camaj” në Lindje, “Buja Bishanaku” në Perendimdhe me rrugën “Nazmi Kryeziu” në Veri.Njësia strukturore SH015.UB është një zonë me përdorim të përzierë ku mbizotëronbanimi.

Fig.1. Fragment nga harta e njësive dhe pozicioni në lidhje me qytetin
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2. PËRSHKRIMI I ZONËS SË STUDIUARNjësia SH015.UB ka një sipërfaqe 152 450 m² totale, nga të cilat 18.54% e sipërfaqes sënjësisë janë rrugë, territore për hapësira publike 6.56% e sipërfaqes totale. Ne kete njësika tipologji dhe forma te larmishme ndërtimesh: shtëpitë familjare tradicionale 1-2kateshe, pallatet e ndërtuara pas viteve 1990 4-6 kateshe, shtëpitë familjare 1-3kateshe te ndërtuara pas 1990 dhe ndërtesat shumëkatëshe te ndërtuara pas viteve2000. Objektet para viteve 90-të nuk kanë formën dhe sipërfaqen e tyre fillestare pasinë to është ndërhyrë duke realizuar shtesa të ndryshme horizontale dhe vertikale. Këtojanë ndërtesa, ku si rrjedhojë e amortizimit, ndërhyrja kryesisht në fasadë është edomosdoshme.Përsa i përket objekteve të ndërtuara pas 1990, katet e para të tyre shfrytëzohen përshërbime tregtare të tilla si: bar-restorant, minimarket, dyqane, zyra, parukeri e qendraestetike etj. Këto objekte përgjithësisht kanë parkime nëntokësore, megjithatëparkimet nëntokësore që ofrojnë pallatet dhe ato anës rrugës, përsëri numri iparkimeve në zonë është i pamjaftueshëm jo vetëm për vizitorët por edhe për banorët.Lartësia e propozuar maksimale është 7+2* kat. Pjesa kryesore e ndërtesave është mestrukturë konstruktive mikse, murre mbajtëse dhe kolona beton arme. Ndërtimet e rejapas viteve 1995 janë me strukturë pikësore, pilastër dhe tra beton arme, me muretamponimi pa efekte strukturale. Problematika shfaqin shtesat anësore dhe shtesa kati,të cilat mund të kenë ndikuar në strukturën mbajtëse te ndërtimet e vjetra.Infrastruktura rrugore paraqitet në gjendje jo të mirë, të njëjtën gjë mund të themiedhe për infrastrukturën nëntokësore. Sistemi rrugor është i dëmtuar pjesërisht. Njësiaka një hapësirë publike që nuk i kalon standardet minimale për banorë. Ka mungesë tëambienteve rekreative, lojrave për fëmijë të cilat mungojnë si rrjedhojë e shfrytëzimitnë maksimum të hapësirave të lira për ndërtime .
3. PËRDITËSIMI I TË DHËNAVE NË TERRENPër të bërë përditësimin e të dhënave, u pa e arsyeshme të bëhej një tjetër azhornim nëterren. Specialistët e ndarë në grupe dolën në nën-njësitë përkatëse të pajisur me bazënmateriale të nevojshme. Kjo bazë materiale konsiston në hartat e zonave ku objeketetkanë numrin e tyre të ID, si dhe në tabelat bashkëlidhur hartave në të cilat bëhenshënimet përkatëse për çdo objekt (të tilla si: adresa, nr.kateve, viti i ndërtimit,përdorimi, sip.ndërtimi, sip.gjurme etj.) Kjo bazë materiale u vu në dispozicion ngasektorët përkatëse. Për të bërë një paraqitje të saktë të gjendjes ekzistuese çdoazhornim 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 konstruktive dhe mjedisore;
 Funksioni kryesor i objektit;
 Funksione të tjera;
 Evidentimi i faqeve kallkan;
 Tipologjia konstruktive;
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b. Hapësirat publike
 Prezenca ose mungesa e tyre në zonën e studiuar;
 Cilësia e ambjentit dhe shërbimit që ato ofrojnë;
 Përdorimi aktual (psh: hapësirat e planifikuara si sheshe lojrash osegjelbërim shoqëror brenda bllokut, të cilat nuk janë zbatuar në kuadrin eprojektit të përgjithshëm apo kanë degraduar duke u kthyer në parkimeabuzive)c. Cilësia fizike dhe përshtatshmëria e rrjetit rrugor për zonën e mbuluar

