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HYRJE 
 

Ky punim ka si qëllim të kontribuojë sado pak, qoftë edhe në mënyrë modeste, në trajtimin e 
një temë sa interesante aq edhe të komplikuar, atë të planifikimit të territorit dhe të zhvillimit 
urban për qytetin e Shkodrës. Më duhet të pranoj, që gjatë këtij punimi dhe deri në 
përfundimin e tij shumë gjëra janë përmirësuar dhe bindja ime dhe e atyre që më kanë 
ndihmuar për këtë punim është që për sa i përket temës së planifikimit të territorit mund të 
themi me bindje se Shqipëria ëshë në rrugë të drejtë. Një pjesë e mirë e punës është kryer, 
baza ligjore është pothuajse tashmë e tëra e ngritur, dhe mbetet vetë koordinimi i mirë i 
situatës në terren.  

Të flasësh për planifikimin e territorit dhe zhvillimin urban të qytetit të Shkodrës, do të 
thotë të trajtosh një problem të përfolur shumë dhe gjatë, por që në disa aspekte mbetet akoma 
problematik, herë herë edhe i vështirë për t`u kuptuar. Për këtë arsye, në këtë punim do të 
paraqesim shkurtimisht subjektin e do të përqëndrohemi më shumë në arritjet që janë bërë dhe 
në synimet që mbeten për t`u realizuar në vazhdim. Problemet e tanishme të planifikimit dhe 
rregullimit të territorit, nuk janë të pakorrigjueshme dhe mund të trajtohen përmes një politike 
koherente që të synojë një zgjidhje të plotë dhe pragmatike, bazuar në një mbështetje të gjerë 
nga politika dhe nga shoqëria. Një zgjidhje e tillë do të duhej të trajtonte disa konflikte dhe 
boshllëqe të rëndësishme në kuadrin ekzistues ligjor, për të hequr pengesat që mbajnë peng 
proçeset kryesore të urbanizimit, si legalizimet dhe kthimi dhe kompensimi i pronës. 
Një falenderim për kontributin dhe bashkëpunimin e rëndësishëm që më dhanë gjatë gjithë 
këtij punimi, do të doja t`i jepja Prof.Trifon Ziu , udhëheqësit të këtij punimi. 
 
 Qëllimi dhe objektivat e studimit 
 
Disertacioni synon të pasqyrojë dhe analizojë karakteristikat natyrore, transformimet urbane të 
qytetit të Shkodrës, problemet e infrastrukturës lokale, me specifikat e veçoritë e secilës. 
Objekt i disertacionit janë: karakteristikat natyrore, veçoritë e zhvillimit të territorit, problemet 
social-ekonomike dhe problemet mjedisore të qytetit të Shkodrës në vite. Do të evidentohen 
resurset natyrore, transformimet territoriale, problemet social-ekonomike që ka pësuar qyteti i 
Shkodrës pas viteve 1990, si dhe do të analizohen faktorët që i kanë shkaktuar ato. Duke 
konsideruar qëllimin e këtij studimi, që është analizimi, rregullimi dhe menaxhimi territorial i 
qytetit të Shkodrës, u përdoren si të dhënat primare dhe ato sekondare. Tё dhёnat që janё 
pёrdorur nё kёtё studim, janё arritur përmes njё rishikimi tё njё literature tё gjerё mbi 
urbanistikën e qytetit të Shkodrës, mbi projektet dhe studimet pjesore, mbi strategji të 
zhvillimit të qytetit, mbi trajtën evolutive që nga fillimet e tij e deri në ditët e sotme. Studimi 
do të tentojë të evidentojë dinamikën e këtyre transformimeve dhe ndikimin e tyre, si dhe do të 
japë sugjerime konkrete mbi drejtimet që duhen ndjekur për të planifikuar sa më mirë, 
zhvillimin dhe planifikimin e territorit për qytetin e Shkodrës, për të realizuar një zhvillim 
urban të qëndrueshëm.  

 
Rëndësia e këtij studimi konsiston në: 

 evidentimin e kushteve fiziko-natyrore të qytetit të Shkodrës dhe rëndësinë e këtyre 
resurseve; 

 evidentimin e njohjen e problemeve të infrastrukturës lokale nga rrjeti rrugor, sistemi 
K.U.Z. dhe K.U.B., rrjeti i Telekomit & Elektrikut, mobiliteti urban; 

16 
 



 problemet mjedisore të qytetit të Shkodrës dhe propozimet për një menaxhim të 
suksesshëm të pasurive natyrore, duke i ruajtur e shfrytëzuar ato në mënyrë sa më 
racionale;  

 evidentimin dhe përmirësimin e infrastrukturës kaotike në zonat/vendbanimet 
informale të qytetit të Shkodrës, duke u mbështetur në analiza të hollësishme në 
territor, si çështjet social-ekonomike dhe ato mjedisore; 

 aplikimin e sistemeve GIS/CAD në krijimin e bazave të të dhënave urbane, për qytetin 
e Shkodrës; 

 Disertacioni do të ofrojë një model menaxhimi territorial dhe zhvilimi urban, që mund 
të shërbejë për analiza dhe studime të thelluara, për një zhvillim koherent e të 
qëndrueshëm. 

 
Metodologjia e studimit 

 
Disertacioni është realizuar duke u bazuar në një sërë metodash kërkimore bashkëkohore. Janë 
shfrytëzuar teknikat e GIS/CAD, për përpunimin e bazës hartografike, pas të dhënave të 
grumbulluara në terren. Metodologjia e studimit u bazua në dy forma kërkimi: intervista në 
terren dhe kërkimi analitik (analiza e të dhënave ekzistuese makro-ekonomike, strategji e 
politika në zbatim, raporte ecurie). Intervistat në terren synonin marrjen e informacioneve 
cilësore rreth një sërë çështjesh, që lidhen me jetën ekonomike e sociale të grupeve të 
ndryshme, si dhe nxjerrjen në pah të vlerësimeve dhe pritshmërive të tyre për këto çështje. 
Intervistimi u krye gjatë muajit janar 2014 dhe në të morën pjesë rreth 200 banorë. Një 
intervistë zgjaste 30 minuta dhe të intervistuarit, u treguan në shumicën e rasteve të hapur e të 
gatshëm, ta çonin atë deri në fund. Pyetësori i përdorur u ndërtua rreth këtyre temave kyçe: 
çështje të banimit dhe legalizimit; vlerësimi i shërbimeve vendore; qasja ndaj shërbimeve 
shëndetësore dhe vlerësimi i tyre; qasja ndaj institucioneve të arsimit dhe vlerësimi i tyre; 
çështje të gjendjes ekonomike dhe situata e punësimit; cilësia e jetës; çështje të angazhimit 
dhe përkatësisë komunitare; qasja ndaj institucioneve vendore dhe vlerësimi i tyre. 

Të dhënat sekondare janë një bazë, ku mbi të cilat më pas u krijua dhe orientimi për 
studimin. Ajo që është evidente është që shumë studiues, kanë shkruar në lidhje me 
urbanistikën dhe zhvillimin e qytetit të Shkodrës ndër vite, dhe kjo tregon se ekziston një 
literaturë e gjerë mbi këtë çështje. Janë ndërmarrë edhe projekte nga organizata ndërkombëtare 
në lidhje me zhvillimin urban dhe planifikimin e territorit të qytetit të Shkodrës, por ajo që 
evidentohet, është që akoma asnjëri prej këtyre nuk është plotësisht i plotë. Trajtimet e tyre 
kanë qenë më tepër këndvështrime personale të kërkuesve dhe jo të një plani konkret ku të 
merren në konsideratë mendimet e shumë grupeve të interesit, në mundësitë konkrete që ka 
qyteti dhe tendencat e drejtimit të ujërave, klimës, rritjes së popullsisë, lëvizjeve migruese të 
popullatës, problemin  e energjisë, ujërave të pijshëm, e shumë elementë të tjerë.  

Për të vazhduar më tej në këtë studim u pa e nevojshme përdorimi i të dhënave 
primare, që janë pikërisht të dhënat e mbledhura direkt me qëllimin e studimit. Duke 
konsideruar që të dhënat sekondare nuk janë të mjaftueshme për vërtetimin shkencor të 
hipotezave dhe çështjes së kërkimit u mendua përdorimi i të dhënave primare. Të dhënat 
primare u siguruan përmes tre instrumentave metodologjik të kërkimit: intervistave personale 
me specialistët e fushës, fokus grupet dhe pyetësorët. Për të zhvilluar pyetësorin në këtë 
studim u përdoren dy proçedura ai i intervistës personale dhe tjetra fokus grupi. Nëpërmjet 
intervistave me persona ekspert të fushës, të cilët kanë njohuri të mira dhe të vlefshme për 
çështjen e kërkimit, u arrit të sigurohen sugjerime rreth pyetjeve dhe çështjeve me mjaft 
interes që mund të trajtohen në pyetësor. Ndërsa mënyra tjetër fokus grupet, janë grupe të 
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vogla njerëzish që mblidhen për të diskutuar temën dhe që ndihmojnë për të shkruar pyetjet 
apo për kryerjen e sondazhit në mënyrë sa më efikase. Nuk duhet nënvleftësuar edhe faktin që 
në realizimin e këtij pyetësori ka influencuar ndjeshëm dhe rishqyrtimi i literaturës së gjerë në 
lidhje me fushën e zhvillimit dhe planifikimit territorial për qytetin e Shkodrës. 

Metoda e parë empirike e aplikuar në këtë studim ishte ajo e intervistës personale me 
specialistët e fushës. Për mbledhjen e të dhënave më specifike në lidhje me urbanistikën ndër 
vite të qytetit të Shkodrës, rregullimin dhe menaxhimin territorial të këtij qyteti u realizuan një 
sërë intervistash të tilla si me Ing. Ridvan Gjeçaj, Dr. Skënder Luzati, Ing. Flamur Kuçi, Ing. 
Bujar Drishti, Ing. Fatlum Nurja. Normalisht që mendimet e këtyre specialistëve ndihmojnë në 
një konturim më të saktë, mbi atë që do jetë tendenca e urbanistikës së një qyteti shekullor dhe 
shumë të veçantë si ai Shkodrës. Intervistat janë realizuar në periudha të ndryshme, sepse kjo 
varej edhe nga disponibiliteti i të intervistuarëve dhe kjo nuk është diçka, që influencon në 
vlefshmërinë e të dhënave. Teknika tjetër e aplikuar është ajo e fokus grupit, e quajtur edhe si 
teknika e  “diskutimit të përqëndruar në grup”, një metodë cilësore e kërkimit e projektuar për 
të parë mendimet, qëndrimet, besimet, dhe perceptimet nga individët, për të fituar njohuri dhe 
informacion në lidhje me një temë të veçantë. Për të aplikuar teknikën e fokus grupit në këtë 
studim u mblodhën 12 persona, në një sallë komode të Universitetit “Luigj Gurakuqi”, 
Shkodër. Nga këto përfaqësues, 3 pjesmarrës ishin qytetarë të thjeshtë nga qyteti i Shkodrës, 3 
pjesmarrës nga pushteti lokal, 3 përfaqësues nga biznesi dhe 3 ekspert ne fushën e urbanistikës 
në qytetin e Shkodrës. Grupi është krijuar në mënyrë të tillë që anëtarët e tij të ndihen komodë 
për t’u shprehur lirshëm dhe për të bashkërenduar sa më mirë idetë. 

Arsyja e aplikimit të kësaj metode është pikërisht për të vjelur mendimet e këtyre 
grupeve të interesit në lidhje me rregullimin dhe menaxhimin territorial të qytetit të Shkodrës, 
si dhe të përkthehen nevojat e qytetarëve dhe grupeve të tjerë të interesit në Shkodër në plane 
konkrete dhe të zbatueshme urbane. Informacioni i siguruar në bazë të diskutimeve 
interaktive, ndërmjet pjesmarrësve ndihmoi më tepër për të marrë qëndrimet e këtyre grupeve 
të interesit, pamvarësisht se ky informacion i siguruar është i pastrukturuar. Deri në një farë 
mase kjo teknikë i hynë më në thellësi të mendimeve të pjesmarrësve në studim, se sa ato të 
siguruara nëpërmjet metodës së pyetësorit. Por nga ana tjetër rezulatet e diskutimit të grupit të 
fokusit u përdorën në realizimin e pyetjeve të përshtatshmë të pyetësorit. Rezultatet e 
siguruara nëpërmjet fokus grupit, i dhanë një kuptim më të thellë mendimeve dhe pozicioneve 
të mbajtura nga grupet e ndryshme të interesit  pjesmarrës në këtë takim.  

Metoda me pyetёsor u zgjodh pёr tё mbledhur tё dhёnat empirike pёr kёtё studim. 
Grupe të ndryshëm të intervistuarish u përzgjodhën si mostër (kampion), për plotësimin e këtij 
pyetësori dhe pikërisht ato ishin qytetarë të thjeshtë, specialist të fushës të tillë si arkitekt dhe 
inxhinier, përfaqësues nga pushteti lokal dhe biznesmen nga qyteti i Shkodrës. Ky kampion 
është një burim që përfshin popullatën e njerëzve ose grupeve të përshtatshme. Metoda 
nёpёrmjet pyetёsorit u zgjodh sepse siguron njё mёnyrё tё strukturuar pёr tё mbledhur njё sasi 
tё madhe tё dhёnash, duke bёrё mё tё thjeshtё pёr të intervistuarin qё tё pёrgjigjet. Arsyeja e 
përdorimit të pyetësorit si një mjet studimi, është që nëpërmjet tij arrihet të merren mendimet 
e grupeve të ndryshme të interesit dhe rezultatet shkencore mund të përgjithësohen më pas. 
Rezultatet që u siguruan nga këto pyetësorë të shpërndarë grupeve të ndryshme të interesit, 
ndihmuan në krahasimin e këndvështrimeve të këtyre grupeve në lidhje me planifikimin urban 
që influencon direkt apo indirekt në secilën nga këto palë. Hartimi i një plani urban për një 
bashki është mjaft kompleks, për shkak të interesave të larmishme dhe të ndryshme të 
qytetarëve, këshilltarëve, nënpunësve civilë, drejtuesve, politikanëve dhe në tërësi të gjitha 
shtresave social-ekonomike. 
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Pas konsultimit me një rang të gjerë literature rreth rregullimit dhe menaxhimit 
territorial dhe sigurimit të informacioneve e sugjerimeve nëpërmjet metodës së intervistës dhe 
fokus grupit, u ndërtua një pyetësorë në funksion të qëllimit të studimit dhe objektivave të 
punimit. Nga këto pyetësor u synua që ti shpërndahej secilit nga grupeve të interesit. Duke 
pasur parasysh normёn e pёrgjigjeve tё siguruara dhe pёrfaqёsimin e shumё pjesmarrësve nga 
sfera tё ndryshme, mostra ёshtё konsideruar tё jetё pёrfaqёsuese. (Çdo vlerё mё e ulët se 
numri 30 nuk ka mbёshtetjen e analizave statistikore). Grupet e interesit të përfshira në këtë 
studim ishin qytetarë të thjeshtë, specialist të fushës të tillë si arkitekt dhe inxhinier, 
përfaqësues nga pushteti lokal dhe përfaqësues të jetës së biznesit në qytetin e Shkodrës. 
Rezultatet e siguruara nëpërmjet pyetësorit nga të intervistuarit u përpunuan më pas me 
programin XPSS (Statistical Package for Social Sciences). Rrezultat e këtyre metodave do 
sigurojnë të dhëna të vlefshme për pranimin apo hedhjen poshtë të hipotezave të ngritura në 
këtë studim. 
 
Hipoteza e punimit 

Qëllimi i këtij studimi është identifikimi i problemeve dhe zgjidhjeve alternative në aspekte të 
ndryshme të jetës së përditshme, si dhe integrimin me qytetin e Shkodrës të zonave informale. 
Kjo do të arrihet përmes vërtetimit të hipotezave, të gjeturave faktike nga dokumentacioni i 
shumtë i planifikimit urban, rezultateve të marra nga vetë banorët e qytetit të Shkodrës përmes 
intervistave, vlerësimeve të shumta dhe rezultateve preliminare. Të gjitha këto do të vërtetojnë 
hipotezën, për një zhvillim dhe integrim më të mirë urban të qytetit të Shkodrës.   
Hipoteza e punimit ka për qëllim të vërtetojë: 
1. zhvillimin territorial të qytetit të Shkodrës mbi bazën e një modeli gjithëpërfshirës dhe të 
integruar, i cili do të garantojë menaxhimin dhe kontrollin mbi territorin, në funksion të 
zhvillimit të qëndrueshëm; 
2. objektivat vendore të planifikimit dhe zhvillimit territorial me vizionin dhe objektivat e 
përcaktuara në instrumentet kombëtare të planifikimit dhe zhvillimit të territorit; 
3. të vlerësojë potencialet ekzistuese dhe perspektive të territorit të qytetit të Shkodrës, të 
nxisë përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës vendore sipas standarteve të Bashkimit 
Europian, e në mënyrë të veçantë të nxisë përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës së 
transportit në mbështetje të krijimit të një hapësire ekonomike të integruar në nivel rajonal e 
më gjerë; 
4. të promovojë mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e degradimi, si dhe të nxisë rehabilitimin e 
hapësirave të dëmtuara. 
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Kapitulli i parë 
 
1. ANALIZË KONCEPTEVE MBI PLANIFIKIMIN E ZHVILLIMIN E 

TERRITORIT 
 
1.1. Konceptet dhe teoritë mbi planifikimin e territorit dhe zhvillimin urban 
 
Studimet në lidhje me teoritë e planifikimit të territorit, janë përqendruar në 
shumëllojshmërinë e aspekteve që karakterizojnë qeverisjen e territorit, në metodat, në 
praktikat dhe në strategjitë e zhvillimit të planifikimit. Një karakteristikë e rëndësishme e 
planifikimit të territorit mbi të cilën është ndërtuar vlera e tij është shumëllojshmëria e 
metodave nga palët e ndryshme që janë të perfshirë: arkitektë dhe ekonomistë, sociolog dhe 
gjeografë, administrata lokale dhe qytetarët, filozofë dhe ligjvënës. Planifikimi i territorit merr 
karaktere të ndryshme në varësi të trajtimit nga profesionistët, në funksion të strukturave 
sociale dhe të marreveshjeve institucionale më të cilët operon, dhe rrjedhimisht varion 
mënyrën në të cilën teoria e planifikimit transmetohet.1 

Problemet e zhvillimit të territorit kanë dalë në plan të parë, ndërkohë që qytetet duhet 
të sigurojnë një infrastrukturë të përshtatshme, dhe në të njëjtën kohë të drejtojnë dhe 
kontrollojnë zhvillimet urbane private, duke përmbushur nevojat në rritje për transport publik 
dhe në të njëjtën kohë të mbrojnë mjedisin. Këto janë probleme themelore, me ndikim të madh 
në cilësinë e jetesës së banorëve të zonave urbane. Tradicionalisht, planifikimi territorial është 
konsideruar si detyrë e arkitektëve. Planifikim është konsideruar hartimi i planeve të 
përgjithshëm, d.m.th i hartave të përgjithshme ku projektohen rrugët që do të ndërtohen, 
parcelat e tokës sipas përdorimit të lejuar të tyre (zonimin), si dhe i hartave më të hollësishme 
të zonave më të vogla.  

