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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1
Kërkesë (plotësohet në 

portalin e-Albania)
Aplikanti / portali e-Albania Po

2 Fragment harte Aplikanti Po

3 Inventar Aplikanti Po

4 Mandatpagesë Banka Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania Online në portalin e-Albania Online në portalin e-Albania 24 orë

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

1 000 lekë
150 lekë (Shërbimi postar)

Komisionet bankare

Në një bankë (ose në disa 

banka), jashtë institucionit

Nëpërmjet portalit qeveritar e-

Albania (“online”) 

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ligji nr. 111/2018 "Për kadastrën";

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 389, datë 13.5.2020 "Për miratimin e listës dhe të tarifave të shërbimeve kadastrale";

Udhëzimi i Këshillit të Ministrave, nr. 2, datë 13.6.2013; 

Udhëzimi i Këshillit të Ministrave, nr. 1, datë 16.4.2016;

Urdhër nr. 995, datë 31.10.2014

Vendim Bordi Nr.15, dt 30.09.2020  

Kopje  kartele

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK)

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania: e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

ASHK web: https://www.ashk.gov.al/

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 

E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Nëse pasuria është e digjitalizuar pas konfirmimit të kryerjes së pagesës kopja e kartelës do ju shfaqet tek rubrika 

"Dokumentet e mia" (në portalin e-Albania). Nëse jo, pas konfirmimit të kryerjes së pagesës, kopja e kartelës do të 

digjitalizohet dhe me pas do ju shfaqet tek rubrika "Dokumentet e mia" brenda 7 ditë pune.

KARTELË INFORMATIVE

Regjistrimi i pemëve dhe pasurive natyrore

Regjistrimi i pemëve dhe pasurive natyrore në regjistrat publikë të pasurisë së paluajtshme.

Regjistrimin e pyjeve apo parqeve/lulishteve për të gjithë subjektet fizike apo juridike, si dhe institucione shtetërore që kanë 

këto pasuri. 

1. Qytetar/individ;

2. Biznes, person juridik (SHPK, SHA, etj.);

3. Biznes i regjistruar si person fizik.