Fig.2. Harta e gjendjes ekzistuese  e njësisë strukturore SH015.UB

4. ANALIZA E THELLUAR E GJENDJES EKZISTUESE

4.1HAPËSIRAT PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURA SOCIALE EKZISTUESENjësia strukturore SH015.UB është një zonë me intesitet të ndërtimit ekzistues 1.47.Hapësirat publike janë të pa mjaftueshme. Si të tilla mund të konsiderojmë trotuaretanës rrugëve dhe sheshet para pallateve me përdorues të moshave të ndryshme . Këtosheshe janë të pa sistemuara siç duhet, kanë mungesë gjelbërimi dhe janë tëdegraduara. Ato kryesisht shfrytëzohen për parkimin e automjeteve dhe kjo me shumevështirësi.Si rrjedhojë, një ndër problemet kryesore që evidentohet në këtë njësi strukturore ështëekzistenca e hapësirave të cilat nuk shfrytëzohet në mënyre efiçente nga frekuentuesit etyre. Kjo zonë përballet me mungesën si të ambienteve shplodhëse gjithashtu edhe tëaktiviteteve për disa grupmosha duke filluar që nga fëmijët, të rriturit dhe të moshuarite këtij komuniteti.
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Në këto hapësira për qytetarët duhet të ofrohet mundësia për shumëllojshmëriaktivitetesh dhe mënyrash të shprehuri brenda tyre; duhet të përmirësohet kualiteti ihapësirave si edhe mirëqenia për komunitetin.Më poshtë jepen konkretisht treguesit dhe sipërfaqet e shfrytëzuara për ndërtim dhehapësira publike për nën-njësinë. Është e rëndësishme të theksohet se të gjithahapësirat publike në zonë janë të tipit rrugë dhe sheshe të improvizuara parkimi,ndërkohë që mungojnë tërësisht hapësirat e gjelbra dhe rekreative.
4.2PËRDORIMET EKZISTUESE TË TOKËSNjësia strukturore SH015.UB, Plani i detajuar i përdorimit të tokës, ku të gjithaterritoret dhe strukturat klasifikohen sipas kategorive dhe nënkategoriveekzistuese të përdorimit janë të përcaktuara në Rregulloren e Planit tëPërgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër.Në këtë njësi mbizotëron përdorimi i tokës sipas kategorisë banim (A), të cilat janëndërtuar në periudha të ndryshme kohore.

 Kategoritë bazë të përdorimit të tokës:
- Përdorimi “banim”, me kod “A”, i cili përfshin zona dhe objekte ku kryhenfunksione dhe aktivitete të banimit, edhe në rast se janë të klasifikuara ngalegjislacioni për monumentet e kulturës ose të tilla që janë në funksion tëbanimit;
- Përdorimi “shërbime”, me kod “S”, territore dhe struktura për shërbimetregtare, zyra dhe qendra biznesi;
- Përdorimi “institucione”, me kod “IS”, administrata dhe struktura shtetërore,pavarësisht nivelit, të sistemit gjyqësor, bankat, mediet, institucione të mbrojtjescivile dhe kombëtare veç atyre që përfshihen në kategoritë e tjera, të shërbimevetë ndihmës dhe kujdesit social, të shoqërisë civile, sistemi i burgjeve dheinstitucione fetare;
- Përdorimi “arsim”, me kod “AS”, sipas legjislacionit të posaçëm;
- Përdorimi   “infrastruktura”,  me  kod “IN”,  të  gjitha  pjesët  einfrastrukturave  për transportin, mbetjet e ngurta dhe të lëngshme,  furniziminme ujë, naftën dhe gazin, biokarburantet, komunikimin.
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Fig.3. Harta e përdorimeve ekzistuese të tokës dhe plani i përdorimit të propozuar të tokës
4.3TIPOLOGJITE EKZISTUESE TE NDERTIMITTipologjia dhe morfologjia urbane ekzistuese për njësinë SH015.UB është përcaktuar nëPolitikën Territoriale Vendore të Bashkisë Shkodër. Për këtë njësi tipologjitë epropozuara janë:
- Tipologji urbane qendër qyteti:a. Banesa shumëfamiljare gjatësoreb. Bllok banimic. Banesa multifamiljare lineared. Banesa multifamiljare tip kullëBanesat individuale mbizotërojnë në njësi, ato mbulojnë një pjesë dërrmuese tesipërfaqes së njësisë.Banesa multifamiljare lineare janë të shpërndara në pjesën periferike të nënjësinë. Kjoështë një tipologji banimi e bazuar në përdorimin e një elementi të kanonizuar serial, icili përsëritet duke krijuar një fizionomi të rregullt hapësinore.Banesa multifamiljare tip kulle jane te vendosura kryesisht përgjatë dy akseve kryesore