Por planifikimi territorial kërkon një studim te gjithanshëm, ekonomik, ligjor, 
shkencor, shoqëror dhe politik. Në vendet me ekonomi tregu, zhvillimi territorial varet nga 
invenstimet private dhe planifikuesit luajnë rol kryesor në marrëdhëniet ndërmjet 
invenstimeve private dhe planifikimit shtetëror. Në konceptin modern të territorit, planifikim 
do të thotë shpërndarje e burimeve për zhvillimin e infrastrukturës dhe krijimin e sistemeve 
rrugore dhe të lëvizjes; këto sisteme luajnë rol kryesor në përcaktimin e drejtimit të zhvillimit 
privat. Qytetet vazhdojnë të investohen për vite të tëra në hartimin e planeve të përgjithshme, 
por siç theksohet në një tekst mbi planifikimin e urbanistikën: “Në shumë vende të varfra sot, 
njerëzit po vërshojnë nëpër qyteza dhe qytete. Pjesa më e madhe e zhvillimeve të reja është 
“spontane”, njerëzit zaptojnë tokë të lirë dhe fillojnë të ndërtojnë banesa primitive. Në 
rrethana të tilla nuk ka vlerë të hartosh një plan të hollësishëm-një përpjekje e tillë do të merrte 
mjaft kohë dhe një plan i tillë do të vjetërohej shumë shpejt. Në vend të tij, planifikuesit e 
territorit duhet të hartojnë strategji të përgjithshme për vendbanimet, duke përcaktuar zonat ku 
do të vendoset infrastruktura bazë për furnizimin me ujë, energji elektrike dhe kanalizimet, si 
dhe duke përcaktuar në harta dixhitale rrugët dhe parcelat ku mund të ndërtohet, për të lejuar 
hapësirë të mjaftueshme qarkullimi”.2 

Planifikimi territorial dhe ai urban në anglisht kanë diferencë midis dy koncepteve: 
politics (arti i të qeverisurit) dhe policy që tregon linjën e ndërhyrjes dhe në shumës do të thotë 
një tërësi fushash tematike për të ndërhyrë. Një nga karakteristikat e qeverisjes urbane, në 
fazën aktuale, paraqitet si kërkesë e dyfishtë. Nga njëra anë, institucionet lokale duan të kenë 

1   Asmervik. S, and Hagen. A; “Rhetoric and Planning”, Working paper no. 27, 1996. 
2   Ed., Allmendiger, Prior and Raemakers; “Introduction to Planning”, page. 52, 2000, England, Wiley & Sons.   
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më shumë hapësira në hartimin e politikave në territoret e tyre. Nga ana tjetër, problemet më 
të cilat ato atakohen janë shumë komplekse për t'u zgjidhur vetëm në shkallë lokale. Pra 
nevojitet një bashkëpunim midis niveleve të qeverisjes. Në vendet europiane këto nivele janë 
lokale, krahinore, kombëtare. Vitet 1970-të paraqitet një klimë mosbesimi ndaj planifikimit 
sepse u duk i pamundur një kontroll sistematik i zhvillimit territorial. Modestia e rezultateve të 
planifikimit solli një ridimensionim të rolit të planeve territoriale. Madje, disa qëndrime 
radikale e refuzuan planifikimin. Në vitet 1980-të u pa kriza e besimit për mundësinë e 
kontrollit sistematik të zhvillimit socio-ekonomik të qytetit dhe sidomos në fushën territoriale. 
Dolën pikëpamje për planifikime të pjesshme, p.sh. për ndërtesa, hapësira të gjelbëra. Edhe 
përsa i përket metodave të ndërhyrjeve pati debate sidomos nga ana e arkitektëve “të pastër”. 
Planifikimi urban shpesh është një përmendje e karakterit abstrakt, tentativë për të vepruar 
sipas një parashikimi që pretendon të jetë shkencor. Kjo lloj ndërhyrjeje u kundërshtua nga 
liria krijuese e arkitektëve që donin të fusnin elementë të rinj me impakt estetik dhe simbolik. 
Ky kundërshtim karakterizoi klimën urbane në vitet 1990-të dhe u konkretizua me orientimin 
për të realizuar vepra të transformimit fizik të hapësirës në mënyrë për të tërhequr investime. 
Kjo ideologji antiplanifikim krijoi një justifikim të praktikave ç’tendosëse urbane ose të 
rastësisë së ndërhyrjes publike që hapën rrugën e ndërhyrjes së grupeve të mëdha financiare, 
ndërmarjeve të ndërtimit. “Planifikim do të thotë të lidhesh mendimin me veprimin”, deklaroi 
John Friedmann, duke vënë në levizje një orientim më aktiv të praktikës së planifikimit sesa 
trajtimin rregullues/teknokratik i cili ka dominuar profesionalizmin duke rivalizuar shembullin 
Britanik të traditës së Qytetit dhe Fshatit.3 Në vendet industrializuara etika “planifikim 
veprimi”, është pranuar gjerësisht në profesionin akademik si një fokus i ri, proçedurë dhe 
sistem teknikash planifikimi dhe në praktikë si struktura të reja instititucionale që merren me 
trajtimin e problemeve të lokalizuara si: rehabilitimi i lagjeve, krijimi i zonave sipërmarrëse, 
ripërtëritja urbane. Planifikimi i veprimit u bë sinonim i një qëndrimi militant në planifikim, 
më tepër si një iniciativë për zgjidhjen e problemeve sesa përcaktimin e tyre.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Skema nr.1: Proçesi i planifikimit të veprimit sipas John Friedmann 
 

3  Friedmann. J; “Planning in the Public Domain”, Princeton University Press, 1988. 
4  Faludi. A; “Essays on Planning Theory and Education”, Elsevier Science & Technology Books, 1978, page 
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Në mesin e viteve 1990-të, klima kulturore filloi të ndryshojë dhe u krijuan kushte për 
ritheksimin e idesë së planifikimit. Projektet u përqendruan në pjesët më të mira të qytetit, në 
lagjet qendrore ose në zona të gjera të afta për transformim të veprimtarive industriale. 
Sipërfaqet periferike pësuan një transformim më të ngadaltë. Për shkak të disa rezultateve 
pozitive që u panë në Lion, Barcelonë, Glasgow, planifikimi strategjik tërhoqi interes. Termi 
planifikim strategjik nuk ka një kuptim univok. Ai nënkupton një tërësi vendimesh, projektesh 
dhe teknika veprimi, të afta të konfigurojnë një projekt të qytetit për qytetin. Me një fjalë, 
projekti ka një kuptim të përgjithshëm për zhvillimin e qytetit, shpreh një dokument të 
përpunuar përmes pjesmarrjes së gjerë të institucioneve, shoqatave e forcave sociale, të gjithë 
atyre që quhen stakeholder. Bëhet fjalë për një projekt që nuk ka efekt direkt në planin juridik 
(siç janë zakonisht planet rregulluese), por për një vizion të ndarë, për shumë aktorë, 
institucione që duhet të gjejnë jo vetëm burime publike por edhe private. Planifikimi është një 
proçes i motivuar politikisht dhe nuk do të thotë se për rrethanat e dhëna të jetë caktimi i 
zgjidhjes më optimale. Ka shumë përgjigje për këtë sfidë: planifikimi avokator, sociologjia e 
planifikimit, planifikimi strategjik. Shembujt e parë të planifikimit strategjik kanë qënë 
hierarqike dhe të kufizuar në kohë. E para është analizimi i gjendjes, më pas përcaktimi i 
masave, e së fundi zbatimi i tyre. Koha e artë e planifikimit të thjeshtë strategjik është në vitet 
1950-1970-të në sferën e biznesit. Mësimet e nxjera pas rrënimit të planifikimit strategjik në 
ndërmarrje: ndonëse planifikimi strategjik nuk e zëvëndëson të menduarin, ai është një metodë 
e përdorshme, planifikimi strategjik u rigjallërua në vitet 1990-të nëpër qytete. Planifikimi 
strategjik “… është një proçes shoqëror, nëpërmjet të cilit komunitetet lokale reagojnë ndaj 
sfidave  të brendshme e të jashtme duke patur në konsideratë influencimin e zhvillimit të tyre 
lokal; komunitetet lokale përpunojnë koncepte të reja strategjike, zhvillojnë raportet 
institucionale dhe mobilizojnë mbështetjet politike. Në këto proçes protagonistët aktivë të 
rajoneve të qyteteve, bëjnë përpjekje të përbashkëta për influencimin e forcave vendimtare”.5  

 

 
 

Skema nr.2: Karakteristikat e planifikimi strategjik  Sipas Marzi Detassis e Paola Penasa, 20036 

5  Healey. P; “The place of Europe in contemporary spatial strategy making”. European Urban and Regional 
Studies, 5 (2), (1998). page 139. 

6   Detassis. M & Penasa. P; “Pianificazione strategica per le citta, dalla teoria alla pratica”, Trento, 2003. 
22 

 

                                                           



 
Pra planifikimi strategjik  është një proçes interaktiv, i cili përpiqet për aktivizimin e 

bashkëpunimin e shumë protagonistëve, nëpërmjet së cilës synohet influencimi aktiv i 
mundësive të tregut. Interesi i komunitetit bazohet në një koncept të ri: komuniteti ka të drejtë  
të ndërhyjë në interesat personale dhe në funksionimin e pronës private. Theksi nuk qëndron 
vetëm në tekstin përfundimtar të dokumentit por edhe në proçedurat e planifikimit domethënë 
që edhe palët e interesuara të marrin pjesë në të, ta ndjejnë dhe ta pranojnë si të tyren 
planifikimin. Është e rëndësishme përfshirja e politikës në proçedurën e planifikimit, drejtuesit 
politikë që në stadin e fillimit duhet të jenë në favor të planit. Në përmbajtje të jetë më tepër se 
sa një planifikim fizik: politika e qytetit dhe fusha të tjera të jenë pjesë të tij, si p.sh. zhvillimi 
ekonomik, politikat e ambientit, çështjet sociale, politikat e strehimit. Nga ana tjetër, plani 
strategjik nuk është një vijëzim i ngurtë i qytetit të ardhshëm, por është një pikë e fortë  ku  
konvergojnë (gjithmonë përkohësisht), aktorë të ndryshëm dhe është një pikë mbështetëse për 
negociatat e ardhshme. Për të qenë të fokusuar në një qytet kryesor, planet strategjike kanë 
shpesh një rreze veprimi territoriale, të zonave të gjera dhe formojnë skenarë afatmesëm, p.sh. 
10 vjeçarë, duke nënkuptuar një periudhë të përditësimit edhe të vetë planit. Në planet 
strategjike synohet të ndryshojë forrna komplekse e qytetit përtej projekteve të veçantë, për të 
krijuar një koherencë të hapësirës, ku të gjejnë mundësi të aktualizohen objektet ekzistues dhe 
të harmonizohen me projekte të mundshëm. Këto të fundit derivojnë nga mundësitë specifike, 
si p.sh. interesat e grupeve të mëdha financiare ose imobiliare, në raste të tjera nga mundësia e 
administrimit publik që kërkon ndryshime në raste të një ngjarjeje themelore kombëtare ose 
ndërkombëtare. 

Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe planet strategjike synojnë një objektiv të 
dyfishtë. Nga njëra anë vlerësojnë burimet e qytetit, për të rritur kërkesën në shkallë 
ndërkombëtare. Nga ana tjetër percaktojnë linja veprimi, për të shtuar cilësinë e mjedisit 
qytetar dhe përshtatjes së tij ndaj interesave të grupeve të ndryshme sociale. Kjo arrihet kur ka 
një zhvillim të qëndrueshëm. Parimi i qëndrueshmërisë, implikon kërkimin e një modeli të 
zhvillimit që të kenaqë interesat e një popullsie të gjerë dhe nga ana tjetër të krijojë kushte për 
fortësinë e modelit që të kënaq nevojat edhe të brezave të ardhshëm. Pra modeli nuk duhet të 
shkatërroje burimet mbi të cilat krijohet, madje duhet të rigjenerojë, që të mbeten burime edhe 
për të ardhmen. Prandaj kërkohet një bashkëpunim i shumë aktorëve sociale. Nga  pikëpamja  
territoriale, idea e qëndrueshmërisë, shprehet në shkallë makro (përmes marrëveshjeve 
ndërkombëtare), në shkallë mesatare  (politikat shtetërore)  dhe në  shkallë mikro (orientimet 
politike lokale). Ky parim paraqet finalitetin strategjik me karakter të përgjithshëm. Në shumë 
qytete europiane janë krijuar institute të ndryshme të mbështetjes. Ato propozojnë të krijohen 
forume për të përpunuar orientime të ndara. Vetëm kështu përpunohen akset themelore të 
ndërhyrjes në fusha të veçanta tematike (p.sh. në prodhim, konsum, mobilitet, kohezion 
social). Kampet tematike janë të shumta, p.sh. hapësira të gjelbërta, për ujin, për rrjetin 
hidrogjeologjik. Plani strategjik kërkon të shpejtohet lëvizja e njerëzve dhe e mallrave. Rruga 
që bëjnë çdo ditë njerëzit është shtuar. Shtimi i mjeteve të transportit është një sfidë që duhet 
përballuar. Numri i makinave për 100 banorë në Europë është 35-52 makina. Administrata 
lokale është përgjegjëse për transportin publik kolektiv, drejtimin dhe sistemimin e parkimeve. 
Një politikë delikate është ajo e parkirnit. Shumëfishirni i parkingjeve rrezikon të shtojë 
përdorirnin e mjeteve individuale edhe në zona me densitet. Duhen zgjedhur me kujdes 
vendodhja e zonave të parkimit, duke favorizuar zonat më pak qendrore dhe të afrohet 
mundësia për të përcaktuar segmente të spostimit kompleks me mjete publike nga zona e 
parkimit në zonën qendrore.  
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Një nga problemet kryesore të planifikimit dhe zhvillimit urban është integrimi zonave 
periferike. Një tjetër aspekt i zhvillimit të qëndrueshëm, është ai i rigjenerimit të lagjeve 
margjinale. Në këto vende periferike ose gjysëm periferike akumulohen probleme që 
derivojnë nga koncetrimi i popullsisë së varfër, nga degradirni i mjedisit, nga dobësia e 
mjeteve të shërbimit, nga prania e segregacionit social. Vitet e fundit kanë filluar veprime 
ndërhyrjeje të quajtura integrim. Politika të ndërhyrjes duhet të jenë të shumëfishta: 
rikualifikim arkitektonik dhe urbanistik, përmirësim i mjedisit, stimulim i ekonomisë lokale, të 
luftohet marxhinalizimi  i grupeve në rrezik. Hernando De Soto, është një nga teoricienët më 
të mirë të planifikimit territorial dhe të ekonomisë informale. Sipas teorisë së tij, arsyeja 
kryesore që kapitalizmi funksionon në Perëndim dhe që dështon në vendet e botës së tretë dhe 
në vendet ish-komuniste, është mungesa e një sistemi të saktë ligjor ku prona mund të 
tregtohet, shitet, blihet, mbrohet dhe të jepet me qera në mënyrë legale. Një nga teoritë më të 
forta të De Sotos, thekson se një prej problemeve kryesore të vendeve në zhvillim, është 
mungesa e pronësisë mbi pronën, e cila shpie më pas në një zotërim informal të pronës dhe të 
mirave. Ai argumenton se suksesi i ekonomisë në Amerikë dhe Japoni, është frut i një sistemi 
të qartë të pronësisë mbi pronën, e cila është krijuar me kalimin e kohës dhe eksperiencave të 
ndryshme. Mungesa e një prone dhe titulli pronësie në vendet në zhvillim, e bën të pamundur 
për të varfrit që pronat e tyre tashmë informale, t’i kthejnë në kapital. Sipas De Sotos, të 
paturit e titujve të pronësisë, është baza për një ekonomi formale. Sipas përllogaritjeve të bëra 
nga vetë De Soto, kapitali të cilin të varfërit e vendeve të botës së tretë dhe të ish-vendeve 
komuniste kanë në zotërim por nuk mund ta nxjerrin në treg, është 20 herë më i madh se të 
gjitha investimet e huaja në këto vende dhe më shumë se 90 herë më i madh se të gjitha 
ndihmat që vendet e tjera kanë dhënë për këto vende, të paktën për 3 dekadat e fundit. Mjaft 
biznese amerikane, kanë nisur me marrjen borxh të kapitalit dhe pronat e patundshme, janë 
dhënë si kolateral. Një gjë e tillë, nuk mund të bëhet nga vendet e varfra, në të cilin mungojnë 
titujt e pronësisë.7 

Forma fizike e qytetit dhe përbërja sociale janë një element i rëndësishëm i planifikimit 
dhe zhvillimit urban. Një pjesë e studimeve në sociologjinë urbane, janë ndikuar nga Shkolla e 
Chikagos e cila në vitet 20-30-të vuri në plan të parë raportin midis formës fizike të qytetit dhe 
karakterit të tij social. Ajo përpunoi një aparat teorik për të përballuar këto probleme duke 
marrë skema nga biologjia që i analizonte grupet sociale dhe etnike në qytet si popullsinë dhe 
marrëdhëniet midis tyre i quante marrëdhënie ekologjike. Kjo rrymë ka ende ndikim, sidomos 
pas viteve 1975, kur filloi të flitet më shumë për organizimin e hapësirës sociale të qytetit. Për 
këtë arsye, studimet empirike me orientim ekologjik janë të shurnta, por kanë varfëri 
konceptuale. Në periudhën e tanishme, shkencat sociale dhe sidomos studimet mbi qytetin dhe 
territorin kanë theksuar ndikimin e skemave konceptuale të derivuara nga prirjet e reja 
biologjike dhe neuro-shkenca bashkëkohore, dhe në përgjithësi kanë hartuar metodologji dhe 
koncepte që sot quhen paradigma e kompleksitetit. Në vitet e tanishme, duke ju referuar 
rrymës ekologjike, nuk rimerren vetëm temat klasike të Shkollës së Chikagos, por sidomos 
tema e raportit midis urbanizmit, që synon transformimin artificial social të mjedisit dhe 
konteksin natyror dhe biologjik.8 

Në Europë në vitet 1980-të, fillon një përtëritje e popullsisë në pjesët e brendshme të 
zonave metropolitane. Më e theksuar kjo u pa në qytetet amerikane. Fenomeni i rihapjes 
atraktive të qendrës (i quajtur riurbanizim) nuk duhet interpretuar si shenjë e një epoke të re në 
dinamikën urbane. Shpërndarja urbane mbetet prirja më e rëndësishme. Tendenca centrifugale 

7  Ismailaj. R;  “Politikat mjedisore në realitetin shqiptar. Integrimi mjedisor i zonave informale”. 
8  Harvey. L; “Myths of the Chicago School of Sociology”. Brookfield: Gower Publishing Company. 1987. 
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dhe riurbanizimi mbeten dy prirje që nuk janë domosdoshmërisht kontradiktore, të lidhura me 
fenomenet urbane dhe rishpëmdarjen hapësinore të grupeve sociale. Shpërndarja i përket 
veprimtarisë produktive dhe rezidencës në shtresat mesatare, kurse riurbanizimi ndërlikon 
funksionet e terciarit të avancuar dhe popullsinë që i përket shtresave superiore. 

