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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

Studimin urbanistik për 

ndërtimin e infrastrukturës 

së sistemeve të gazit

Aplikanti  Po

2

Skemën kryesore me 

treguesit teknikë dhe 

ekonomikë të projektit të 

miratuar nga institucionet e 

linjës dhe ekspertë të 

fushës, vendas apo të huaj, 

si dhe planbiznesin e 

përgatitur nga subjekti

Aplikanti  Po

3

Dokumentacionin juridik dhe 

teknik që vërteton arritjen e 

ndonjë marrëveshjeje në 

parim ose përfundimtare për 

projektin që subjekti mund të 

ketë lidhur me autoritetet 

përgjegjëse të vendeve të 

tjera, në territoret e të cilave 

parashikohet të kalojë 

tubacioni për transmetimin 

dhe shpërndarjen e gazit 

natyror ose për lidhjen e 

sistemit shqiptar të gazit 

natyror me sistemet fqinje, si 

dhe linja direkte, për rastin 

kur këto objekte janë pjesë e 

tubacioneve që kalojnë në 

territorin e Republikës së 

Shqipërisë (në më shumë se 

dy vende në tokë dhe në 

det), si dhe një skemë 

tërësore e objektit të ri për të 

gjithë shtrirjen e tij në vendet 

e tjera të rajonit ku 

parashikohet të ndërtohet 

objekti

Aplikanti  Po

4

Dokumentin që vërteton të 

drejtën e pronësisë dhe 

formën e përdorimit të 

sipërfaqes së tokës ku do të 

ndërtohet objekti, për një 

periudhë të barabartë me 

afatin e lejes

Aplikanti  Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Leje për ndërtimin e përdorimin e infrastrukturës së sistemeve të gazit

Paisjen me leje për ndërtimin e përdorimin e infrastrukturës së sistemeve të gazit

Ndërtimin dhe të përdorimin e  sistemeve të gazit

Person Juridik



5

Dokumentacionin bankar që 

vërteton aftësinë financiare 

të shoqërisë për të 

përballuar ndërtimin e 

tubacionit ose të 

infrastrukturës së gazit

Aplikanti  Po

6

Dokumentacionin dhe 

praktikat procedurale, që 

disponon subjekti për 

marrëveshjet që ai ka arritur 

me organet e pushtetit 

vendor, lidhur me projektin, 

në rast se në projektin për 

tubacionet e infrastrukturës 

përkatëse përfshihet edhe 

shpërndarja e gazit natyror 

në territorin që është në 

juridiksionin e këtyre 

organeve të pushtetit vendor

 

Aplikanti  Po

7

Lejen mjedisore nga 

ministria përgjegjëse për 

mjedisin

Ministria Turizmit dhe 

Mjedisit
Jo

8

Miratimin me shkrim të 

Këshillit Kombëtar të 

Restaurimeve dhe të 

Këshillit Kombëtar për 

Arkeologjinë në përputhje 

me legjislacionin për 

trashëgiminë kulturore

Këshilli kombëtar i 

Restaurimeve 
Jo

9

Opinionin e ERE-s në rast 

se nga subjekti është 

kërkuar ose do të kërkohet 

të merret një licencë dhe/ose 

miratimi për përjashtimin nga 

aksesi i palës së tretë për 

infrastrukturën e sistemeve 

të gazit, që kërkohet të 

ndërtohet dhe të përdoret 

prej tij sipas dispozitave të 

ligjit nr.9946, datë 30.6.2008 

"Për sektorin e gazit 

natyror". Opinioni i ERE-s 

nuk është i nevojshëm në 

rastin e ndërtimit të një linje 

direkte

Enti Rregullator Energjisë Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania 

Zyrat e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë

Online në portalin e-Albania                                    

Tiranë

Online në portalin e-Albania                       

Bulevardi "Dëshmorët e 

Kombit", 1001, Tiranë, 

Shqipëri

24 orë                                 E 

hënë - e premte, ora 08:00 - 

16:00

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

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?



Dhënia e lejes për ndërtimin dhe 

përdorimin e infrastrukturës së 

sistemeve të gazit bëhet kundrejt 

një pagese prej:

 - 5 000 000 (pesë milionë) 

lekësh, për projektet, vlera totale 

e investimit të të cilave arrin deri 

në 100 000 000 (njëqind milionë) 

lekë;

 - 10 000 000 (dhjetë milionë) 

lekësh, për projektet, vlera totale 

e investimit të të cilave është nga 

100 000 000 (njëqind milionë) 

deri në 300 000 000 (treqind 

milionë) lekë;

 - 30 000 000 (tridhjetë milionë) 

lekësh, për projektet, vlera totale 

e investimit të të cilave është mbi 

300 000 000 (treqind milionë) 

lekë. Pagesat e përcaktuara në 

shkronjën "a" të kësaj pike, 

bëhen nga subjekti, mbajtës i 

lejes, në Buxhetin e Shtetit  

Nuk ka

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 etleva.kondi@energjia.gov.al

- Vendim nr.713, datë 25.8.2010 “Për përcaktimin e rregullave për kushtet e procedurat për dhënien e lejeve për ndërtimin 

dhe përdorimin e tubacioneve e të infrastrukturës së sistemeve të gazit natyror”

- Vendim Nr. 1055, datë 22.12.2010 për vendosjen e oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit 

Lejen për ndërtimin e përdorimin e infrastrukturës së sistemeve të gazit

Për një periudhe deri në 30 vjet me të drejtë përsëritjeje

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

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

MIE

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Rreth 24 muaj, ne varësi te dokumentacionit te paraqitur nga subjekti aplikues dhe periudhës së negocimit të kontratës