4.4 RRJETI RRUGOR DHE SISTEMI I PARKIMEVE.Njësia strukturore SH015.UB kufizohet nga 4 rrugë, nga të cilat 3 janë rruge kryesoredhe akse te rëndësishme të sistemit rrugor të qytetit të Shkodrës.Këto rrugë janë:
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- Rr. “Qemal Draçini” dhe vazhdimi i saj rruga “Martin Camaj” kufizon njësinë nëpjesën lindore të saj. Është një rrugë me dy sense kalimi dhe me parkim në te dyanët e rrugës. Megjithë parkimin e lejuar në te dy krahët, përsëri situata epamjaftueshmërisë për vende parkimi është evidente. Kjo rrugë është në gjendjefizike të mirë.

Fig.4. Pamje nga rruga “Qemal Draçini”
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Fig.5. Pamje nga rruga “Martin Camaj”
- Rr. “Bujar Bishanaku” kufizon njësinë në pjesën Perëndimore të saj. Është njërrugë me dy sense kalimi dhe me parkime në dy anët e rrugës. Kjo rrugë është nënjë gjendje fizike të mirë.

Fig.6. Pamje nga rruga “Marin Bicikemi”

- Rr. “Nazmi Kryeziu” kufizon njësinë në pjesën Veriore të saj. Është një rrugë medy sense kalimi. Kjo rrugë është në një gjendje fizike të mirë.
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Fig.7. Pamje nga rruga “Nazmi Kryeziu”

- Rr. “Leke Dukagjini” eshte aks qe shtrihet përgjatë pjesës qendrore te njësisëEshte rrugë urbane dytesore, me trotuare.

Fig.8. Pamje nga rruga “Leke Dukagjini”

- Rr. “Nuri Bushati” është rrugë urbane lokale me trotuare.

Fig.9. Pamje nga rruga “Nuri Bushati”
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Fig.10. Pamje nga rruga “Nuri Bushati”

- Rr. “Dibraneve” është rrugë urbane lokale me trotuare.

Fig.11. Pamje nga rruga “Dibraneve”
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Fig.12. Skema e  propozuar e rrjetit rrugor