Fenomeni kryesor që karakterizon 25 vitet fundit është prirja e ekspansionit urban në 
formë të shpëmdarë. Kjo do të thotë se rreth zonave të urbanizmit kompakt, duke përfshirë 
edhe qendrat historike edhe periferitë e konsoliduara, vjen duke u zgjeruar në një fashë 
periurbane gjithmonë e më e gjerë, me densitet të vogël banorësh. Ajo është e mbushur me 
banesa një familjare, të përziera, shpesh në mënyra të rastit, me zona produktive ose hapësira 
bujqësore, me një prani të shërbimeve të përqendruara në pikat lidhëse me rrugët 
automobilistike. Ky proçes i shpërndarjes urbane paraqet suburbanizimin. Ai manifestohet pas 
ekspansionit të mjedisit  urban  deri në kufijtë administrative të qytetit, me lindjen e lagjeve të 
reja dhe zhvillirnin e shpejtë të qendrave minore ose të fshatrave rurale, që përfshihen në 
hapësirën e urbanizuar. Ky proçes ka filluar në fillim të shekullit të XX-të në SHBA dhe pas 
Luftës së Dytë Botërore në Europë. Në disa vende është nxitur nga valët rnigratore, në vende 
të tjera nga fuqitë publike, një politikë e krijimit të qyteteve të reja satelite, për të balancuar 
tendencat e rritjes në periferitë urbane dhe për ta futur zhvillimin urban në një kuadër 
programimi, që do të thotë zhvillim i barabartë i banesave, vendeve të punës, shërbimeve. 

Kur flitet për riurbanizim, kuptohet proçesi i rritjes rreth qytetit qëndror, që formon një 
fashë të gjerë e shpesh kompakte. Kurse kur flitet për shpëmdatjen urbane (sprawl), kuptohet 
një proçes më i gjerë që nënkupton edhe proçeset e suburbanizimit, por përfaqëson një mjedis 
akoma më të gjerë e më pak të dendur. Ky zgjerim drejt horizonteve është karakteristikë 
kryesore e transformirnit të hapësirës urbane në fundin e shekullit të XX-të. Duhen marrë në 
konsideratë edhe përmasat e proçeseve të shpërndarjes së banesave. Nga njëra anë, popullsia 
në zonat periurbane (d.m.th jashtë qytetit, kompakte por me karakter jo rural), synon të 
shtohet. Po ashtu, synon të shtohet përmasa e territorit ku vendosen shtëpitë e shpëmdara. p.sh. 
ne Francë, ajo që quhet zonë urbane (qyteti kompakt plus hapësira periurbane) është rritur 5 
herë. Planifikim i përdorimit të tokës do të thotë rregullim estetik, shkencor dhe në mënyrë të  
sistemuar të tokës, burimeve dhe të objekteve dhe shërbimeve me synimin për të siguruar 
efiçencën, sociale, ekonomike dhe fizike, shëndetin dhe mirëqënien e komuniteteve urbane 
dhe rurale.9  Planifikimi i përdorimit te tokës është proçesi i organizimit të përdorimit të 
tokave dhe burimeve të tyre për plotësimin sa më të mirë të nevojave të njerëzve gjatë kohës, 
në përputhje me aftësitë e tokës.10 Planifikimi hapësinor kalon tej planifikimit tradicional të 
përdorimit të tokës dhe bashkon e integron politikat për zhvillimin dhe përdorimin e tokës me 
politikat dhe programet që influencojnë natyrën e vendeve dhe mënyrën se si ato 
funksionojnë. Kjo do të përfshijë, politika që mund të ndikojnë në përdorimin e tokës duke 
influencuar mbi kërkesat apo nevojat dhe zhvillimin, por që nuk janë të afta që të ofrohen 
vetëm ose kryesisht nëpërmjet dhënies apo refuzimit të lejes së planifikimit dhe që mund të 
zbatohen me atë te mjeteve të tjera.11 Planifikimi urban i referohet dy metodave të përdorura 
nga sektori publik për të influencuar shpërndarjen e njerëzve dhe të aktiviteteve në hapësira të 
shkallëve të ndryshme. Kjo përfshin nivelet urbane (planifikimin urban), (planifikimi rajonal), 
kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Sipas F.Archibugi, një plan mund të përkufizohet si një model ose skemë referimi, ose 
guidë për të orientuar aksionet e qeverisë së territorit: planifikimi territorial shpreh në këtë 

9   http://www.cip-icu.ca/English/aboutplan/what.htm. 
10  www.takebackwisconsin.com/Documents/Glossary.htm. 
11  http://www.planningportal.gov.uk/england/government/en/1115310689529.html. 

25 
 

                                                           

http://www.cip-icu.ca/English/aboutplan/what.htm
http://www.google.com/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.takebackwisconsin.com/Documents/Glossary.htm
http://www.planningportal.gov.uk/england/government/en/1115310689529.html


mënyrë funksione referimi të territorit: në aspektin social, institucional, ekonomik, duke 
orientuar vendimet e institucioneve.12  

F.Archibugi propozon termin më të gjerë “planologji”(ose shkenca e planifikimit – 
planning science), e klasifikuar në fushën e shkencave humane, në gjendje të përfshijë një 
pasqyrim shkencor dhe metodologjik, mbi studimin e hapësirës.13 Termi në fjalë i ka rrënjët e 
veta kulturore në planifikimin holandez, që zhvillohet rreth konceptit planologie, që Needham 
(1988), e përktheu në termin anglez planology: termi përdoret  për të interpretuar evolucionin 
e teorisë së planifikimit hollandez, i karakterizuar nga qëndrueshmëria e një qasjeje socio-
shkencore. Më poshtë janë të radhitura disiplinat, teoritë dhe teknikat që F. Archibugi, i 
cilëson si komponentët e galaktikës së planologjisë, e përbërë nga 4 matrica themelore: 

Së pari: teoria e planifikimit si doktrinë (planning theory), prezanton kontributet e 
Andreas Faludi, në bazë të të cilit konvergojnë kontributet e teorisë së vendndodhjes (location 
theory) dhe ato të teorisë së strukturës urbane.14 

Së dyti: teoria e planifikimit si administratore dhe prodhuese  vendimesh (decision  - 
making theory), e përfaqësuar nga kontributet e Amitai Etzioni mbi “shoqërinë aktive”15, në të 
cilën konvergojnë studimet e Herbert Simon, mbi shkencat e organizimit.16 

Së treti: teoria e planifikimit si miratim i përbashkët (collective choice theory), 
përfaqësuar nga kontributet e James Buchanon dhe Gordon Tullock (1962)17 dhe Mancur 
Olson (1965) mbi aksionin kolektiv dhe “teorinë e grupit”. 

Së katërti: teoria e planifikimit sistematik (systemic planning), përfaqësuar nga 
kontributet e A.J.Catanese (1974)18 dhe G.Chadwick (1971)19, nga analiza e sistemeve të 
Forrester (1969) dhe nga Operational Research e Russel Ackoff (196220-1972).21 
 Planifikimi territorial ka si objekt të vetin konceptimin e programeve publike që mund 
të nxisin invenstimet private, shqyrtimin e propozimeve të investuesve privatë, si dhe 
drejtimin, rregullimin dhe taksimin e këtyre invenstimeve. Projektet individuale vlerësohen në 
bazë të të ardhurave që do të prodhojnë, shërbimeve që krijojnë, si dhe në bazë të kostos së 
infrastrukturës urbane që duhet shtuar pas përfundimit të objektit. 

Në këtë pikëpamje, planifikuesit janë më tepër rregullatorë dhe ekonomistë, se sa 
projektues. Si synime kryesore të planifikimit mund të përmendim: nxitja e invenstimeve që 
rrisin të ardhurat e një qyteti; taksimi i fitimeve të invenstuesve privatë me qëllim që buxheti i 
qeverisë vendore të kompesohet për efektet anësore të zhvillimit; mbrojtja e mjedisit; dhe 
zhvillimi i qëndrueshëm.   

 
 
 
 

 

12  Archibugi. F; “Principi di pianificazione regionale”, vol. I. Metodi ed obiettivi, Milano, Franco Angeli. 1987. 
13   Archibugi. F; “Introduction to Planology, the Roots of the new discipline of planning”. Roma. 1992. 
14   Faludi. A; “Planning Theory”, Oxford, Pergamon, (1973). 
15   Etzioni. A; “The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes”, New York, Free Press. 1968. 
16   H.A. Simon; “The Sciences of the Artificial”, Cambridge (Mass.), Mit Press. 1969. 
17  Buchanan J.M., Tullock G., eds; “The Calculus of Consent”, Ann Arbor, University of Michigan Press. 

1962. 
18   Catanese. A.J; “Planners and Local Politics: Impossible Dreams”, Beverly Hills, Sage. 1974. 
19  Chadwich. G; “A System View of Planning: Toward a Theory of the Urban and Regional Planning Process”.   
20   Ackoff. R.L; “Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions”, New York, Wiley & Sons. 1962. 
21   Ackoff. R.L, Emery F.E; “On Purposeful Systems, Chicago, Aldine-Atherton”. 1972. 
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1.2. Evolucioni i planeve urbane. Idetë, diskutimet dhe realizimet e objektivave 
 

Urbanizimi si një proçes demografik përfshin së pari një rritje në numër të zonës urbane ose 
pikë koncetrimi në shoqëri; se dyti një rritje në masën e qyteteve individuale; së treti një rritje 
totale të popullsisë që jeton në qytete. Këto rritje synojnë të bëhen së bashku. Qytetet janë 
përcaktuar si vendbanime të përhershme, relativisht të gjera, të dendura ku shumica e 
banorëve nuk prodhon ushqirnin e vet. Para shekullit të XIX-të, proçesi i zhvillirnit urban 
ishte sporadik. Detyrat e planifikimit territorial mund të cilësohet shkencore, dhe në të vërtetë 
tradicionalisht planifikimi është konsideruar si shkencë në vetvehte. Planifikimi dhe 
menaxhimi urban duhet të bazohen në informacionin e plotë për karakteristikat dhe tiparet e 
veçanta të një qyteti. Vendimet politike lokale duhet të bazohen në një informacion 
gjithëpërfshirës dhe të freskët dhe në një llojshmëri zgjedhjesh të arsyetuara, të propozuara 
nga ekipe profesionistësh të planifikimit urban dhe rajonal. Planifikimi urban është shkencë e 
vlerësimeve të bëra nga profesionistë dhe analistë të projekteve, programeve, strategjive apo 
planeve që u japin formë strukturave fizike, shoqërore, ekonomike dhe atyre të mjedisit brenda 
qyteteve. Ai duhet të bazohet në barazpeshën (d.m.th. mes rritjes dhe ruajtjes) dhe në arritjen e 
zhvillimit të qëndrueshëm dhe zgjidhjen e konflikteve. Një planifikim i tillë duhet të 
shoqërohet gjithmonë me një proçes vlerësimi, d.m.th. vlerësimin e dobishmërisë së asaj që 
është propozuar dhe rishqyrtimin dhe analizimin, pas ngjarjes, të asaj nëse parashikimet dhe 
vendimet e marra ishin të arsyeshme. Si pasojë, vlerësimet e tilla kanë të bëjnë me 
realizueshmërinë, pranueshmërinë politike dhe përputhshmërinë me politikat e nivelet më të 
larta. Nga kënvështrimi politik, proçeset e zhvillimit te territorit kanë ndryshime shumë të 
mëdha. Në SHBA dhe në Europën Perëndimore, shtetasit veçanarisht ata që banojnë në zonat 
e prekura nga proçeset urbano-rregulluese, shfaqin interes të madh për çështjet e zhvillimit 
fizik të rrethinave të tyre. Qytetarët besojnë se zhvillimet e rrethinave ndikojnë në mënyrë 
vendimtare mbi vlerën e ardhshme të pronës së tyre, pra të pjesës më të madhe të pasurisë së 
tyre. Përgjithësisht qytetarët janë më të interesuar për ndërtimet që do të lejohen në rrugën ose 
lagjen e tyre, se sa për zgjedhjet presidenciale. Ata votojnë për ata politikanë vendore të cilët 
do të zbatonin politika urbanistike në përputhje me dëshirat e tyre. Karakteri politik i proçesit 
shfaqet në faktin se ligjet e urbanistikës në përgjithësi u japin këshillave urbanistikë dhe 
planifikuesve dorë mjaft të lirë, në vlerësimin e projekteve të propozuara; ky vlerësim bëhet 
sipas kriteresh subjektivë. Në këto kushte, publiku ushtron ndikim të madh në vendimet e 
lidhura me planifikimin. Në një tekst britanik vlerësohet në këtë mënyrë planifikimi i 
hapësirës territoriale: 

“Politika, përplasjet dhe mosmarrëveshjet janë gjithmonë të pranishme gjatë zonimit të 
qyteteve. Konfliktet lindin për arsye të konkurrencës për truall, për shkak të efekteve anësore 
që krijohen kur ndyshon zonimi, si dhe për shkak të shpërndarjes së pabarabartë të kostove 
dhe përfitimeve nga zhvillimi. Në rast se nuk do të kishte konflikte, atëherë planifikimi do të 
ishte i panevojshëm. Në fakt, proçeset planifikuese mbi territorin mund të përkufizohen edhe 
si “proçeset gjatë të cilave qeveria zgjidh mosmarrëveshjet mbi përdorimin e tokës…”. Është e 
qartë se këto proçese vihen në jetë pikërisht për të dëgjuar mendimin e të gjitha palëve të 
interesuara, dhe për të siguruar se rezultati përfundimtar është në interes të publikut”. 

Plani i Shekullit të XIX-të: Aty nga vitet 1860 zuri fill eksperienca e sistemit dhe 
ndërhyrjeve pjesore urbanistike në zona të caktuara të Parisit, Vienës dhe Britanisë së Madhe. 
Sistemi i ri kapitalist në fazat e hershme të zhvillimit të tij e kishte të vështirë të përballonte 
problemet e reja të transformimit të hapësirës. Kjo situatë e paqartë përfshiu të gjithë 
elementët e rëndësishëm të hapësirës urbane, të cilët kërkonin ndërhyrje në shkallë të gjerë 
dhe mobilizim fondesh për një periudhë të gjatë. Ndërtimi i infranstrukturës kryesore i cili 
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mbështetej kryesisht tek kapitalet financiare, ishte praktikisht i pazbatueshëm në brendësi të 
qyteteve. Kjo ndodhte jo vetëm për shkak të vështirësive teknike, por edhe prej pamundësive 
për të rikuperuar shpenzimet përmes të ardhurave. Në këtë mënyrë urbanistika thjeshtëzohej 
tek pyetjet: Si mund të arrihej që banorët të paguanin për rrugët e qytetit? Sa kohë duhej për të 
kompensuar kapitalin e invenstuar për kanalizimet e ujit të pijshëm, ujërave të zeza, 
elektricitetin? Por influenca e kapitalit financiar mbi transformimin urban kushtëzohej në 
mënyrë të veçantë nga copëzimi ekstrem i tokës, i pronave dhe i iniciativës private. Ky 
fragmentarizim nxiste një zhvillim urban të ç’rregullt, kaotik dhe jo efiçent. Hapësira që 
krijohej në këtë rast përbëhej nga faktorë kontradiktorë në aspektin funksional, higjenik dhe 
social. Kjo vinte në rrezik edhe vetë zhvillimin e mënyrës së prodhimit kapitalist. Për këtë 
qëllim lindi nevoja e një “pakti”, i cili duhet të mbronte strukturat me interes publik, të cilat 
ishin të vështira në zbatim dhe nuk paraqisnin interes për inisiativën private. Kjo realizohej 
duke respektuar në maksimum lirinë e iniciativës private, dhe nëpërmjet një shfrytëzimi të 
rregullt dhe maksimal të tokës. Pranimi i nevojës së një forme organizimi të përgjithshëm të 
zhvillimit urban nxiti lindjen e planit. Ky i fundit përfaqësonte marrëveshjen mes interesave 
publikë dhe atyre privatë. Plani përcaktoi qartë kufinjtë e ndërhyrjes së secilës palë.  

Nga pikëpamja metodologjike plani i shekullit të XIX-të prirej drejt planifikimit të 
elementëve si: shtëpitë, rrugët, sheshet, kanalizimet, hekurudhat, parqet, gjelbërimi, zyrat 
publike. Elementët organizoheshin mbi bazën e shpërndarjes në terren. Ato ndryshonin  jo 
vetëm në aspektin teknik, por edhe nga mënyra se si ndërtoheshin. Kështu shtëpitë dhe në disa 
raste hekurudhat ndërtoheshin për qëllime fitimi. Kurse rrugët, sheshet, parqet, kanalizimet, 
zyrat publike ndërtoheshin për interesat e shoqërisë. Planifikimi i qytetit mbi bazën e 
elementëve kërkonte pikërisht përcaktimin e saktë të elementëve që duhej të realizoheshin nga 
publiku dhe pjesët që ishin kompetencë absolute e iniciativës private. Për këtë qëllim duhej 
mënjanuar që në fazën projektuese ç’do lloj përplasje interesash midis dy palëve. Më tej këto 
interesa duheshin adoptuar në terren, duke verifikuar që të mos kishte ndërhyrje, kundërshtime 
apo përjashtime interesash. 

Kjo logjikë bëri që proçesi i planifikimit të reduktohej në hartimin e një planimetrie, ku 
shënoheshin kufinjtë midis trojeve të destinuara për elemente të ndryshëm urban, dhe 
përcaktoheshin zonat ku ndërhyrja ishte e destinuar për publikun si dhe fushat që ishin subjekt 
i shfrytëzimit privat. Meqenëse secili nga të dy subjektet ishin praktikisht sovran në zonën e 
vet, nuk nevojiteshin instrumenta ose akte të mëtejshme për të parashikuar edhe më saktë 
zhvillimin urban. Shpjegimet bazë të vizatimit planimetrik dhe rregullat kryesore të ndërtimit 
në përputhje me normat higjenike mjaftonin për të plotësuar kuadrin e instrumentave që 
nevojiteshin për zbatimin e planit. Zakonisht plani ishte i vlefshëm për një kohë të 
papërcaktuar, pasi planifikimi i zhvillimit urban i referohej intervaleve jashtëzakonisht të 
gjata. P.sh. plani i Berlinit më 1862, parashikonte zhvillimin urban të qytetit për një shekull. 
Kjo evidentoi dy karakteristika të tjera te planit të shekullit të XIX-të: 
1.Përmasat e mëdha, sipas të cilave rritja e parashikuar përfshinte sipërfaqe të pafundme; 
2.Rigjiditeti, që vështirësonte ndryshimet e pjesshme te planit, sado të vogla të ishin ato.  
Kjo shpjegon arsyen pse urbanistët e shekullit të XIX-të ishin kundër prezantimit të disa 
varianteve. Ato shiheshin si një kërcënim për humbjen e marrëveshjes (ekuilibrit) midis 
subjekteve private dhe publike të arritur me shumë mundim. 

