KARTELË INFORMATIVE
AL037019
1. Emri i shërbimit

Për kalimin e pronësisë së objektit të ndërtuar para datës 10.8.1991

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Kalimin e pronësisë së ndërtesës të ngritur para datës 10.08.1991, për të cilën nuk ka titull pronësie, si dhe të truallit të saj
funksional.

3. Çfarë ofron ky shërbim?

ALUIZNI në fund do të japë titullin e pronësisë për ndërtesën e ngritur para datës 10.08.1991, për të cilën nuk ka titull
pronësie, si dhe të truallit të saj funksional.

4. A jam përfitues?

Përfituesit janë subjektet (Personat Fizikë/ Individët) të cilët zotërojnë ndërtime të ngritura para datës 10.08.1991, për të cilën
nuk ka titull pronësie
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Dokumenti lëshohet nga:

1

Formulari i Aplikimit

Agjencia e Legalizimit,
Urbanizimit dhe Integrimit të
Po
Zonave e Ndërtimeve
Informale (ALUIZNI)

2

Dokument Identifikimi

Zyra e Gjendjes Civile

Po

Qyteti

Adresa

Orari

Tiranë; Berat; Dibër;
Elbasan; Fier; Durrës;
Gjirokastër; Kukës;
Shkodër; Korçë; Vlorë;
Lezhë; Sarandë; Lushnje;
Kavajë; Krujë.

Drejtoritë Rajonale të
ALUIZNI-t në qytetet Berat,
Dibër, Durrës, Elbasan,
Fier, Gjirokastër, Kavajë,
Korcë, Krujë, Kukës, Lezhë,
Lushnje, Sarandë, Shkodër,
Vlorë
Drejtoria Rajonale e
ALUIZNI Tiranë Veri
Drejtoria Rajonale e
ALUIZNI Tirana 2
Drejtoria Rajonale e
ALUIZNI Tirana Rurale
Drejtoria Rajonale e
ALUIZNI Tirana Jug
Drejtoria Rajonale e
ALUIZNI Zonat Turistike

Nga e Hëna në të Enjte:
08:00 - 16:30
Ditën e Premte: 08:00 14:00

Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Lloji

Drejtoritë Rajonale të ALUIZNI-t

Niveli 1

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
Ofrohet informacion mbi shërbimin mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa bazë

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

8 000 Lek për çdo kat ndërtimi

Në lidhje me vetë shërbimin
nuk ka tarifa të tjera shtesë.
Në rastet kur trualli është në
pronësi të të tretëve
kërkuesi duhet të paguajë
Nuk ka
vlerën financiare në lekë të
truallit funksional, sipas
hartës së vlerës të
miratuar me VKM

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

Vendimi për kalimin e pronësisë miratohet brenda 20 ditëve nga administrimi i vërtetimit për pagesën e tarifës së shërbimit,
por në çdo rast, jo më herët se data e përfundimit të afatit të njoftimit publik.

10. Çfarë përfitoj?

Vendim për kalimin në pronësi të objektit të ngritur para datës 10.08.1991 dhe të truallit të tij funksional

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

E përhershme

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave e Ndërtimeve Informale (ALUIZNI)

7. A është ky shërbim
online?

Kontakto në:

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Me postë

E-albania

Orari

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit

Me e-mail

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
ALUIZNI web: www.aluizni.gov.al
Tel: 11800

Në sportele
15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Me postë

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 07:00-21:00
E shtunë,ora 07:00-14:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ligji Nr. 33/2012, " Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme ", shkronja ç, të nenit 25;
16. Cila është baza ligjore e Vendimi Nr. 442, datë 18.7.2018 " Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë dhe të regjistrimit të pasurive të
paluajtshme, të ndërtuara deri me 10.08.1991 dhe të truallit funksional të tyre.
këtij shërbimi?