5. PARASHIKIMET E PLANIT TË PËRGJITHSHEM VENDOR MBI
ZONAT NË STUDIM

5.1. Parashikime të përgjithshme, rregullat e përdorimit dhe kushtet për zhvillim

5.1.1. Kategoritë e lejuara të përdorimit të tokës dhe strukturave në tëFunksionet e lejuara në kuadër të kategorisë bazë S. Shërbime janë ato funksione të cilatplotësojnë nevojat e përditshme të banorëve: Këto  shërbime  mund  të  përfshijnë,  pornuk  kufizohen  në  :  njësi të  vogla tregtare (ushqimore/ veshmbathje/ librari, etj),zyra për profesionet e lira (dentist, rrobaqepës, jurist, parukeri, këpucar, etj.), kafene/restorante të vogla. Lejohen dhe ndërtesa të specializuara për zyra në kombimin mefunksionin banim. Hapësira rekreative të menaxhuara si parqe lodrash, parqe publikepra aktivitete të cilat nuk ndikojnë në urbanizimin e zonës si dhe nuk shkaktojnë dëmemjedisore. Përfshihen të gjitha zhvillimet në funksion të strukturave arsimoreparashkollore, 9-vjeçare dhe të mesme (në rastin e gjimnazit profesional të propozuar)si dhe institucione të tjera shtetërore.
5.1.2. Përdorime të kushtëzuarFunksionet e lejuara në kuadër të kategorisë bazë S.Shërbime mund të përfshijnë edhefunksione të tjera, përtej atyre që plotësojnë nevojat e përditshme të banorëve në afërsitë tyre, por gjithmonë duke shmangur aktivitete që shkaktojnë ndotjeakustike/pamore/mjedisore në zonat e banimit.
5.1.3. Përdorime të ndaluara
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Këto 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.
5.1.4. Tipologjitë e propozuara të strukturaveTipologji urbane rezidenciale me densitet të mesëm:e. Banesa të veçuara individualef. Banesa multifamiljare lineareg. Banesa multifamiljare tip kullë
5.1.5. Llojet e ndërhyrjes në territorKonsolidim dhe Ristrukturim.
5.1.6. Zënia e territoritBazuar tek K.Sh.T. e propozuar, zënia e territorit ndodh sipas përdorimeve të lejuara dheduhet të ruaj raportin e propozuar ndërmjet përdorimeve.
5.1.7. Lartësia e propozuar e strukturave e shprehur në kateLartësia e propozuar për strukturat e kategorisë banim është 7+2* kate. Lartësia nëmetra e strukturave do të përcaktohet në PDV, duke mbajtur parasysh lartësitëminimale të kateve (në metra) sipas llojit të përdorimit.
5.1.8. Vija e ndërtimitTë respektohet vija e ndërtimit e krijuar. Në parcelat të cilat konsolidohen dhe nuk kanëvijë ndërtimi, të përcaktohet nga PDV madhësia në metra e tërheqjes nga trupi i rrugëssë propozuar ose ekzistuese sipas rastit.

6. PARASHIKIMET E PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR MBI
ZONAT E  STUDIUARA

6.1. MENAXHIMI I TOKES, ZONIMI I PROPOZUAR I TOKËSNë njësinë strukturore SH015.UB duke qenë se mbizotërojnë kryesisht banimi dheshërbime si kategoria kryesore e përdorimit të tokës, e përcaktuar edhe ngaparashikimet e përgjithshme të PPV, ndërhyrjet e reja të strukturave të larta do tëmbizotërojë kjo kategori parësore. Por jo më pak të  rëndësishme janë dhenënkategoritë bazë të përdorimit të tokës dhe strukturave në të për: shërbime publike,tregtare, zyra, etj. Këto aktivitete do të vendosen në katet e para të strukturave tëpropozuara. Në këtë nën-njësi do të bëhet ndërhyrja në rikualifikimin e hapësirave tëdegraduara dhe atyre të reja duke risjellë në zonë një kategori të re dhe shumë tërëndësishme të përdorimit të tokës, atë të shërbimeve rekreative.Zona ka nevojë për një program të plotë rigjenerues të të gjithë hapësirave publike tëbrendshme.Tendenca e ndryshimit të funksioneve të kateve të para, nga banim në shërbim duhetvlerësuar me një program të plotë rigjenerues për hapësirën përkatëse.Ndërhyrja në territor do të bëhet duke marrë në konsideratë përmirsimin dhe shtimine infrastrukturave publike për njësinë.
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Ndërhyrja të kryhet duke marrë parasysh standartet që përcaktohen në vendim tëkëshillit të ministrave. Në këtë vendim parashikohet që për cdo banor të ketëminimalisht 2.5 m2 gjelbërim për banorë.

Fig.13. Harta e parcelave të zhvilluara dhe për zhvillim

6.2. MËNYRAT E NDËRHYRJES NË NJËSI DHE BLLOQETMënyra e ndërhyrjes (zhvillimit ose kufizimit të zhvillimit) në nën-njësitë strukturoreSH010.UB , e cila evidenton objektivat që duhet të arrihen në nën-njësitë përkatëse, dotë jetë siç është përcaktuar edhe më sipër:a. Rizhvillim (1 - 23)Është procesi i zhvillimit dhe i rindërtimit të një territori, i cili është i ndërtuar, por idegraduar dhe kryesisht me mungesa të funksioneve kryesore. Ndërhyrja për rizhvillimka për qëllim të rivlerësojë treguesit e zhvillimit të nën-njësisë strukturore.b. Rigjenerim (R1 – R13)Këto mënyra ndërhyrje janë të njëtrajtshme për të gjithë nënjësitë. Rigjenerimi ka përqëllim të rivlerësojë infrastrukturën e shërbimeve në nën-njësi dhe të hapësiravepublike duke përfshirë edhe punime në strukturat ekzistuese, të cilat nuk ndryshojnëkategorinë e përdorimit të tokës/strukturës, karakterin, funksionin si dhe treguesit eplanifikimit, zhvillimit dhe ndërtimit me ato ekzistuese në nën-njësi
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Fig.14. Harta e zonave të propozuara për nën-njësitë strukturore SH010.UB
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6.3. PLANI I PËRDORIMEVE TË PROPOZUARA TË TOKËS DHE STRUKTURAVE
NË TË