Plani i shekullit të XIX-të bënte një shfrytëzim maksimal të hapësirës duke evidentuar 
rrugën si një element urban që krijonte dhe rregullonte zhvillimin kompleks të qytetit. Rruga 
nuk vlente më tepër për lidhjen e dy pikave te territorit, sesa për ekspozimin dhe rritjen e 
vlerave të ndërtimeve. Sa më i madh të ishte numri dhe shtrirja e rrugëve, aq më shumë 
ndërtime me vlerë do të kishte, dhe aq më shpejt do te shlyheshin invenstimet. Meqënëse 
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ndërtesat buzë rrugëve kryesore kishin më shumë vlerë se ato buzë rrugëve dytësore, rrugët 
bëheshin të gjitha kryesore dhe me të njëjtën gjatësi e pamje. Me tej, meqënëse ndërtesat në 
kthesa kishin vlerë më të lartë, rrugët synonin të formonin sa më shumë kryqëzime të ishte e 
mundur. Shkurt, planit të rrugëve i kushtohej vëmendje e madhe duke qenë se atij i dedikohej 
suksesi i zhvillimit urban. Më tej plani i shekullit të XIX-të e vinte theksin tek kushti: nuk 
mund të ketë zhvillim urban nëse nuk ka fitim. Si njësi urbanistike gjatë shekullit të XIX-të 
shërbente sipërfaqja e nevojshme e tokës (parcela/trualli), për ndërtimin e një shtëpie banimi. 
Koncepti urbanistik i kohës synonte bashkimin e disa parcelave të tilla në formën e “ishujve” 
me ndërtime. Në vazhdim grupimi i “ishujve” të ndërtuar dhe i sipërfaqeve të lira të 
nevojshme bashkë me rrjetin rrugor përbënte thelbin e krijimit të qytetit. Në fakt plani ndiqte 
një logjikë inverse. Në fillim përcaktoheshin linjat kryesore të trafikut dhe zonat e lira. Më pas 
vazhdohej me nënndarjen e “ishujve” për zhvillim, dhe në fund me parcelizimin e trojeve të 
zonës së ndërtimit. Aspektet kryesore të përmbajtjes së planit të shekullit të XIX-të vareshin 
nga mënyra se si gërshetoheshin fitimi dhe qiraja e tokës. Në përgjithësi plani kishte tendenca 
për shtrirje dhe vetëm në raste tepër të kufizuara për përmirësime ose ristrukturime. Preferenca 
për zgjerimin e qytetit kundrejt transformimit të tij lidhej jo vetëm me shtimin e popullsisë së 
atërhershme urbane, por edhe me faktin se kostoja e kthimit të terreneve bujqësore në urbane 
ishte shumë më e vogël se ajo e ristrukturimit të objekteve ekzistuese urbane. Zonat e reja 
merrnin formën e një unaze përreth qytetit ekzistues. Kjo krijonte kushte të barabarta për të 
gjithë dhe bënte të mundur shërbimin e zonave të reja periferike me infrastrukturën e qytetit 
ekzistues, gjë që evitonte invenstimet shtesë. Rritja koncentrike e qyteteve është shembulli i 
parë i rregullimit urban në një sistem të bazuar tek tregu. 

Komunitetet europiane dhe amerikane të shekujve XIX-të dhe XX-të, ndoqën modele 
dhe forma të ndryshme të zhvillimit të urbanizimit dhe të tokës. Disa qytete u planifikuan 
sipas një forme “monumentale” të karakteristikave mbizotëruese të tokës, duke u bazuar mbi 
plane hapësinore hierarkike të elementeve fizike dhe shoqërore, si edhe mbi krijimin e një 
rrjeti ose planifikimi rrezor (unazor). Një shembull tipik i ketij rasti është projektimi i 
L’Enfant në Washington DC. Në qytete të tjera, planifikimi ishte më mekanik, praktik dhe 
funksional; në këto qytete u krijuan pjesë autonome të ndërlidhura me tërësinë hapësinore. 
Sipas formës “organike” dhe biologjike, një qytet i tillë i ngjante një organizmi jetësor. Ai 
kishte kufinj të përcaktuar, një strukturë të brendshme dhe një ekuilibër simbiotik përballë 
ndryshimeve të mundshme. Ky model reflektohet në veprat e projektuesve të shquar mjedisorë 
të së kaluarës, si p.sh: Olmsted, Howard, Geddes, Mumford, Perry dhe McHarg.22 

Teoria në lidhje me planifikimin lind e zhvillohet në momentin e lindjes së këtij 
profesioni. Sidoqoftë teoritë e hershme që akoma influencojnë, rezultojnë në periudhën e 
“Marrëveshjeve të Reja”. Për presidentin T.Roosevelt i famshmi “Truri i Besuar”, e përbënte 
Rexford Tugwell, ish guvernatori i Porto Rikos, i cili mbështeste fuqishëm planifikimin si të 
ashtuquajturin “Fuqia e Katërt” e qeverisë.  Eksperimentet e reja me planifikimin, “New Deal-
Marrëveshja e Re”, janë udhëhequr nga parimet e reja ekonomike Keynesiane, duke përfshirë 
Bordin e Planifikimive të Burimeve Kombëtare, Sistemimin e Administrimit dhe Autoriteti i 
Luginës së Tennessee. Këto programe përkrahin një lloj të planifikimit që është bazuar në 
mbledhjen dhe analizimin e të dhënave, në vlerësimin e kurseve alternative të veprimit dhe 
krijimit të sistemit për zbatim. Ato e zgjerojnë përkufizimin e planifikimit si një aktivitet i 
projektimit dhe teknikave të inkorporuara shkencore. Programi i “Marrëveshjes së Re të 
Demostrimit të Qyteteve”, ishte ndoshta më ndikuesi në profesionin e planifikimit urban, 
sepse ai ilustron këtë model shkencor të ri në nivelin urban. 

22  Kostoff. S; “The city Shaped, Urban Patterns and Meanings throught History”, Boston: Little Brown, 1991. 
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 Ndëkohë që Amerikanët ishin të zënë me këto eksperimente të planifikimit, socilogu 
Karl Mannheim, një emigrant gjerman, po përgatiste atë që do të përbënte një ide me influencë 
të madhe, sepse planifikimi ishte i nevojshëm për shoqëri të lira dhe të hapura. K. Mannheim's 
me librin e tij “Njeriu dhe Shoqëria në Moshën e Rindërtimit”, dallon katër struktura 
shoqërore që rezultuan nga ndryshimet në pjesmarrje dhe centralizim:  
 

1. Diktatura është rezultat i nivelit të ulët të pjesmarrjes dhe nivelit të lartë të 
centralizimit;  

2. Anarkia rezulton nga niveli i lartë i pjesmarrjes dhe nivelit të ulët të centralizimit; 
3. Shkelja e ligjeve dhe rregullave rezulton nga niveli i ulët i të dyjave, pjesmarrjes dhe 

centralizimit; 
4. Një “shoqëri demokratike e planifikuar”- rezultati i favorizuar në mënyrë të qartë nga 

Mannheim, është një rezultat i nivelit të lartë i të dyjave, pjesmarrjes dhe 
centralizmit.23 
 

K. Mannheim besonte se planifikimi ishte i pashmangshëm për shkak të rritjes së teknologjisë 
dhe të popullsisë. E vetmja pyetje e rëndësishme ishte “kush do të planifikojë?” Do të jenë 
forcat fashiste të diktaturës apo institucionet e pjesmarrjes demokratike? K. Mannhein 
vazhdon më tej duke kërkuar kujdesin e planifikuesve kundër besimit të tepërt në 
racionalitetin funksional, ose thjeshtë përkujdesje ndaj mjeteve, duke kërkuar vëmendje të 
konsiderueshme ndaj racionalitetit. Libri i K. Mannhein shkaktoi atë që u bë i njohur si 
“Debatet e Mëdha”. Këto debate ishin shkencore edhe politike. Planifikuesit që favorizojnë 
nivele të larta të organizimit dhe influencës qeveritare në ekonomi janë vendosur kundër 
mbrojtësve të mos ndërhyrjes si Frederick Hayek. F.Hayek e konsideronte qeverinë si të 
ngathët e jo efiçente dhe frikësohej nga fuqia e qeverisë të fortë. Kongresi Amerikan, 
gjithashtu hyri ne grindje duke refuzuar të autorizojë përsëri Bordin e Planifikimit të Burimeve 
Kombëtare, duke ju bërë shumë publicitet kësaj në 1941. Një rëndësi e “Debatit të Madh”, 
ishte ndërtimi dhe dallimi midis lirisë nga, dhe lirisë tek.  

Kritika inkrementaliste (qasja shtesore) e planifikimit racional fitoi një qarkullim më të 
gjerë nga fillimi i viteve 1960-të. Politologu Charles Lindblom sugjeronte që: “planifikimi i 
plotë ose jep një vështrim të përgjithshëm, ashtu siç e quante atë, ishte i paarritshëm dhe jo më 
një hap me realitetin politik”. Ai argumentonte që: “drejtuesit politikë nuk mund të bien dakort 
me objektiva para kohe, kështu që një model racional është i nevojshëm.  Ato preferojnë që të 
zgjedhin politikat dhe objektivat në të njëjtin kohë”24. Ai mendonte që shqetësimi i modelit 
racional në krahasim me të gjitha alternativat e tjera të mundshme dhe vlerësimin e tyre të 
plotë në të gjithë matësit e performancës, tejkalojnë aftësitë njerëzore. Marrëdhënia midis 
shkencës dhe zgjedhjes së politikës është e zhdrejtë. Matësi i vërtetë i “politikës së mirë” është 
nëse politikëbërësit bien dakort mbi të. Alternativa e Ch. Lindblom, inkrementalismi, kërkon 
përzgjedhjen e njëkohshme të objektivave dhe politikave, duke marrë në konsideratë të gjithë 
alternativat që ndryshojnë pak nga situata aktuale, ekzaminimin e thjeshtëzuar, krahasimin e 
limituar midis alternativave dhe preferenca për rezultatet e eksperimentimit social rreth 
teorisë, si bazë e analizës. Kritika e Ch. Lindblom ishte domethënëse dhe u influencuan shumë 
planifikues. Amitai Etzioni me idenë e urës së shtrirjes së mesme ishte një përpjekje që 
bashkërendoi planifikimin racional me inkrementalizmin. Lëvizja e planifikimit strategjik 
merr shumë nga idetë e Ch. Lindblom, duke argumetuar për një fokusim mbi mbijetesën 

23   Mannheim. K; “Man and Society in an Age of Reconstruction”. Harcourt, Brace and World. 1940. 
24  Lindblom. Ch; “Still Muddling, Not Yet Through”. Public Adminstration Review. 39:517-526. 1979. 
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organizative se sa në dobinë shoqërore, një horizont kohe afatshkurtër, se sa afatgjatë dhe 
përdorimin e përshtypjeve në mungësë të të dhënave të rëndësishme.25 Por në fund të viteve 
1970-të, Ch. Lindblom argumentoj që ai është keqkuptuar. Ikrementalizmi me të vërtetë kishte 
tre kuptime që planifikuesit e kishin të paqartë: 

 
1. Analiza strategjike, pra çdo përpjekje për të thjeshtëzuar problemet politike 

komplekse; 
2. Inkrementalizëm palidhje, apo analizë e realizuar para përcaktimit të objektivave, 

me pak alternativa të marra në konsideratë dhe me pak të dhëna komplekse; 
3. Inkrementalizmi i thjeshtë, ku alternativat e marra në konsideratë ndryshojnë pak 

nga situata aktuale.  
 
Planifikuesit kanë pranuar kuptimin e tretë, inkrementalizmin e thjeshtë, ndërkohë që 

Ch. Lindblom pretendonte ndërkohë që ai ka qënë duke argumentuar rreth inkrementalizmit pa 
lidhje. Studimi i doktoraturës i Alan Altshuler shqyrtoi eksperincën e planifikimit të tokës dhe 
transportit në rajonin e Minneapolis-St Paul. Ai zbuloi se planifikuesit rrallë janë në gjendje 
për të arritur objektivat e tyre, aspiratat shkencore. Pretendimet e tyre ndaj gjithëpërfshirjes 
nuk janë të mbështetura nga realiteti. Vendimarrësit shpesh injorojnë rekomandimet e tyre, në 
favor të dëshirave të grupeve të interesit të lidhur politikisht. Organizatorët e kontributit të 
qytetarëve në proçeset e planifikimit, rrjedhin  kundër pjesmarrjes sipërfaqësore të publikut.26 
Analiza e frymëzuar nga Marksizmi mbi rezultatet e planifikimit argumentoi, që planifikuesit 
ishin shërbëtorët e interesit të zhvillimit të qendrës së qytetit dhe rrallë i drejtohen zgjedhjes së 
politikës së vërtetë kuptimplotë.27 Sfida që influencoi më shumë planifikimin racional gjatë 
viteve 1960-të, erdhi nga një profesor i Kolegjit Hunter, i cili kishte punuar me komitetin e të 
varfërve në Philadelphia dhe New York, dhe që besonte në mungesën e tyre të përfaqësimit në 
proçesin e planifikimit. Artikulli i Paul Davidoff “Përkrahja dhe Pluralizmi në Planifikim”, 
pasqyron zhgënjimin e shumë planifikuesve në pamundësinë e tyre për të adresuar me plot 
kuptim çështje madhore sociale dhe ekonomike, në strukturën e qyteteve Amerikane. P. 
Davidoff bëri thirrje për shpërndarjen e shërbimit të planifikimit tek personat me të ardhurat e 
ulëta, lagjet e pakicave përmes një kuadri të planifikuesve mbrojtës, të cilët do të jenë të 
vendosur fizikisht në lagje dhe do të përfaqësojnë interesat e banorëve të lagjes në proçeset e 
planifikimit të qytetit. Bazuar në analogjinë me sistemin e mbrojtjes ligjore, P. Davidoff 
mendonte që shumë lagje do të organizojnë avokatët e tyre. Nëse këto nuk do ishin të 
disponueshëm, do të ishte detyrë e qeverisjes së qytetit të caktojë avokatë për të përfaqësuar 
lagjen. Debatet mes planifikuesve avokat të ndryshëm do të zhvillohen “nga ana e monedhës, 
në interes të publikut”, kështu që pozicionin mbizotërues do të jetë i atyre që paraqesin veten e 
tyre të lidhur ngushtësisht me nevojat e gjera të qytetit.28  
  
1.3. Politikat e Bashkimit Europian  në lidhje me planifikimin dhe zhvillimin urban.   

 
Territori në hapësirën e Bashkimit Europian konsiderohet si element efikas për të mundësuar 
kohezionin social dhe ekonomik, ndërsa autonomia e qeverisjes vendore dhe politikat rajonale 
kontribuojnë dhe i shërbejnë afrimit, integrimit dhe kohezionit social të shoqërisë nën të 

25   Kaufman. J. and Harvey M. Jacobs; “A public planning perspective on strategic planning”, 1987. 
26   Arnstein. Sh; “MA Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Institute of Planners. 
27   Goodman. R; “After the Planners”. Touchstone. 1971. 
28   Davidoff. P; “Advocacy and Pluralism in Planning”. Journal of the American Institute of Planners.1965. 
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njëjtën hartë politike e territoriale, atë të BE-së. Elementi që e ofron dhe mundëson 
kohezionin, përveç legjislacionit dhe principeve mbi bazën e të cilës arrihet kohezioni është 
sjellja qeverisëse nën të njëjtin standard, mbështetur në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, 
ku spikatin përdorimi efiçent dhe racional i burimeve natyrore, duke njohur, ruajtur dhe 
kultivuar vlerat e trashëguara dhe nevojat perspektivë të brezave shoqërorë. Ndërsa sjellja 
miqësore me mjedisin human e natyror aplikohen nën harmoninë dhe ndërvarësinë e zhvillimit 
ekonomik, shoqëror dhe mjedisor. Dokumenti jo normativ i zhvillimit hapësinor të BE-së, si 
edhe Pakti Territorial i BE-së, artikulojnë qartësisht modelin aktual dhe perspektivat e 
zhvillimit të territorit europian nën standarde që gjenerojnë kohezionin edhe kur kufinjtë 
administrativë dhe rajonalë funksionojnë më së miri. Territori dhe burimet natyrore, janë një 
element kyç në zhvillimin e çdo shoqërie apo vendi. Këto janë të kufizuara në përmasa, janë 
delikate dhe të degradueshme.  Ato shpesh janë subjekt i kërkesave konkurruese të cilat mund 
të jenë në konflikt dhe të papajtueshme me njëra-tjetrën. 
 
Drejt Zhvillimit të Balancuar dhe të Qëndrueshëm të Territorit të Bashkimit Europian29 
 
ESDP-ja (Perspektiva e Zhvillimit Hapësinor Europian), si një dokument jo normativ, është 
një kuadër politike për një bashkëpunim më të mirë ndërmjet politikave sektoriale të BE-së me 
ndikime domethënëse hapësinore dhe ndëmjet vendeve anëtare, të rajoneve dhe të qyteteve të 
tyre. ESDP-ja zbaton tre objektiva themelore, që vijojnë si më poshtë:  
• Kohezionin ekonomik dhe social;  
• Zhvillimin të qëndrueshëm;  
• Konkurrueshmërinë e territorit të BE-së.  
Ajo çfarë është e re rreth proçesit nuk është vetë objektivat, por fakti qe ata duhet të zbatohen 
njëkohësisht, ku vëmendje i kushtohet asaj se si ato ndërveprojnë. Qëllimet kryesore të 
politikës së Perspektivës së Zhvillimit Hapësinor Europian, drejtohet kryesisht ndaj sa më 
poshtë vijon:  
•  Një sistem me të balancuar dhe më multicentrik të qyteteve dhe një raport i ri urbano-rural;  
•  Pariteti i aksesit në infrastrukturë;  
• Menaxhim dhe zhvillim i matur i trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Secila nga këto 
qëllime të rëndësishme shoqërohet nga një numër i kufizuar opsionesh, me praktikë që marrin 
parasysh sa më poshtë vijon:  
• Nevoja për një përqasje më të integruar dhe multi-sektoriale në nivel Europian;  
• Një fokusim mbi dimensionin Europian;  
• Interesat dhe prioritetet e politikave të vendeve anëtare të BE-së;  
• Prakticitetin dhe efektshmërinë e opsioneve të politikave në uljen e disbalancave hapësinore. 
Zbatimi i integruar i opsioneve të politikave të ESDP-së, do të arrihet nëpërmjet një 
riorientimi të politikave Qëndrore dhe të politikave sektoriale të komunitetit në të tre nivelet e 
bashkëpunimit hapësinor:30 
• Nivel komuniteti;  
• Nivel trans-kombëtar/kombëtar; 
• Nivel rajonal/lokal.  

29  Marrëveshje e arritur në takimin Joformal të Këshillit të Ministrave përgjegjës për Planifikimin Hapësinor në  
Potsdam ne Maj te vitit 1999 Publikuar nga Komisioni Europian. 

30  Shaw. D & Sykes. O; “Delivering the European Spatial Development Perspektive”, Universiteti i   
Liverpool-it, Tetor  2001. 
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ESDP-ja kërkon: 1.Bashkëpunim “horizontal”, ndërmjet autoriteteve përgjegjëse për politikat 
hapësinore dhe sektoriale në secilin nivel administrative, si edhe; 2.Bashkëpunimin “vertikal”, 
ndërmjet niveleve të ndryshme, për shembull, ndërmjet nivelit qendror dhe atij vendor.  

 

 
Skema nr.3: Perspektiva e Zhvillimit Hapësinor Europian-ESDP Sipas Peter Schön, 200531 

 
Komisioni Europian krijoi konceptin e vet të qeverisjes në Dokumentin e Bardhë për 
Qeverisjen Europiane (White Paper on European Governance), në të cilën termi “Qeverisje 
Europiane”, i referohet rregullave, proçeseve dhe sjelljes që prek mënyrën në të cilën 
ushtrohen kompetencat në nivel Europian, veçanërisht përsa i takon të qënurit i hapur, 
pjesëmarrjes, efektshmërisë dhe koherencës.  Këto pesë “parime të Qeverisjes së mirë”, 
përforcojnë parimet e subsidiaritetit dhe proporcionalitetit. Ato janë të vlefshme në të gjitha 
nivelet e qeverisjes-globale, Europiane, Qendrore, Rajonale dhe Vendore.32  
Qeverisja reformuese trajton çështjen se si [qeveria], përdor kompetencat e dhëna nga 
qytetarët e saj. Kjo ka të bëjë me atë se si gjërat mund të bëhen dhe se si duhen bërë. Qëllimi 
është të hapet Politikëbërja, për ta bërë atë më përfshirëse dhe me të përgjegjshme. Një 
përdorim më i mirë i kompetencave dhe fuqive ligjore duhet të lidhë [qeverinë] më shumë me 
qytetarët e saj dhe të çojë në politika më efektive.33 Kjo ka implikime lidhur me planifikimin 
territorial (shih kuadratin me poshtë).  
 