Fig.15. Përdorimi ekzistues i truallit dhe plani i përdorimeve të propozuara për njësinë
strukturore SH015.UBNë përdorimin e propozuar të tokës shtohen dhe risistemohen hapësira rekrative A-R.Në ndërtimet e reja të propozuara parashikohet të paktën një kat parkim nëntokësor.Në katet e para, veçanërisht përgjatë rrugëve kryesore, parashikohen aktivitetetregtare.Fasadat e objekteve të ndërtuara para 1990-ës nuk janë në gjendje të mirë fizike, ndajndërhyrja në to është e nevojshme. Kjo ndërhyrje do të bëhet duke iu përshtaturfunksionit dhe karakterit të tyre. Kështu psh. katet e para të cilat ofrojnë shërbimetregtare do të trajtohen ndryshe nga ato të tjerat funksioni i të cilave është banim.Propozohet shtim kati vetëm ne nënnjësinë R9 në objektet ekzistuese të ndërtuara paravitit 1990 nëse struktura mbajtëse e lejojnë.

6.4. PROPOZIMET MBI HAPSIREN PUBLIKE DHE INFRASTRUKTUREN SOCIALERigjenerimi dhe krijimi i hapësirave të përzgjedhura të njësisë SH015.UB me karakterkryesisht publik dhe kthimi i tyre në vende me karakter çlodhës, rekreativ, funksionalnë mbështetje të banimit e më gjerë është pika kyçe për rivitalizimin e këtyre zonave.Në fokusin e kësaj strategjie do të qëndrojnë edhe ndërtimet urbane të cilat krijojëformën (që është funksioni dhe karakteri që ato mbartin) e hapësirës, që mund të jetë ekarakterit publik ose gjysëm-publik.
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Përdoruesit e të gjitha moshave në këtë mënyrë do të kenë hapësirën e duhur për tëkaluar orët e pushimit me aktivitetin e përzgjedhur.Hapësirat publike dhe jeta publike do të përqendrohet këtu në çështjen e “cilësisëurbane” dhe të “kushteve të të jetuarit” në qytet, ndotjes dhe cënimit të rrugëve eshesheve urbane, prej lëvizjes së automjeteve. Këto hapësira publike në të shumtën erasteve duke qënë se janë pushtuar nga ndërtimet pa leje e më pas janë shfrytëzuar sivende parkimi, rehabilitimi i tyre synon që t’i kthejë ato në shërbim të banorëve e tëqytetit, duke mos mënjanuar krejtësisht funksionin e parkimit, por duke e integruar atënë këto vende për të qënë pjesë e veprimtarive dhe në shërbim të komunitetit ose tëpërqendruar diku tjetër, pa shqetësuar aktivitetin pushues - rekreativ të hapësiravepublike.Rigjenerimi i hapësirave të përzgjedhura dhe kthimi i tyre në vende me karakterçlodhës, rekreativ, komercial dhe shërbimi në mbështetje të banimit e më gjerë, do tëpërmirësojnë aksesin e këmbësorëve duke u trajtuar si hapësira që i shërbejnëbanorëve të këtyre nën-njësive.Hapësirat rekreative te propozuara për këtë nën-njësi do te përmbajë edhe hapësirakompakte të gjelbërta të pa fragmentizuara pavarësisht se me ndërtimet e pas viteve1990 mundësitë dhe hapësirat e mbetura te lira për këtë tipologji janë minimale .Pasurimi i hapësirave me elementë të dizenjimit urban do krijojë vend për funksionet eparashikuara dhe aktivitetet në zonë duke sjellë rritjen e kualitetit të hapësirës. Këtoelemente kategorizohen në:1. Mobilimi urban
a. Elemente ndriçimi
b. Stola
c. Kënde lojërash
d. Terrene sportive (Minikalçeto, basketboll, volejboll, etj.) nqs hapësirat janë