 
 

31  www.espon.eu/ Schön. P; “The territorial picture of Europe”, Scientific Conference on European Territorial 
Research, Luxembourg 13 and 14 October, 2005. 

32   http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm.  
33  Qeverisja Europiane: Një Dokument i Bardhë: Komisioni i Komuniteteve Europiane, Bruksel (European 

Governance: A White Paper Commission of the European Communities, Brussels), 25.7.2001COM(2001) 
428 final. 
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Kutia nr.1 Qeverisja territoriale34 mund të shihet si një aplikim i thjeshtë në fushën urbane dhe 
territoriale të parimeve të përgjithshme të qeverisjes. Sfidat kyçe për qeverisjen territoriale janë 
për krijimin e bashkëpunimit/koordinimit horizontal dhe vertikal ndërmjet sa me poshtë vijon:  
o Niveleve të ndryshme të qeverisë (qeverisje shumë-nivelesh, raportet vertikale);  
o Politikat sektoriale me impakt territorial (raportet horizontale me institucionet e tjera të 

qeverisë); 
o Organizatat qeveritare dhe joqeveritare e qytetarët (qeverisja  shumë-kanalëshe, raportet 

horizontale ndërmjet aktorëve dhe territoreve të tyre).  

 
1.4. Kombet e Bashkuara – Axhenda 21 për Zhvillim të Qëndrueshëm 

 
Planifikimi që kërkon të optimizojë përdorimin e territorit në baza të qëndrueshme përbën, një 
funksion dhe një mjet me rëndësi kritike të çdo qeverie. Bashkësia botërore u mblodh në 
Brazil në vitin 1992, nën kujdesin e Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin dhe 
Mjedisin duke e njohur këtë parim thelbësor si pjesë e asaj që njihet si Agjenda 21.  

Agjenda Lokale 21 është versioni lokal i “Agjendës 21”, një plan veprimi 
gjithëpërfshirës, i cili bëhet në nivel global, kombëtar dhe atë lokal nga organizatat e 
Kombeve të Bashkuara, në çdo hapësirë me ndikim të njeriut në hapësirë. Në Kapitullin 28 
thuhet se: “pjesëmarrja dhe bashkëpunimi i autoriteteve vendore do të jenë faktor përcaktues 
për përmbushjen e objektivave të veta”. “Plani Udhëzues për Agjendën Lokale 2” është 
përgatitur për të ndihmuar qeveritë lokale dhe partnerët e tyre lokalë, që të mësojnë dhe të 
marrin detyrën sfiduese të planifikimit zhvillimor të qëndrueshëm. 

 

Kutia nr.2: Kombet e Bashkuara – Axhenda 21 për Zhvillim të Qëndrueshëm 
Objektivi i gjerë është të moderojë akordimin e tokës për përdorimet që japin përfitimet më 
të mëdha të qëndrueshme dhe të promovojë kalimin drejt një menaxhimi të qëndrueshëm  
dhe të integruar të burimeve të tokës, si mjete themelore.  Në terma më specifikë, objektivat 
janë si më poshtë vijon: 
• Të rishikojë dhe të zhvillojë politika për të mbështetur përdorimin më të mirë të 

mundshëm të tokës dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve të tokës. 
• Të përmirësojë dhe të përforcojë sistemet e planifikimit, menaxhimit dhe të vlerësimit 

për tokën dhe burimet e tokës. 

 
Kjo qasje për planifikimin paraqet hapin e parë themelor, i cili do t’u mundësojë atyre që 
banorët në komunitet të pajisen me vlera që do të plotësojnë kërkesat njerëzore themelore, të 
drejtat, dhe mundësitë ekonomike dhe njëkohësisht të sigurojnë një mjedis vital, të shëndoshë 
dhe natyral; me fjalë tjera, qasja në planifikim do t’iu mundësojë atyre që të menaxhojnë me 
qytetet dhe qytezat e veta ose vendbanimet rurale në një mënyrë të qëndrueshme. Udhëzimi 

34  “Qeverisja e Politikave Urbane dhe Territoriale nga BE-ja në Nivel Vendor”, Përmbledhje e Pjesës së Parë të 
Raportit Final. Rrjeti i Observimit dhe i Planifikimit Hapësinor (ESPON 2000-2006), Departamenti i 
Gjeografisë /Instituti Ndër-Universitar i Zhvillimit Vendor, Universiteti i Valencias  (Governance of 
Territorial and Urban Policies from EU to Local Level-Final Report Part I, Summary “European Spatial 
Planning and Observacion Network”, (ESPON 2000-2006), Departament of Geography/Inter-University 
Institute of Local Development, University of Valencia). 
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ofron këshilla të testuara dhe praktike për mënyrën e zbatimit të Planit të Veprimit 21 të 
Agjendës së Kombeve të Bashkuara për një zhvillim të qëndrueshëm dhe Agjendën e 
Kombeve të Bashkuara për habitatin (mjedisi i jetesës). 
 
1.4.1 Sfondi i Kartave Urbane Europiane. Qëllimi, filozofia  
Duke mbajtur parasysh rëndësinë parësore që ka për cilësinë e jetës së individit mjedisi urban, 
edhe normat juridike që bëjnë rregullimin e planifikimit urban janë konsideruar si të tilla në 
kuadrin e tërësisë së normave europiane në këtë fushë. Si bazë për të gjithë zhvillimin e 
mëvonshëm të legjislacionit europian mbi planifikimin urban, ka shërbyer Karta Urbane 
Europiane (më tej “Karta”), e miratuar nga Kongresi i Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të 
Këshillit të Europës, në mars të vitit 1992.35 Ky ishte një zhvillim monumental për Europën 
dhe shënonte një hap të rëndësishëm drejt dhënies së rëndësisë së duhur fenomenit të 
urbanizimit, e për rrjedhojë edhe planifikimit urban, në zhvillimin e shoqërive europiane. 
Karta u mbështet mbi punën e Këshillit të Europës mbi politikat urbane, punë e filluar që me 
Fushatën Europiane për Rilindjen Urbane, të ndërmarrë nga Këshilli i Europës gjatë viteve 
1980-1982. Kjo fushatë, drejtuar autoriteteve publike dhe individëve me qëllim përmirësimin 
e cilësisë së jetës në qytete, u fokusua në katër drejtime kryesore:  
 

1. Përmirësimi i mjedisit fizik urban;  
2. Rehabilitimi i banesave ekzistuese; 
3. Krijimi i mundësive sociale dhe kulturore në qytet; 

 4. Zhvillimi i komunitetit dhe pjesëmarrja e publikut.  
 

Në përputhje me angazhimin e Këshillit të Europës për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut, fushata kishte moton: “Për një jetë më të mirë në qytete”.36 Më tej, fushata u pasua nga 
një program i Këshillit të Europës mbi politikat urbane gjatë viteve 1982-1986, i zhvilluar nga 
një Komitet Ndërqeveritar, i përbërë prej ministrave përgjegjës për çështjet urbane. Në 1986, 
ky program iu transferua Konferencës Europiane të Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të 
Europës (CLRAE), duke iu referuar praktikës së ndjekur në shumë shtete europiane, ku 
vendimet që kanë ndikim mbi komunitetet urbane, merren nga drejtuesit e nivelit lokal, në 
përputhje me politikat e decentralizimit dhe respektimin e parimit të subvencionimit. 

Në kuadër të cilësimit të së drejtës për një mjedis urban cilësor në një rang me të 
drejtat themelore të njeriut, Karta hapet me Deklaratën Europiane të të Drejtave Urbane. 
Fokusi vihet më tepër te aspektet cilësore, se sa tek ato sasiore të zhvillimit urban, si dhe 
në cilësinë e jetës në qytete, si të drejta themelore të njeriut. Si të drejta urbane 
përmenden: siguria, mjedisi i shëndetshëm dhe jo i ndotur, punësimi, strehimi, transporti 
publik, shëndeti, kultura, integrimi shumëkulturor, arkitektura cilësore, harmonizimi i 
funksioneve, pjesëmarrja e qytetarëve në hartimin e planeve urbane, zhvillimi i 
qëndrueshëm dhe afatgjatë ekonomik, shërbimet, përdorimi i kujdesshëm i pasurive 
natyrore, mirëqenia e individëve, bashkëpunimi midis qyteteve, ngritja e strukturave 
dhe mekanizmave financiare dhe barazia e qytetarëve. Renditen si të drejta bazë, e drejta 
për mbrojtjen nga ndotja, nga një mjedis urban shqetësues, nga dhuna, e drejta për të 
ushtruar një kontroll demokratik mbi  pushtetin  vendor,  e  drejta  për  strehim,  arsimim 
dhe transport cilësor. Në Kartën Europiane Urbane theksohet: “Ne e dimë që qytetet tona 
kanë një histori të gjatë dhe duhen parë nga perspektiva afatgjatë e kulturës sonë....Ne nuk 

35   Congress of Local and Regional Authorities of Europe, fq.3.  http//www.coe.int.  
36   Congress of Local and Regional Authorities of Europe, fq.5.  http//www.coe.int.  
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po propozojmë një model të vetëm të zhvillimit urban. Qytetet tona kanë personalitetin e 
tyre. Ato janë të gjithë të ndryshëm dhe diversiteti i tyre është një oportunitet për 
Europën”.37 

 
1.4.2 Karta e Aalborgut  
Qytetet Evropiane drejt Qëndueshmërisë 
Karta e Aalborgut është miratuar nga pjesëmarrësit e Konferencës Europiane për Qytetet e 
Qëndrueshme, të mbajtur në Aalborg, Danimarkë nga 24 deri në 27 Maj 1994, nën 
sponsorizimin e përbashkët të Komisionit Europian dhe të bashkisë së Aalborgut dhe i 
organizuar nga Këshilli Ndërkombëtar për Inisiativat Lokale të Mjedisit (ICLEI). Përgjegjësia 
për Projekt-Kartën u mor përsipër nga ICLEI, në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit 
Urban dhe të Transportit të Shtetit Federal të Northrhine-Westphalia, Gjermani. Karta 
pasqyron ide dhe formulime të shumë kontribuesve. 

Sipas nënshkruesve të kësaj karte38, u deklarua së gjatë historisë, qytetet kanë ekzistuar 
dhe sfiduar perandoritë, shtetet kombëtare, dhe regjimet dhe kanë mbijetuar si qendra të jetës 
shoqërore, bartëse të ekonomive, dhe roje të kulturës, trashëgimive dhe të traditave. Së bashku 
me familjet dhe fqinjët, qytetet kanë qenë elementët themelor të shteteve dhe shoqërive tona. 
Qytetet kanë qenë qendrat e industrisë, artizanatit, tregëtisë, ekonomisë dhe qeverisjes. Stili i 
tanishëm i jetës urbane, në veçanti modelet tona të ndarjes së punës dhe funksioneve, të 
përdorimit të tokës, të transportit, prodhimit industrial, bujqësisë, konsumit dhe të aktiviteve 
çlodhëse, dhe rrjedhimisht standarti i jetesës na bën ne shumë të përgjegjshëm për shumë 
probleme mjedisore që njerëzimi po përballon sot. Kjo është shumë e rëndësishme ndërkohë 
që 80% e popullsisë europiane jeton në zonat urbane. Është e qartë se nivelet aktuale të 
konsumit të burimeve në vendet e industrializuara nuk mund të arrihen nga të gjithë njerëzit e 
sotëm, dhe akoma më pak nga gjeneratat e ardhshme pa shkatërruar kapitalin natyror. 

Karta e Aalborgut vuri theksin  tek nocioni dhe parimi i qëndrueshmërisë dhe tek 
mënyrat e qëndrueshme të përdorimit të tokës. Sipas Kartës së Aalbogut: “qytet, pranojmë, 
rëndësinë e përdorimit efektiv të tokës dhe të përpunimit e politikave planifikuese nga 
autoritetet lokale, të cilat përmbajnë vlerësimin strategjik ambiental të të gjithë planeve. Ne 
duhet të përfitojmë nga qëllimi për të siguruar transport publik dhe energji me oferta densiteti 
të lartë, ndërkohë ruajmë shkallën e zhvillimit të shoqërisë. Në zbatimin e programeve të 
rinovimit urban në zonat e brendshme urbane dhe në planifikimin e lagjeve të reja, ne 
kërkojmë një përzierje funksionesh në mënyrë që të reduktojmë nevojën për levizshmëri. 
Nocionet e ndërvarësisë rajonale të barabartë duhet të na krijojnë mundësi për të balancuar 
flukset midis qytetit dhe fshatit dhe të parandalohen qytetet për të shfrytëzuar burimet e 
zonave rrethuese”.39 

 
1.4.3 “Karta e Lajpcigut për Qytetet e Qëndrueshme Europiane” 
“Karta e Lajpcigut për Qytetet e Qëndrueshme Europiane”, është një dokument i shteteve 
anëtare të BE-së, i cili është hartuar me pjesëmarrjen e gjerë dhe transparente të palëve të 
interesuara europiane. Duke ditur sfidat dhe mundësitë, si dhe të kaluarën e ndryshme 

37   wcd.coe.int/  European Urban Charter  Manifesto for a new urbanity. 
38  Karta e Aalborgut u nënshkrua fillimisht nga 80 autoritete lokale europiane dhe nga 253 përfaqësues të 

organizatave ndërkombëtare, qeveri kombëtare, institucione shkencore, konsulent dhe individë. Duke 
nënshkruar këtë Kartë, qytetet/bashkitë europiane, komunat marrin përsipër që të hyjnë në proçeset lokale të 
Axhendës 21 dhe të përpunojnë plane veprimi afat-gjata drejt qëndrueshmërisë, dhe filluan fushatën e 
Qyteteve të Qëndueshme Europiane. 

39  http//www.sustainablecities.eu/ Aalborg Charter.  
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historike, ekonomike, shoqërore dhe mjedisore të qyteteve europiane, ministrat e shteteve 
anëtare përgjegjës për zhvillimin urban, u pajtuan rreth parimeve dhe strategjive të 
përbashkëta për një politikë të zhvillimit urban. Ministrat u zotuan se do të: 
 

• Fillojnë debatin politik në shtetet e tyre mbi atë se si të integrohen parimet dhe 
strategjitë e Kartës së Lajpcigut për qytetet e qëndrueshme europiane në politikat 
zhvillimore shtetërore, rajonale dhe lokale; 

• Shfrytëzojnë zhvillimin e integruar urban dhe qeverisjen përkatëse si mjet për të 
zbatuar kartën dhe të krijojnë për këtë qëllim çdo kornizë të nevojshme në nivel 
shtetëror; 

• Promovojnë themelimin e një organizimi të balancuar territorial të bazuar në strukturën 
urbane policentrike europiane. 
 

Rekomandimet e kartës së Lajpcigut po ashtu përfshijnë: Shfrytëzimin më të madh të 
qasjeve të politikës së zhvillimit të integruar urban. Politika e zhvillimit të integruar urban 
nënkupton shqyrtimin e njëkohshëm dhe të drejtë të shqetësimeve dhe interesave, të cilat janë 
të rëndësishme për zhvillimin urban. Politika e zhvillimit të integruar urban është një proçes 
në të cilin aspektet hapësinore, sektoriale dhe kohore të fushave kyçe të politikës urbane janë 
të koordinuara. Politika e zhvillimit të integruar urban është prerogativë kryesore për zbatimin 
e Strategjisë së BE-së për zhvillim të qëndrueshëm. Qyteteve europiane iu rekomandua që të 
shqyrtojnë hartimin e pro-programeve për zhvillimin urban të integruar për qytetin si tërësi. 
Duhet të fuqizohet edhe më shumë koordinimi në mes të nivelit të qytetit dhe rajonit. 
Strategjitë kryesore për veprim në kuadër të politikës së zhvillimit urban të integruar, të cilat 
kanë shumë rëndësi për forcimin e aftësisë konkurruese të qyteteve europiane, janë: 

 
• Krijimi dhe sigurimi i hapësirave publike të cilësisë së lartë; 
• Modernizimi i rrjeteve të infrastrukturës dhe përmirësimi i efikasitetit të energjisë; 
• Inovacioni proaktiv dhe politikat arsimore. 

 
Karta e Lajpcigut thekson se zhvillimi urban duhet të hartohet në nivel shtetëror (kombëtar) 
dhe duhet të bëhen përpjekje për të gjetur zgjidhje inovative si në nivelin shtetëror ashtu edhe 
në nivelet e tjera.40 Qytetet kanë nevojë të kenë hapësirë të mjaftueshme për veprim për të 
kryer detyrat lokale në mënyrë të përgjegjshme dhe një bazë të shëndoshë financiare, e cila 
ofron stabilitet afatgjatë. Autoritetet lokale duhet të zhvillojnë aftësitë e nevojshme dhe 
efikasitetin për zbatimin e politikave për zhvillim të integruar urban, po ashtu me qëllim të 
arritjes së një cilësie dhe qëndrueshmërie të përgjithshme në mjedisin e ndërtuar. Në nivel 
kombëtar, departamentet e qeverisë duhet të njohin më mirë rëndësinë që kanë qytetet në 
përmbushjen e ambicieve shtetërore, rajonale dhe lokale dhe ndikimin e politikave të tyre në 
to. Karta thekson rëndësinë e shkëmbimit sistematik dhe të strukturuar të përvojave dhe 
njohurive në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm urban. Nevojitet një platformë europiane për 
grumbullimin dhe zhvillimin e praktikave më të mira, statistikave, studimeve dhe standardeve, 
vlerësimeve, shqyrtimeve dhe hulumtimeve të tjera për të përkrahur aktorët e përfshirë në 
zhvillimin urban në të gjitha nivelet dhe sektorët. Europa ka nevojë për qytete dhe rajone që 
janë të fuqishme dhe të mira për të jetuar në to. 
 
 
 

40  www.ec.europa.eu/regional LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities. 
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1.4.4 Karta Urbane Europiane II 
Si rrjedhojë e zhvillimeve që kanë ndodhur që prej vitit 1992 dhe në mënyrë që qytetet 
europiane të jenë në gjendje t’i bëjnë ballë sfidave të kohës, në muajin Maj 2008, Kongresi i 
Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Europës miratoi edhe Kartën Urbane 
Europiane II.41 Ajo ngrihet krejtësisht mbi bazën e hedhur nga Karta e parë dhe vendos në 
qendër të saj individin. Të gjitha politikat e hartuara për planifikimin urban duhet të mbajnë 
parasysh interesat e komunitetit dhe gjithçka duhet vënë në funksion të tij. Politikat urbane 
merren me analizimin e lidhjeve që ekzistojnë midis burimeve, produkteve dhe lëvizjeve, me 
qëllim realizimin e objektivave dhe shërbimeve, duke promovuar zhvillimin e qendrave 
urbane, individëve apo organizmave të tyre, me një perspektivë të përgjithshme të zhvillimit të 
vazhdueshëm e të qëndrueshëm.42 Pikërisht, duke mbajtur parasysh këtë, Karta Urbane 
Europiane II, ka bërë përcaktimin e drejtimeve kryesore që duhet të ndjekin autoritetet 
kompetente të planifikimit urban. Një sërë faktorësh duhen mbajtur parasysh në mënyrë 
gjithëpërfshirëse, faktori ekonomik, social-kulturor, teknologjik, si edhe kuadri ligjor. Kur ky i 
fundit arrin të bëjë një rregullim të normave që do t’i hapin rrugë zhvillimit urban, duke 
mbajtur parasysh këtë tërësi faktorësh, i jep autoriteteve përgjegjëse themelin prej nga ku 
mund të fillojnë të konceptojnë një mjedis urban sipas standardeve më të lartë. 

Karta i mëshon më së shumti idesë se ndjekja e politikave të caktuara urbane ka një 
ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e përditshme të individit, në aspekte të ndryshme të saj, e 
për rrjedhojë, hartimi i këtyre politikave duhet të jetë rezultat i një bashkëpunimi të 
përhershëm midis përfaqësuesve të zgjedhur dhe publikut. Një mjedis urban ideal është ai 
që ruan ekuilibrat midis sektorëve dhe aktiviteteve që zhvillohen në të, që siguron kushtet 
më të mira të mundshme për jetesë, ku garantohen të drejtat e qytetarit dhe që u përgjigjet 
nevojave të kategorive të ndryshme të tyre, sipas aktivitetit që ata ushtrojnë, për punë, 
studim, kulturë, argëtim, etj. Gjithashtu, qendrat urbane duhet të balancojnë zhvillimin 
modern me ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Një qytet pa histori, është si një njeri pa 
memorie. Banorët e qytetit duhet të njohin të shkuarën, të ndjehen pjesë e vazhdimësisë së 
tij, si edhe të jenë të përgatitur për të ardhmen. Qytetet duhet të funksionojnë e të drejtohen 
me idenë se problemet urbane nuk mund të kufizohen vetëm në ato financiare, apo vetëm në 
ato që kuptohen në konceptin tradicional të planifikimit urban. Autoritetet vendore duhet të 
përfitojnë edhe nga eksperienca e autoriteteve qendrore, si edhe nga sektori privat.43 
Sistemet e planifikimit ne te gjithë Europën ndryshojnë persa i takon mënyrës se si ato janë të 
strukturuara në nivel kombëtar, rajonal e vendor. Të tre nivelet ekzistojnë në disa vende, por 
jo në të gjitha. Sfera e aktivitetit në secilin nivel ndryshon, ashtu siç ndryshon nga njëri vend 
tek tjetri.    
 
1.5. Kuadri ligjor  i planifikimit territorial në Shqipëri dhe zhvillimi i tij 
 
Koncepti aktual që mbizotëron në Shqipëri përsa i përket zhvillimit te territorit është ende 
tepër larg koncepteve moderne të formuluara e në zbatim në vendet e Bashkimit Europian. 
Legjislacioni shqiptar përmban një bashkësi ligjesh të cilat veçmas përcaktojnë rregulla për 
fusha dhe çështje të lidhura me konceptin e zhvillimit hapësinor, të tilla si mjedisi e burimet 
natyrore, përfshirë mbrojtjen e tokës; veprimtaria ekonomike; trashëgimia kulturore; 
planifikimi urban, siguria publike. Ndonëse një pjesë e këtyre ligjeve, mund të përmbajnë 

41  http//www.coe.int.  
42  Parenteau. R; “European Urban Charter, The raison d’être of urban policy”, page.7. 
43  Karta Urbane Europiane, 3.5 “City of the future”. http//www.coe.int. 
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edhe rregulla e modele të përparuara europiane, i parë në tërësi e në bashkëveprim, në 
funksion të zhvillimit hapësinor, ai dështon në trajtimin koherent dhe përfshirës të këtij 
koncepti. Por tashmë Shqipëria ka bërë zgjedhjen për t'u integruar në Bashkimin Europian dhe 
po vazhdon me shpejtësi në rrugën e përafrimit me “acquis communautaire”. Përmes këtij 
proçesi  të vështirë, dhe me ndihmën e Bashkimit Europian, Shqipëria do të adaptojë normat e 
vendeve të tjera europiane dhe do të kontribuojë me zërin e vet në zhvillimin e Unionit. Ligji i 
ri Shqiptar Nr.10119 “Për Planifikimin e Territorit”, pranon në mënyrë të qartë nevojën për 
harmonizim me normat europiane dhe standardet në planifikim. Për më tepër, ligji i përfshin 
këto dy parime kryesore udhëzuese të planifikimit të territorit në Bashkimin Europian: 
 

• Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror, i cili siguron për brezat 
ekzistues dhe të ardhshëm një mjedis me cilësi të lartë, të balancuar dhe të 
harmonizuar zhvillimin ekonomik, kohezionin ekonomik dhe social, përdorimin 
racional të burimeve natyrore, njerëzore dhe materiale, zhvillimin dhe ruajtjen e 
natyrshme dhe trashëgimisë kulturore; 

• Parimi i transparencës, e cila siguron që instrumenti i planifikimit është hartuar dhe 
miratuar përmes një informacioni aktiv, të saktë dhe në kohë, përmes konsultimit 
transparencës dhe pjesëmarrjes se palëve të interesuara dhe publikut për të mbrojtur 
interesat e tyre në rrjedhën e procesit të planifikimit. 
 
Shqipëria ka një histori të ndërlikuar e të trazuar të planifikimit hapësinor/urban që 

daton që nga shekulli i kaluar (viti 1950 e më tej), dhe që ka përjetuar një transformim 
dramatik për shkak të ndryshimit të regjimit politik dhe ekonomik në vitin 1990. Planifikimi, 
me përkufizim, lidhet ngushtë me sistemet politike, ligjore dhe administrative. Si rezultat, 
sistemi i planifikimit ka përjetuar një transformim dramatik pas ndryshimit të regjimit politik 
dhe ekonomik në vitin 1990-të, dhe kështu ka bërë edhe sjellja e grupeve të aktorëve kryesorë, 
nga hartues politikash në zhvillues. Kështu, në vitet 1945-1990-të, stili i arkitekturës lindore 
sovjetike dhe projektimi urban sipas këtij stili dominonin në të gjitha territoret urbane. 
Instrumenti kryesor i “planifikimit urban” në atë kohë ishte Plani Rregullues për qytetet apo 
fshatrat. Arkitektura ishte jashtëzakonisht e standardizuar dhe unifikuar (modelet e njëjta 
përsëritur në të gjithë vendin) dhe shumë të varfëra në aspektin e cilësisë së hapësirës. Plani 
Rregullues ishte një instrument jashtëzakonisht i ngurtë, që synonte të tregonte vendndodhjen 
e ndërtesave në qytet dhe përdorimin e tyre. Më shumë sesa një instrument planifikimi, ai ishte 
instrument për qeverinë që të “përcaktonte shpërndarjen e pushtetit të saj në territor”, në 
mbështetje të politikave sektoriale të centralizuara. Në periudhën e komunizmit, urbanistika 
shqiptare trashëgoi njekohësisht dhe struktura urbane të arkitekturës moderne europiane, atë të 
racionalizmit italian të MIAR-it (Movimento Italiano di Architetura Racionale), të arkitektëve 
italiane si Geraldo Bossio, Brazinit etj, sikundër është ajo e qendrës së Tiranës me boshtin 
kryesor Bulevardin e Madh dhe hapësirën monumentale “Dopo lavoro”, si dhe struktura 
urbane e habitatit me vila dhe banesa sociale tip apartamentesh të realizuara në lagjet e Tiranës 
së Re, apo të Durrësit. Krahas realizimeve të ndryshme ndërtimore, vendi trashëgoi nga 
racionalizmi italian dhe një sërë planesh dhe studimesh urbanistike Bota arkitekturore 
shqiptare e atyre viteve përveç shtratit të vet kombëtar të arkitekturës moderne, njihte edhe 
fenomenin modern që kalonin në arkitekturë dhe shtete të tjerë të Europës Lindore. 

Ndryshimi filloi që në vitin 1993, kur Parlamenti miratoi Ligjin nr. 7693 “Për 
Urbanistikën”. Ky ligj është ndryshuar tre herë gjatë 1994-1997 dhe në vitin 1998, qeveria 
miratoi një Ligj të ri “Për urbanistikën” (nr. 8405) dhe rrjedhimisht një Rregullore të 
Urbanistikës (miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave). Të dy ligjet, në parim, synonin 
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të “përcaktonin rregullat e përgjithshme për vendin dhe arkitekturën e strukturave”. Ligji i 
dytë (i ndryshuar për më shumë se 10 herë në një dekadë), solli disa përmirësime në krahasim 
me atë të mëparshmin, por ende nuk arriti të avancojë në parim si dhe të njohë ndryshimet e 
shpejta që ndodhnin në territor gjatë asaj kohe. Dy faktorë të rëndësishëm që ky ligj nuk mori 
parasysh ishin: 1) fenomeni i ndërtimeve të paligjshme i përhapur shpejt në periferitë në të 
gjitha qendrat e mëdha urbane përgjatë bregut perëndimor të Shqipërisë; 2) kalimi i pronës 
nga shteti në pronësi të privatëve. Megjithatë, ligji për planifikimin urban dhe mentaliteti i 
zyrtarëve publikë lidhur me planifikimin dhe menaxhimin e tokës nuk i morën parasysh 
efektet e tij për një periudhë mjaft të gjatë kohe. Duke qenë se planifikimi si proçes është i 
ndërthurur me interesa ekonomike, aspekte mjedisore dhe sociale, aktet kryesore ligjore të 
cilave i referohet ky dokument janë përmbledhur më poshtë në kutinë nr.3: 

 
• Kushtetuta e Republikës se Shqipërisë dhe Kodi Civil , si edhe Kodet e tjera. 
• Ligjin bazë qe orienton dhe rregullon proçesin e planifikimit të territorit: Ligji nr 10119 date 23.04. 

2009 “ Per planifikimin e territorit” i ndryshuar .VKM nr. 480 date 22.06.2011 “ Për miratimin e 
rregullores model të planifikimit”, i ndryshuar. 

• VKM nr. 481 date 22.06.2011” Për miratimin e rregullores uniforme të instrumentave të planifikimit”, 
i ndryshuar. 

• VKM nr. 502 date 13.07.2011 “për miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të 
territorit”, i ndryshuar. 

• VKM Nr.88,   datë 07.02.2012. 
• VKM Nr.139, datë 22.02.2012. 
• VKM nr. 459, date 16.06.2010 “ Për miratimin e standarteve të përbashkëta gjeodezike GIS”. 
• VKM nr. 460 date 16.06.2010 “ Për organizimin dhe funksionimin e regjistrit të planifikimit të 

territorit”. 

 
Më 23 prill 2009, Kuvendi i Shqipërisë miratoi Ligjin Nr. 10119, “Për Planifikimin e 
Territorit”. Ky ligj në vetvete është konsideruar si ligj kornizë44, zbatimi i të cilit do të varet 
tërësisht në aktet nënligjore dhe rregulloret përkatëse. Që nga viti 2009-të, janë përgatitur 7 
akte nënligjore dhe të paktën 1-2 të tjerë pritet të përgatiten. Ligji hyri plotësisht në fuqi më 30 
shtator 2011. Ligji i ri ndryshon nga i vjetri, pasi jep mundësinë që planifikimi të mos ngelet 
vetëm në specifikimin e “rregullave të përgjithshme për vendosjen e ndërtesave”, por të 
konsiderohet me të gjithë karakterin e tij shumë dimensional, në çdo pjesë të territorit. 
Instrumentet vendorë të planifikimit të propozuara në Ligjin për Planifikimin e Territorit duhet 
të mbulojnë të gjithë territorin administrativ të bashkisë apo komunës përkatëse, pavarësisht 
nga karakteristika urbane, rurale, bujqësore, natyrore, etj., që mund të ketë ky territor (neni 
27). Përveç kësaj, Ligji për Planifikimin e Territorit nuk ndalet tek planifikimi, ai i kushton 
vëmendje të konsiderueshme edhe zhvillimit të territorit dhe kontrollit të tij. Duke filluar 
me kapitullin VII, janë të paktën 38 nene në ligj që ofrojnë detaje të shumta për zhvillimin 
territorial, pavarësisht aspekteve të tjera të zhvillimit të evidentuara në të gjithë ligjin. 

Ligji për Urbanistikën përcaktonte kompetenca për çdo autoritet të planifikimit, duke 
përcaktuar edhe një hierarki të qartë të planifikimit. Ligji për Planifikimin e Territorit e 
konsideron decentralizimin si parim themelor për mënyrën e caktimit të kompetencave tek 
autoritetet. Në pamje të parë, duket se është arritur decentralizimi i plotë. Megjithatë, 
meqenëse Ligji për Planifikimin e Territorit mbulon më shumë se tokë urbane/vendore, duket 
se planifikimi territorial nuk është një funksion ekskluziv, por në fakt është ndërtuar si një 
funksion i përbashkët. Kështu, të gjitha ministritë e linjës dhe subjektet në varësi të tyre mund 

44  Ligjet kornizë japin parimet ligjore pa bërë përpjekje për të qenë specifikë. 
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të hartojnë politika dhe plane territoriale në përputhje me kompetencat e tyre. Përveç kësaj, 
sapo të jenë përcaktuar çështjet e rëndësisë kombëtare dhe zonat kombëtare45, institucionet 
përkatëse qendrore do të marrin vendimet e mëpasshme që ndikojnë në planifikimin vendor. 

Po ashtu, ligji parashikon se miratimi i planeve territoriale për 18 bashkitë “e 
kategorisë së parë”, do të bëhet nga Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT), ndërsa të gjitha 
NjQV e tjera do t’i miratojnë planet e tyre në KKT, në raundin e parë të hartimit të planeve të 
tyre. Së fundmi, Ligji nr.10119 nuk përmend më studimet urbanistike në territor. Në vend të 
tyre, ai ofron instrumentet që janë rreshtuar në nivelet e administratës dhe kanë një hierarki që 
duhet të garantojë zhvillim të qëndrueshëm. Planet vendore duhet të harmonizohen me ato 
kombëtare dhe ndryshe nga Ligji për Urbanistikën, nuk jepet asnjë leje zhvillimi pa një plan të 
përgjithshëm territorial. Mund të bëhen edhe planet e pjesshme, por qëllimi i tyre është të 
promovojnë zhvillimin sipas zonave në krahasim me zhvillimin sipas parcelave. Të gjitha 
instrumentet duhet të lidhen me një instrument të qartë financiar për zbatimin e tyre. 

 
Kutia nr.4 Ligje të tjera që lidhen me planifikimin e territorit: 

• Ligji Nr. 7832, datë 16/06/1994 “PËR ÇMIMIN E TRUALLIT QË KOMPENSOHET, I 
NDRYSHUAR”. 

• Ligji Nr. 7843, datë 13/07/1994  “PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË 
PALUAJTSHME, I NDRYSHUAR”. 

• Ligji Nr. 8094, datë 21/03/1996  “PËR LARGIMIN PUBLIK TË MBETURINAVE”. 
• Ligji Nr. 8744, datë 22/02/2001 “PËR TRANSFERIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME 

PUBLIKE TË SHTETIT NË NJËSITË E QEVERISJES VENDORE , I NDRYSHUAR”. 
• Ligji Nr. 9482, datë 03/04/2006 “PËR LEGALIZIMIN, URBANIZIMIN DHE 

INTEGRIMIN E NDËRTIMEVE  PA  LEJE, I NDRYSHUAR”. 
 

Në rastin e Ligjit për Planifikimin e Territorit, me gjithë punën e admirueshme, përjashtimi 
nga pjesmarrja e drejtëpërdrejtë e qytetarit në vendimarrje rrezikon që dy nismat e tij 
reformuese: ndërveprimin institucional, dhe lehtësimin e proçedurave administrative, t’i verë 
në rrezik dështimi. Në rastin e ndërveprimit (bashkëpunimit) institucional marrja e vendimeve 
në mënyrë të drejtëpërdrejtë është e vetmja rrugë për të shmangur konfliktet midis 
institucioneve me karaktere të ndryshme, por edhe për të mundësuar politika rajonale dhe 
lokale stabël afatgjatë dhe që i përgjigjen vullnetit qytetar. Po ashtu nuk duket se lehtësimi i 
proçedurave administrative, pa forcuar instrumentat e kontrollit teknik do jetë në gjendje të 
kapërcejë ngërçin korruptiv nëpër të cilin ngec proçesi i miratimit duke pasur parasysh 
kapacitetin e ulët të gjyqësorit, për të adresuar probleme të tilla, siç e dëshmon edhe situata 
aktuale. Në këtë këndvështrim roli i komuniteti dhe pjesmarrja e tyre në proçeset e miratimit 
dhe aprovimit të lejeve është garancia më e mirë për të vendosur kontrollin mbi zhvillimin 
urban.  
 
1.6. Përvojë lidhur me planifikimin territorial në vende të tjera 

 
Sistemet e planifikimit në të gjithë Europën ndryshojnë përsa i takon mënyrës se si ato janë të 
strukturuara në nivel kombëtar, rajonal e vendor. Të tre nivelet ekzistojnë në disa vende, por 
jo në të gjitha. Sfera e aktivitetit në secilin nivel ndryshon, ashtu siç ndryshon nga njëri vend 
tek tjetri.    