te mjaftueshme për këto lloje kategorish.
e. Gjelbërim i lartë dhe i ulët
f. Sipërfaqe të gjelbërta
g. Depozitues të mbeturinave2. Elemente ujor3. Elemente hijezues4. SinjalistikaPërmirësimi i vazhdueshëm i hapësirave të gjelbra, shtimi i këndeve rekreative përfëmijë në hapësirat ndërmjet blloqeve të banimit është një nga prioritetet e BashkisëShkodër.Më poshtë jepen konkretisht propozimet mbi treguesit dhe sipërfaqet e shfrytëzuarapër hapsirat publike të tipit rrugë, sheshe, gjelbërim dhe ndërtim për çdo nën-njësi.

Njësia strukturore SH015.UB – Propozimet

6.4.1 ANALIZA DHE VLERËSIMI DEMOGRAFIKNjësia strukturore SH015.UB e përbërë kryesisht nga objekte me funksion kryesorbanimin ku katet e para të tyre shfrytëzohen kryesisht për qëllime tregtare dhe katetnëntokësore për parkim dhe ambiente teknike.
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6.4.2 PARKIMET NENTOKESOREMuret mbajtëse te katit -1 te realizohen me pilota ne mënyrë qe kur te jene realizuar tegjitha katet, kati -1 te ketë mundësi te lidhen hapësirat me njëra – tjetrën.Muret kallkan do te kenë + 30 % te sipërfaqes si sipërfaqe te gjelbër vertikale.Pjesa tjetër do te trajtohet me materiale speciale.
6.4.3. RRJETI RRUGORHarta e rrjetit rrugor të propozuar;

Fig.16. Harta e Rrjetit rrugor të propozuarRrjeti rrugor i propozuar konsiston në ri trajtimin e profilit të rrugës duke paturparasysh gjerësinë e tij dhe të trotuarit duke patur parasysh rregulloren e PPV-së dhe“Ligjin e Planifikimit te Territorit”. Rrugët kufizuese të kësaj njësie duke qenë se janëkryesore do të trajtohen me gjerësi të trupit të rrugës ekzistuese, por duke ritrajtuaraksin e tij me mundësi zgjerimi.Do të ritrajtohen trotuaret ekzistues dhe propozohen rishikimi i tyre për mundësizgjerimi.Duhet patur parasysh shtresat rrugore që të sigurojnë qëndrueshmëri duke parashikuarkapacitetet e perspektivës të propozuara nga PPV.Në ristrukturimin e rrugëve parashikohen edhe parkimet e automjeteve.Hapësirat e parkimeve do të integrohen në zonë duke mos shqetësuar lëvizjet ekëmbësorëve ose zhvillimin e aktiviteteve të tjera. Në këtë mënyrë në zonën përkatësedo të krijohen kushte më të mira jetese, duke ulur edhe nivelin e ndotjes, për të qënë nëshërbim të banorëve dhe aktiviteteve përkatëse.
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Për zgjerimin e rrugëve mund të nevojiten prishja e disa shtesave anësore pa lejendërtimi.Rikualifikimi dhe rikonstruksioni i rrugëve hyrëse dhe dalëse në hapësirë do lehtësojëzhvillimin e funksioneve dhe aktiviteteve përkatëse në shërbim te komunitetit.Problematika e parkimit duhet të zgjidhet duke i integruar këto vende në mënyrë tëtillë, që të mos shqetësojnë trajektoret  për hyrjet e zjarrfikësve dhe veprimtarinë epërdoruesve të këtyre hapësirave.Rrjeti rrugor i propozuar ka si qëllim sistemimin e kësaj nënjësie me gjithë elementët einfrastruktures si :
- Rrugët
- Kanalizimet e ujrave të bardha dhe të zeza të dëmtuara
- Rrjetin e ujësjellësit, internetit-telefonisë etj.
- NdriçiminKlasifikimi i rrjetit rrugor sipas rëndësisë:Hierarkia e rrjetit rrugor është e qartë. Gjerësia e rrugëve urbane dytësore 24.0m,10.0m. Gjerësia e rrugëve lokale 9.5m.

TREGUESIT PER ZHVILLIM SH015.UB:
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