45  Zona që janë në administrimin e qeverisë qendrore. 
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Republika Çeke është shumë e decentralizuar përsa i takon planifikimit.  Planifikimi 
është shumë i fortë në nivel vendor ku bashkitë janë autoriteti kryesor i pushtetit përgjegjës 
për planifikimin. Dokumentet bazë të planifikimit të zhvillimit vendor të deklaruara në Aktin 
Bashkiak (Municipal Act),përbëhen nga programi i zhvillimit bashkiak që merr në konsideratë 
prioritetin e zhvillimit social-ekonomik, plani fizik dhe buxheti. Këto programe të zhvillimit 
bashkiak janë quajtur edhe plane strategjike. Akti Bashkiak është i vetmi standard ligjor ku 
referohen programet e zhvillimit bashkiak dhe nuk ekziston ndonjë rregull apo udhëzim për 
përgatitjen e tyre. Ligjet që rregullojnë planifikimin territorial në Republikën Çeke janë në 
Aktin mbi Planifikimin Fizik dhe Aktin e Ndërtimit të vitit 1976. Instrumentet e planifikimit 
fizik përfshijnë dokumentet punuese, dokumentet e planifikimit dhe lejen e planifikimit. Sapo 
dokumentet e planifikimit miratohen nga Asambletë Bashkiake, planet e miratuara janë 
normative për nivelet më të ulëta të dokumenteve të planifikimit.46 Në Francë çdo njësi 
territoriale ka kompetenca planifikuese, komunat, departamente, rajonet dhe zonat me status të 
veçantë (Korsika). Megjithatë, nivelet që kanë kompetencat më të shumta përsa i takon 
planifikimit janë bashkitë dhe qeveria qendrore. Një përfaqësues i shtetit duhet të miratojë 
planet në të gjitha nivelet.47 

Në Gjermani  ka 3 nivele qendrore: Federata, 16 Shtetet Federale dhe bashkitë. Çdo 
nivel ka bazën e tij ligjore dhe të tre nivelet kanë kompetencat planifikuese, por të tre niveleve 
u kërkohet që të jenë të lidhura përsa i përket çështjeve të caktuara të planifikimit (p.sh., 
detyrimet, rregulloret). Në Gjermani, ka edhe nivele supra-vendore ose nivele nën-rajonale që 
kanë kompetenca planifikuese. Aktualisht janë tre rajone metropolitane që ushtrojnë këto 
kompetenca planifikuese: Shtutgarti, Hanoveri dhe Frankfurti.48  

Në Hungari ka dy nivele të qeverisjes vendore. Niveli i dytë është konte-ja. Janë 19 
konte,  ku të gjitha kanë të njëjtën të drejtë lidhur me planifikimin. Sidoqoftë, kompetencat më 
të fuqishme vendimmarrëse i ka niveli vendor dhe përgjithësisht niveli Qendror. Niveli vendor 
ka kompetenca vendimmarrëse lidhur me planifikimin në territorin e tyre, por mbështetet 
fuqimisht tek qeveria qendrore për financim.49   

Kompetencat planifikuese në Holandë i ka niveli vendor dhe ai qendror, ku 12 
provincat kanë njëfarë fuqie vendimmarrëse lidhur me planifikimin. Bashkitë Polake  kanë 
sovranitet planifikues dhe atyre u është dhënë me ligj autoritet në fushën e politikes së 
planifikimit. Niveli qendror dhe ai vendor kanë kompetencat planifikuese.50 Në Spanjë, 
qeveria qendrore nuk ka kompetencë lidhur me planifikimin. Kompetencat planifikuese i janë 
dhënë rajoneve dhe bashkive. Provincat kanë njëfarë kompetence, por të kufizuar, në fushën e 
planifikimit.51 Në Britaninë e Madhe  kompetencat planifikues i kanë të dy nivelet, Qendror 
dhe Vendor, por edhe rajonet dhe kontetë kanë disa kompetenca të kufizuara.52 
 
 
 
 

46  Sŷkora. L; “Urban Development, Policy and Planning in the Czech Republic and Prague”, page 113,  
     Published in “Urban and Regional Planning and Development Series”, 2006. 
47  Brian. W; “French Urban Planning, 1940-1968”published in “Studies in Modern Eupean History”, 

Vol.6.2009.  
48  Cassens. H; “Regional Planning in Germany”, pg.15, 2009. http://www.kas.de/.  
49  Dὀvényi. Z and Kovẚcs. Z; “Urban Development in Hungary after 1990”, page.163, published in 2006. 
50  Ibelings H; “20th century urban design in the Netherlands”, pg 100, 1999. 
51  Guerton.B.J; “About Urban Spain”, pg.100, May 2009. 
52  Cullingworth. B and Nadin. V; “Town and country planning in UK”, pg 168, 2006. 
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1.7. Vlerësimi i çështjeve mjedisore në planifikimin e territorit dhe zhvillimin urban  

1.7.1 Direktiva VSM e BE-së 
Planifikimi dhe menaxhimi mjedisor bazohen mbi parime teknike dhe vlera publike, por ata 
funksionojnë nëpërmjet sistemit ligjor. E drejta mjedisore përfshin ato parime dhe detyrime 
ligjore që përdoren në sistemin gjyqësor për të mbrojtur shëndetin njerëzor dhe cilësinë 
mjedisore. Ajo është një disiplinë e përbërë, e cila ka huazuar nga një sërë subjektesh ligjore, 
duke përfshirë (common law), ligjet mbi pronat, shkeljet e të drejtave, ligjin konstitucional, 
ligjin administrativ dhe interpretimin e legjislacionit.53 

Direktiva e BE-së 2001/42/EC mbi vlerësimin e efekteve të planeve dhe të programeve 
të caktuara në mjedis u aprovua më 27.06.2001. Kjo direktivë vlen për një varg të gjerë të  
planeve dhe të programeve publike (p.sh. mbi shfrytëzimin e tokës, transportin, energjinë, 
mbeturinat, bujqësinë). Direktiva (Parlamenti Europian…,2001) thotë që planet dhe programet 
në kuptim të Direktivës VSM duhet të përgatiten dhe të aprovohen nga një autoritet (në 
nivel kombëtar, rajonal apo lokal) dhe të urdhërohen nga dispozitat legjislative, rregulluese  
ose administrative. 
Një VSM është i obligueshëm për planet/programet si vijon: Përgatiten për bujqësi, pylltari, 
peshkim, energjitikë, industri, transport, menaxhim të mbeturinave/ujit, telekomunikim, 
turizëm, planifikimin të qytetit & vendit ose shfrytëzim të tokës dhe të cilat vendosin kornizën 
për miratimin e zhvillimit të ardhshëm të projekteve të shënuara në listën e Direktivës për 
Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor (VNM); Janë përcaktuar për të kërkuar një vlerësim sipas 
Direktivës së Vendbanimeve. Gjerësisht,  për planet/programet që nuk janë të përfshira më 
lart, shtetet anëtare duhet ta kryejnë një proçedurë të shoshitjes për ta përcaktuar nëse 
planet/programet ka mundësi të kenë efekte domethënëse mjedisore. Nëse kanë efekte 
domethënëse nevojitet një VSM. Proçedura e shoshitjes bazohet në kriteret e përcaktuara në 
Shtojcën II të Direktivës. 

Procedura VSM mund të përmblidhet si vijon: “raporti VSM përgatitet dhe në të 
identifikohen efektet domethënëse të mundshme në mjedis dhe alternativat e arsyeshme të 
planit ose të programit të propozuar. Autoritetet publike dhe mjedisore informohen dhe 
konsultohen lidhur me projektin e planit ose të programit dhe përgatitet raporti VSM. Raporti 
VSM dhe rezultatet e konsultimeve merren parasysh para aprovimit. Kur të aprovohet plani 
ose programi, informohen autoritetet mjedisore dhe opinioni dhe informatat përkatëse vihen 
në dispozicion të tyre. Në mënyrë që të identifikohen efektet e paparashikueshme të 
pafavorshme në një fazë të hershme, efektet domethënëse mjedisore të planit ose të programit 
duhet të monitorohen”. 

 

1.7.2 Direktivat e tjera të BE-së 
Ekzistojnë shumë direktiva të tjera të BE-së me të cilat Direktiva VSM ka lidhje të qarta dhe 
të cilat janë të rëndësishme, nëse janë duke u shqyrtuar çështjet mjedisore. Sipas Marsden 
(2008), VSM-ja ka lidhje të ngushta procedurale me Direktivën VNM, në veçanti meqë 
vlerësimi i mjedisit për sektorët e shënuar nën këtë të fundit duhet ta vendosë kornizën për 
projektet e shënuara nën këtë të parën. Po ashtu ka lidhje të ngushta proçeduriale me 
Direktivën për Vendbanimet, e cila përmendet qartë në direktivën VSM. Direktiva Kornizë 
për Ujërat bashkërisht me Direktivën për Vendbanimet përmban kërkesat e veta jo vetëm për 

53  Findley. R and Farber. D; “Environmental Law in a Nutshell (5th. ed), St.Paul: West Group, 2000. 
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paraqitjen e planeve (dhe të programeve), por po ashtu edhe të vlerësimit, duke nxitur nevojën 
për proçedura të bashkërenduara ndërmjet ligjeve të ndryshme. 
 
1.7.3 Strategjia 2020 e BE-së 
Përveç dokumenteve të sipërpërmendura legjislative të BE-së, strategjia 2020 e BE-së me 
prioritetet, objektivat dhe nismat më të mëdha është dokumenti i rëndësishëm i politikave si 
për vetë BE-në ashtu edhe për rajonet fqinje, në veçanti Ballkanin Perëndimor meqë 
bashkëpunimi rajonal me këtë rajon është identifikuar si njëri prej prioriteteve të politikave 
për BE-në. Në kuadër të strategjisë 2020 të BE-së (Komisioni Evropian, 2010) zgjerimi i 
mundshëm i BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor, është identifikuar si mjet i jashtëm i 
politikave për zhvillim dhe vende pune. Prioritetet e strategjisë janë “zhvillimi i shpejtë, i 
qëndrueshëm gjithëpërfshirës”. Janë shtatë nisma të mëdha, prej të cilave përmendim: Një 
politikë industriale për epokën e globalizimit lidhur drejtpërdrejtë me çështje të 
qëndrueshmërisë, nismat e tjera si Agjenda Digjitale për Europën, Unioni i Përtëritjeve, Rinia 
në Lëvizje. Në strategji po ashtu përfshihen objektivat e matshëm që duhet të arrihen gjatë 
periudhës së zbatimit, nuk ka dyshim që është plotësisht e dobishme si për shtetet anëtare 
aktuale ashtu edhe për ato të ardhshmet, që të bashkëpunojnë në mënyrë që t’i arrijnë 
objektivat mjedisore të strategjisë siç është zvogëlimi prej 20% i emetimeve të gazrave të 
serrave, 20% rritje të shkallës së energjisë nga gjërat e përtëritshme dhe nga efikasiteti i 
energjisë. Prandaj është e arsyeshme që drejtimi i këtyre objektivave të integrohet në 
strategjitë dhe në planet e veprimit mjedisore kombëtare, rajonale dhe lokale, përfshirë 
proçedurat për vlerësimin strategjik të mjedisit. 
 
1.7.4 Konventa Århus 
Kjo Konventë është aprovuar më 25 qershor 1998, në qytetin danez të Aarhus (Århus) në 
Konferencën e Katërt Ministrore si pjesë e proçesit “Mjedisi për Europën”. Ajo hyri në fuqi 
më 30 tetor 2001. Konventa Århus vendosi një numër të të drejtave të opinionit në lidhje me 
mjedisin. Sipas konventës (Konventa UNECE mbi Qasjen …, 1998): “Nga palët në këtë 
Konventë kërkohet t’i hartojnë dispozitat e nevojshme ashtu që autoritetet publike (në nivel 
kombëtar, rajonal apo lokal), do të kontribuojnë që këto të drejta të bëhen efektive. Konventa 
parashikon: Të drejtën e secilit që të marrë informata për mjedisin të cilat i mbajnë 
autoritetet publike. Këtu mund të përfshihen informatat lidhur me gjendjen e mjedisit, por po 
ashtu edhe politikat ose masat e ndërmarra”. Kërkuesit kanë të drejtë t’i marrin këto informata 
brenda një muaji pas bërjes së kërkesës dhe pa treguar arsyen pse ju nevojiten ato. Përveç 
kësaj, sipas Konventës autoritetet publike janë të obliguara që në mënyrë aktive t’i 
shpërndajnë informatat për mjedisin të cilat i posedojnë; Të drejtën për të marrë pjesë në 
vendimmarrjen për mjedisin. Autoritetet publike duhet t’i bëjnë përgatitjet që t’ia mundësojnë 
opinionit të influencuar dhe organizatave joqeveritare për mjedisin që të bëjnë komente, për 
shembull, lidhur me propozimet për projektet të cilat ndikojnë në mjedis, ose për planet dhe 
programet që kanë të bëjnë me mjedisin, që këto komente të merren parasysh në 
vendimmarrje dhe informatat të ofrohen në vendimet përfundimtare dhe në arsyet për atë 
vendim; të drejtën për rishikimin e proçedurave për kundërshtimin e vendimeve publike të 
cilat janë marrë pa i respektuar dy të drejtat e sipërpërmendura ose të drejtën mjedisore në 
përgjithësi. 
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Kapitulli i dytë 
 
2. TRAJTA URBANE E QYTETIT TË SHKODRËS DHE ROLI I FAKTORËVE 

NATYRORË NË ORGANIZIMIN E PROJEKTEVE TERRITORIALE 
 
2.1. Studime historike, gjeneza dhe bërthama e rritjes urbane të qytetit të Shkodrës 
 
Që në fillim e shoh me vend të përcaktoj më parë nocionin e fjalës “urban” dhe “urbanizim”. 
Duke u thelluar në etimiologjinë e këtij nocioni, arrihet në kuptimin se fjala “urban” ka 
rrjedhur nga latinishtja “urban” ose “de urbs” që do të thote “i qytetit”. Së këtejmi mund të 
kalojmë edhe në zbërthimin e termit “urbanizim”, si derivat i të parit, me cilin kuptojmë 
kompleksitetin e elementëve të veçantë të qytetit, të cilët shfaqin dhe veprojnë në mënyrë 
konverguese ndaj njeri-tjetrit në një rajon të caktuar, ku një grumbull banorësh relativisht i 
rëndësishëm ushtron aktivitete të ndryshme profesionale, veçanërisht në fushën e shërbimeve 
publike, si në administratë, banka, tregëti, prodhim artikujsh industriale e zejtare, mjekësi etj. 
Në kohët moderne, zgjerimi i vazhdueshëm i qyteteve ka çuar në mjaft raste në bashkimin e 
tyre me rrethinat e nganjëherë edhe të dy qyteteve të ndodhur pranë njeri-tjetrit, duke krijuar 
në këtë mënyrë njësi të mëdha urbane. Lindja dhe zhvillimi i qytetit të Shkodrës, në periudhën 
antike, lidhet drejtëpërdrejtë me kushtet parësore ekonomike-shoqërore të kohës në Iliri, madje 
në Ilirinë e Jugut.54  

Pozita gjeografike shumë e favorshme, ndodhja e saj në qendër të Ultësirës Shkodrane, 
në një distancim të barabartë me Nënshkodrën dhe Mbishkodrën, pozita e saj si nyje kyçe në 
rrugët e rëndësishme tokësore që zbrisnin nga veriu, veriperëndimi dhe shkonin në jug apo 
verilindje, vendosja e saj pranë nyjës së rëndësishme ujore që lidhte detin Adriatik me një 
sipërfaqe të gjerë ujërash të brendshëm, rrethimi qarkor nga fusha pjellore, ishin të gjithë 
faktorë që favorizuan atë kalim cilësor që ndodhi me Shkodrën. Scodra gjendej në vendin ku 
bashkoheshin dy lumenj, Barbana (Buna), që vinte nga Palus Labeatis (liqeni i Shkodrës) dhe 
Klausala (Kiri) që rridhte (dhe rrjedh) në lindje. Këtu, në trekëndëshin e formuar nga lumenjtë, 
ngrihet një shkëmb gëlqeror me tri faqe të thepisura. Shkodra ka më se dymijë vjet që nuk e ka 
ndryshuar emrin. 

Një nga problemet e para e jo pak të rëndësishme në kuadrin e studimit të gjeografisë 
dhe historisë së Shkodrës është edhe prejardhja e emrit “Shkodër”. Këtë problem e kanë 
studiuar gjuhëtarë të huaj e shqiptarë si N.Jokli, E.Çabej dhe D.Luka. Duke u mbështetur në 
shpjegimet e Prof. David Lukës i cili në studimin e vet merr në konsideratë mendimet e 
studiueseve të tjerë. Emri “Shkodër” (greqisht Skodra), përmendet për herë të parë nga 
historiani i madh grek Polibi që jetoi në shek. II para Krishtit. Më pas Tit Livi, Plini, Ptolemeu 
japin versionin Scodra, kurse të Prokopi i Cezarese, jepet Skydrenopolis. Por trajta më e vjetër 
Skodra. Duke u nisur nga situata gjeografike e hidrografike e Shkodrës, e ndodhur pranë 
Drinit, lumi më i madh i bregut lindor të Adriatikut, mund të mendohet jo pa arsye se emri u 
lidh edhe me lumin Drini, pra “..aty ku shkon Drini”. Del pra se Shkodra është e lidhur edhe 
me një objekt gjeonsen, Scutarinsis, Scutari (koha venedikase), Skadar (koha sllave), 
Iskenderia (koha turke). Prof.David Luka mbron tezën e shpjeguar nga Eqerem Çabej se emri 
Shkodër ka kaluar në shekuj brez pas brezi shqiptarësh në përputhje me ligjet e fonetikës 
historike të shqipes. Ky është një përfundim shkencor shumë i rëndësishëm që kontribuon në 
vërtetimin e autoktonisë së shqiptarëve në viset e tyre.55 

54  Islami. S; “Lindja dhe zhvillimi i jetës qytetare në Iliri” në revistën “Iliria”-Qyteti Ilir, faqe.8, Tiranë 1972. 
55  Luka. D; “Studime gjuhësore 1”. Instituti i Studimeve Shqiptare “Gjergj Fishta”, Shkodër 1999. 
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Shkodra ka qenë që në antikitet një qendër e rëndësishme qytetare. U themelua aty 
nga shekulli i IV-të para Krishtit. Gjurmët e murit ilir të periudhës qytetare, të ndërtuara me 
blloqe gurësh të skalitur e me lidhje të thatë, duken qartë në hyrje të kështjellës, në vendin e 
hapur midis portës së parë e të dytë si dhe në krahun e majtë kur del nga porta e dytë. Ky trakt 
muri poligonal është i gjatë 12 metra dhe i lartë 2,2 metra. Ai përbën provën e parë bindëse për 
kthimin e Shkodrës në një qendër qytetare gjatë shek. IV-II-të para Krishtit.56 

Urbanizimi i Shkodrës lidhet fill me lindjen e qytetit ilir Skodra, d.m.th pothuajse në të 
njëjtën kohë me lindjen dhe zhvillimin e qendrave qytetare në lliri, në shekullin IV-të p.e.s. 
Vetë zhvillimi ekonomik shoqëror i Ilirisë gjatë periudhës së parë të hekurit dhe veçanërisht 
gjatë shekujve të VII – V-të p.e.s., kishte përgatitur kushtet për lindjen e qyteteve dhe të jetës 
qytetare. Si cak kohor më i pranueshëm, së paku deri më tani, merret mesi i shekullit të IV-të 
p.e.s., i cili ka argumente arkeologjike dhe historike të mjaftueshme për të pranuar një gjë të 
tillë. Ndërsa argumenti historik i ekzistencës së qytetit ilir Skodra, na e japin në mënyrë të 
përsëritur autorët antike, që nga Straboni, Polibi, Tit Livi, Pliniu, Flori, Appiani, Ptolemeu, 
Hierokli. Didori, duke përshkruar fushatat e Filipit II kundër ilirëve, na thotë se: “mbreti i 
Maqedonisë u leshua mbi ilirët me një ushtri të fortë, plaçkiti vendin, nënshtroi shumë qytete 
të vogla dhe u kthye në Maqedoni me plaçkë të madhe”.57 Në qoftë se kjo ngjarje ka ndodhur 
në vitin 358 p.e.s., me të drejtë mund të marrim me mend së këto qytete ilire, së bashku me to 
edhe Skodra (e quajtur nga autorët antike edhe Skobre, Scord, Scodrai, Scydreonopolis) 
ekzistonte që më parë e ndoshta edhe në kapërcyellin e shekujve V-të dhe IV-të p.e.s.  

Ja ç'koordinata gjejmë për Shkodrën tek përshkrimi i Tit Livit, kur ai komenton 
ngjarjet e shekullit  II-të p.e.s. “... pastaj pretori arriti në Skodra, e cila ishte pika më e 
rëndësishme e luftës, sepse Genti e kishte zgjedhur këtë si fortesë të gjithë mbretërisë, duke 
qenë vendi më i fortë i  Labeatëve dhe i vështirë për t’iu afruar. Ky qytet rrethohet prej dy 
lumenjsh: prej Klausalit (Kirit), që rrjedh nga ana lindore pranë qytetit dhe në perëndim prej 
Barbanes (Bunës), lum që buron nga liqeni Labeat”.58 Një tjetër autor antik, Plini Secundi, tek 
“Naturalis Historiae” na ofron një koordinatë deri diku të përafërt të vendosjes së qytetit të 
Shkodrës: “... lumi Drin dhe mbi brigjet e tij një qytet që gëzon të drejtën romake, Skodra, 
tetëmbëdhjetëmijë hapa larg detit”.59  

Pra, vetëm duke u mbështetur në informatat e autorëve antike, nuk është aq e lehtë të 
saktësojmë pozicionin e qytetit në periudhën që ata dëshmojnë, para dhe pas pushtimit romak. 
Vështirësia rritet edhe më shumë, në qoftë se marrim parasysh edhe faktorët e ndryshërn dhe 
të herë pas hershëm të rrjedhës së Drinit dhe më rrallë të Kirit, vërshimet, aluvionet, gërryerjet 
e rrjedhës së tyre, luftrat, zjarret dhe gjithë kompleksitetin e veprimtarisë antropogjene. Por 
me gjithë këto vështirësi, ekziston një përputhje që e gjejmë ndërmjet rezultateve të atyre 
gërmimeve arkeologjike të realizuara kohët e fundit, me burimet historike, gjë e cila na jep së 
bashku dy koordinata të rëndësishme: në lindje qyteti kufizohej me rrjedhën e Klausalit, 
ndërsa në perëndim me ujërat e qeta të Barbanës që buron nga liqeni Labeat. Për analogji 
nxjerrim edhe dy koordinata të tjera: në jug e jugperëndim qyteti nuk mund të shtrihej më 
përtej vendit ku bashkohen Buna me Kirin përmes Drinit. Një gjë e tillë na relatohet nga Livi, 
i cili shkruan: “Të dy këta lumenj derdhen në ujërat e lumit Oriund (Drin)”.60 Pra, këtë 
pengesë natyrore mund ta marrim si një argument më se të mjaftueshëm kufizues për qytetin. 

56  Gurakuqi. R; “Lindja dhe zhvillimi i qytetit në krahinën ilire të Labeatisë”, Seminari i dytë “Shkodra në 
Shekuj”, Shkodër 1998. 

57  Diodori, “Bibliotheca Historica”, Libri XII, 345, faqe 137 
58  Islami. S; “Iliria dhe ilirët tek autorët antike”, Tit Livi, XLIV, faqe 129-130, Tiranë 2008. 
59  C.Plinii Secundi; “Naturalis Historiae” Libri XXXVII, Volume 9 page 194. 
60  Akademia e Shkencave të Shqiperisë; “Historia e popullit shqiptar I”, Tiranë 2002, faqe, 98. 
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Nga ana tjetër, në drejtimin verilindor dhe lindor të kodrës, ku qe ndërtuar kështjella, qyteti 
ndeshet me vargun e kodrave të Tepes, që fillon me kodrën e Pashës, fill mbas Qafës. Kurse 
në veri pasqyra e liqenit ishte një kufi i mjaftueshërn për një qytet të përmasave mesatare të 
epokës antike ilire.  

Dokumente shumë të rëndësishme për lashtësinë e Shkodrës përbëjnë edhe hartat e 
vjetra ku shënohet territori i Shqipërisë dhe Shkodra.  Hartografi italian Michele Gervasio në 
veprën e vet “L'Albania Antica”, jep katër harta skematike. Më e vjetra është ajo e vitit 290 para 
Krishtit, ku gjendet i shënuar emri Shkodra, krahas disa qyteteve të tjera. Më e pasura në 
përmbajtje është ajo e vitit 210 para Krishtit, në të cilën paraqitet Shkodra bashkë me 
elementë të tjerë gjeografike si Drini.61 

 

 
Harta nr.1:  

Krahina shqiptare viti 290 para Krishtit 

 
Harta nr.2:  

Krahina shqiptare viti 228 para Krishtit 

 
Harta nr.3: 

Krahina shqiptare viti 270 para Krishtit 

 
Harta nr.4: Krahina shqiptare në fillimet e 

Perandorisë Romake    
 

Në koleksionin e hartave romake të rrugëve të quajtura  “Tabula Peuntigeriana” të krijuara 
gjatë sundimit të Jul Qezarit në shekullin e IV-të pas Krishtit, Shkodra paraqitet përsëri, si dhe 
lumi Drin. Shkrimtari grek Hekateu e përmend në shekulin e VI-të dhe e quan Skodra. Në 

61  Gervasio, M; “L’Albania Antica”, pagina 5,7,9,11. Editore Cressati, 1940. 
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burimet e mëvonshme latine vazhdon të thirret përsëri Skodra. Gjatë mesjetës është thirrur me 
emra të ndryshëm. Kështu burimet latine e quajnë Scutarum, në burimet italiane Scutari, në 
burimet serbe Skadar kurse në ato bizantine-greke Skodra. Turqit sipas zakonit të tyre të 
ndryshimit të emrave e quajtën Iskenderie, por kur e panë se ky emër nuk zuri vend e thirrën 
Ishkodra. Shqiptarët e kanë thirrur qytetin e tyre gjithmonë Shkodër, Shkodra. 

Si qytet, Shkodra ruajti orgjinalitetin e saj iliro-arbnor. Në shekullin IV-të para 
Krishtit, ilirët ardianë zbritën përgjatë bregdetit dalmat drejt jugut dhe e përfshinë edhe 
Shkodrën nën juridiksionin e tyre, duke e bërë qendër të shtetit të tyre. Kjo periudhë koincidon 
me zhvillimin e dukshëm të piraterisë nga ana e ilirëve ardianë në detin Adriatik, duke u bërë 
shumë të rrezikshëm për anijet tregtare romake. Ky qe një nga shkaqet që Roma e sulmoi. 
Kështu në vjetët 228-229 mbretëresha e ilirëve ardianë,Teuta, u ndesh jashtë kështjellës me 
legjionet romake por dështoi. Në paleolitin e hershëm ishte qendra qytetare e një territori të 
banuar nga fisi ilir i Labeatëve. Epiqendra e qytetit ishte Kështjella e Shkodrës. Me 230 para 
Krishtit qyteti ka prerë monedhën e vet në emër të bashkësisë qytetare. Historia e kështjellës 
është një pjesë e rëndësishme e historisë se gjithë qytetit i cili ka qenë përhere i lidhur me 
keshtjellën. Vizioni i qytetit të kësaj epoke shpaloset në hapësirën nga bregu i majtë i Bunës, 
në rrypin e tokës ndërmjet dy lumenjve deri në pikën e bashkimit, në pjesën e fushës në jug të 
kështjellës, aty ku më vonë do te ngrihej lagjia e Tabakëve, në bashkimin e dy kodrave, ose në 
Qafë dhe përgjatë luginës që zbret nga Qafa në drejtim të Bunës. Me kalimin e kohës, qyteti 
pak nga pak filloi të zhvendoset nga lindja, duke iu veshur kodrës dhe lagjes së sotme të 
Ajasmës. Edhe materiali i bollshëm arkeologjik i gjetur gjatë sondazheve të bëra në bregun e 
djathtë të Drinit, si qeramikë, monedha, mozaike etj., që daton nga shek. IV-III-të p.e.s., 
dëshmon për një veprimtari të gjallë ekonomike qytetase, pikërisht në territorin e përshkuar 
nga ana e jonë. Inventari i objekteve të zbuluara kryesisht në territorin e cituar, përmes punës 
kërkimore të arkeologëve shkodranë, i pari brenda spektrit kohor të tij, na zbulon gjithashtu 
një argument të qëndrueshëm, atë të vazhdimësisë së jetës qytetare në të njejtin truall dhe pa 
asnjë ndërprerje. Këtë e provojnë shtresat kulturore arkeologjike, të cilat janë të vendosura 
njëra mbi tjetrën në mënyrë të pandërprerë, që nga periudha qytetare ilire, periudha romake, 
dhe shkojnë deri në Mesjetë. Por zbulimi më i rëndësishëm, është ai që vërteton shtrirjen e 
qytetit në antikitetin e vonë, nga shekulli IV-VI-të, është padyshim muri rrethues antik i 
qytetit.62 Ky mur kalon pikërisht në pjesën e tokës ndërmjet dy lumenjve: Drinit dhe Bunës, 
duke e prerë atë në mënyrë transversale. Nga ky mur është arritur të zbulohet një fragment prej 
300 metrash gjatësi, nga i cili dallohen qartë dy periudha ndërtimore, të cilat lidhen pikërisht 
në shekujt IV-të dhe VI-të të erës sonë. Në pjesën e jashtme të tij duken qartë rrethoret e 
kullave mbrojtëse, të cilat ishin po aq të nevojshme për mbrojtjen e këtij muri të ndërtuar 
krejtësisht në fushë të hapët.  

 

 
Foto nr.1: Fragment muri antik në 

kështjellën e Shkodrës 

 
 

Foto nr.2: Planimetri e hyrjes 
së kështjellës së Shkodrës 

62  Hoxha. G; “Gërmimet arkeologjike organizuar në lagjen Alibegaj”, 1989 faqe 295-296. 
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Dalja në dritë e këtij muri është si të thuash edhe një test besimi për të dhënat e Marin 
Barletit, i cili kishte dijeni mbi ekzistencën e mureve rrethuese të qytetit “në kohë më të 
hershme”. Ai jep pak a shumë këtë përshkrim për murin, duke folur në përgjithësi për qytetin 
e Shkodrës: “Është një qytet i fortë prej natyre, por edhe i fortë prej dorës së njeriut. Është 
shumë i lartë, me një gjerësi që sot është mesatare, sepse që kur u hodhën themelet e qytetit, 
rrethi i mureve shtrihej atje poshtë në fushë, më tepër se dymijë hapa në formë katrori”.63 Dhe 
më tej ai vazhdon: “... pjesës së poshtrne të këtij qyteti i binte përmes lumi i Drinit, mbi të 
cilin ishte ndërtuar një urë guri e mrekullueshme, që ishte aq e gjatë sa që shkonte të prekte 
Bunën me pjesën e vet të fundit; edhe sot kanë mbetur disa gjurmë të asaj ure”. Këto thënie të 
Barletit, një pjesë e të cilave vërtetohen më së miri nga ekzistenca e murit rrethues të 
periudhës antike të vonë, na shërbejnë si orientues në përcaktimin e përafërt të planimetrisë së 
Shkodrës për një periudhë shumë të hershme se sa epoka kur jetoi vetë humanisti ynë. Kështu, 
në qoftë se në shekullin XV-të lumi i Drinit, gjithnjë sipas Barletit, kalonte afro tetë milje larg 
qytetit (që janë ekuivalente me distancën prej 14 km, gjë që i përgjigjet pak a shumë situatës 
së sotme për shtratin e vjetër të Drinit) rrjedha e sotme e Drinit duhet të ketë rrëmbyer ose 
mbuluar me ujë brinjën tjetër të katrorit të madh të mureve rrethuese, pikërisht anën jugore.  

Antikiteti i vonë (shekulli IV-VI të e. s.), qe për Ilirinë një periudhë lulëzimi, të cilën 
krahas të dhënave burimore na e ilustrojnë më së miri dëshmitë e të kaluarës materiale, 
ndër to edhe monumentet e arkitekturës. Territori i vendit tonë në këta shekuj 
përfshihej në provincat e Prevalitanës, me kryeqendër Shkodrën, qe arrinte deri në Drin. 
Pjesa më e madhe e qyteteve të antikitetit tonë, si Shkodra etj. janë qendra kryesore të 
periudhës qytetare ilire, duke u plotësuar me kërkesat e kohës.64 Shkodra e periudhës  
romake  ishte një  qytet  koloni  dhe  në lulëzimin e saj ka kontribuar dhe pozicioni gjeografik, 
i ndodhur në pikëpjekje të dy rrugëve romake: të rrugës së gjatë Dalmatiane pas bregut të 
detit, e cila vinte rreth Ulqinit dhe nëpër Shkodër e Lezhë vazhdonte për në Durrës; ndërsa 
rruga e dytë duke ardhur nga Mali i Zi, kalonte anës lindore të liqenit e zbriste poshtë nëpër 
Shkodër.65 Sipas M.Shuflait: “qyteti romak i Shkodrës, shtrihej në rrëzën jugore të kodrës- 
kështjellës-e kufizuar nga Kiri, Drinasa dhe Buna, si në periudhën Ilire. Gërmadhat e këtij 
qyteti shiheshin fare mirë deri në vitin 1916 dhe një pjesë muresh ekzistonin ende, madje 
pjesa e një ure të madhe nga koha romake që doli mbas kthimit të Drinit nga Shkodra 
aty nga fundi i shekullit XV-të”.66 

Nga fundi i shekullit XII lindi i pari shtet feudal i Arbërit dhe gjatë gjysmës së 
dytë të shekullit të XIV feudalët shqiptarë u kthyen në sundimtarë të pavarur dhe u 
shquan në ndërtimin e fortesave. Sipas Marin Barletit, ndërtimi i kalasë së Shkodrës, i 
atribuohet Balshajve. Qyteti mesjetar i Shkodrës, duke filluar nga shekulli i XIII kishte 
shumë kisha. Rrethanat historike të vendit tonë, në përgjithësi dhe të qytetit të Shkodrës në 
veçanti, gjatë dekadës së fundit të shekullit XIV, bënë që sundimtarët vendas, Balshajt, të 
ndodhen midis dy fuqive më të mëdha të kohës: feudalizmit grabitqar turk dhe një fuqie jo më 
pak të rëndësishme, forcës së parasë të grumbulluar në duart e patricëve venedikas. Mbi 
feudalët shqiptarë, të kërcënuar nga sulmet turke, paraja venedikase pati efekt jo më pak 
shkaterrimtar. Ne këto kushte Shkodra bie në dorë të turqve për pak kohë, në vitin 1314 dhe 
dy vjet më vonë ky qytet iu shit Venedikut. Kështu, venedikasit realizuan planin e tyre të 
vjetër dhe vendosën sundimin në bregdetin lindor të Adriatikut, prej Durrësit gjer në 

63   Barleti. M; “Rrethimi i Shkodrës”, faqe, 40, Tiranë, 1988. 
64  “Historia e Arkitekturës Shqiptare”, Tiranë 1979, faqe. 132. 
65  Ippen. Th; “Shkodra dhe fusha bregdetare veriore shqiptare”, Sarajevo 1907, 1. 4-AIH. 
66  Shuflay. M; “Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë, veçanërisht në kohën e mesme”,faqe 6 A.I.H. 
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Shkodër.67 Gjatë periudhës venedikase, deri në prag të pushtimit turk, u krye një veprimtari e 
shënuar ndërtimore kryesisht në kështjellë, për të mënjanuar rreziqet e kryengritjeve të 
qytetarëve shkodranë, si dhe sulmeve të mundshme turke. Në sajë të diplomacisë venedikase, 
qytetet kryesore si Shkodra, Durrësi e Lezha kishin mundur t'i shpëtonin për disa kohë 
sulmeve turke. Megjithatë nuk vonoi edhe qytetit të Shkodrës t'i vijë koha e shkatërrimeve në 
masë të zonës së poshtme të banimit. Në këtë kuadër mjafton të përmendim dëshminë e 
Barletit, i cili na kumton, se: “... Vendi ku më përpara gjendej vetëm qyteza, pra kështjella, 
tani përfshin të gjithë qytetin... sepse kur barbarët (turqit) e sulmuan qytetin dhe mbasi nuk 
gjetën njeri brenda, meqënëse luftëtaret dhe familjet ishin sipër në kështjelle, e dogjën plot 
tërbim dhe e rrafshuan përdhe. Qe prej asaj kohe, shkodranët nuk u kujdesen më për 
rindërtimin e mëkëmbjen e qytetit të poshtëm, sepse kur u pa se fortesa paraqitej si vend më i 
sigurtë, ata filluan ta përqendronin qytetin vetëm brenda atij rrethi”.68 

Lindja e qytetit të Shkodrës dhe zhvillimi urbanistik në vijëmësi gjatë gjithë periudhës 
antike e mesjetës së hershme, është njëherazi rrjedhojë e kushteve parësore ekonomiko-
shoqërore, ku padyshim edhe kushtet natyrore kanë luajtur një rol të ndjeshem, gjë që 
dëshmon për një vazhdimësi të jetës urbane e zhvillimit urbanistik pa ndërprerje që nga 
periudha ilire. Në këtë zhvillim dallohet një traditë perparimtare, për shtrirjen e qytetit në troje 
me kushte më të përshtatshme sizmiko-hidrografike, pra me tabane me të fortë dhe më të lartë. 
Nga fundi i kësaj periudhe rëndësi të veçantë merr zhvillimi dinamik i pjesës së poshtme të 
banimit, si dhe luhatja rreth keshtjellës duke spikatur evoluimi urbanistik i qytetit përtej 
mureve rrethuese, i cili përfaqësonte zanafillën e Shkodrës së re  dhe të hapur jashtë 
keshtjellës gjerësisht. Si në ndërtimin e shtëpive brenda mureve të kalasë, ashtu edhe në 
shtrirjen e qytetit në drejtim të Ajasmës, na e vërteton Regjistri Venecian i vitit 1416 
(përkthyer në shqip me titull: “Regjistri i Kadastrës dhe Koncesioneve për rrethin e Shkodrës 
1416-1417”) tek i cili në mënyrë të vazhdueshme vërejrnë listën e pronave (ara, shtëpi e 
vreshta) që ngjiten drejt Ajasmës, por pa ia përmendur këtë emër. Kjo anë e qytetit në fund të 
shekullit XV mbrohej nga Rota, i cili ishte një vend i paarritshëm pranë kështjellës, në pjesën 
lindore të saj.69 Po sipas këtij regjistri, mësojmë se pjesa jugore e kështjellës, së bashku me 
vendin që quhet sot Alibegaj, ka qenë një vendbanim mjaft intensiv i qytetit të Shkodrës në 
fillim të shekullit XV. Aty gjejmë përshkrimin e mëposhtëm: “Një shtëpi pjesërisht me mur e 
pjesërisht me dërrasa, që ka qenë e kryengritësit don Dhimitër Poborit, në të cilën tani banon 
Nikoll Pamaljoti... kufinjtë e saj janë: nga të dy krahët e saj rruga e bashkisë, nga krahu tjetër 
muri i qytetit dhe nga krahu tjetër i saj zoti Fior Jonima”.70 Dhe përsëri më poshtë gjejmë nje 
tjetër pronë, këtë radhë të kryengritësit Stefan Klefeta, e cila mbahet nga trashëgimtarët e 
Stefan Krasit, me këto kufinj: “nga të dy krahët e saj rruga e bashkisë, nga krahu tjetër muri i 
qytetit dhe nga krahu tjetër argjendari Petro Flatari”. 

Ekskursioni hulumtues nëpër shënimet e Regjistrit Venecian vazhdon në këtë mënyrë 
duke iu sjellur rreth e qark kështjellës nëpër fushën e kufizuar nga ujërat e Drinasës, të 
Bujanës, të Malit të Shkodrës, të pyllit të liqenit dhe të Kirit, duke përmendur shtëpi,  rrugë 
publike, rrugën e bashkisë, urdhëra fetare, kisha, punishta zejtarësh e gjithë ato elemente të një 
qyteti mesjetar mesatarisht të zhvilluar. Ndërsa humanisti ynë Marin Barleti, shprehej 
artistikisht: “Ky qytet aq i shkëlqyer e aq i njohur dallohej mbi tjerët... Sot rrëzat e këtij qyteti, 
andej nga lindja i lagë një degë e vogël e Drinit (Drinasa), kurse nga perëndimi kalon Buna, që 

67  Cabanes.P, Chaline.O, Doumerc.B, Ducellier.A, Sivignon.M; “Historia e Adriatiku”, Tiranë, 2001, faqe.200. 
68  Barleti.M; “Rrethimi...”, vep. përm., 1. 40. 
69  Barleti. M; “Rrethimi i Shkodrës”, Tiranë 1988, faqe 74. 
70  Regjistri i Kadastratës dhe Koncensioneve për rrethin e Shkodrës 1416-1417, fleta 2/b, faqe 22. 
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është e begatshme me çdo lloj peshku, ky lum kalon nëpër qytet me rrymë të shpejt”. Me 
shumë interes është shqyrtimi i pamjes së qytetit të Shkodrës në disa harta të shekullit XVI, ku 
dallohet shtrirja e tij ndërmjet lumenjve Buna, Kiri dhe bishtit të Drinit ose Drinases si dhe 
tendenca për t'iu veshur kodrës. Përveç kësaj, aty shohim edhe shenjën e urës mbi lumin Kir, 
koordinatat e së cilës përkojnë afërsisht me të dhënat e Barletit. Pra, ura mbi lumin Kir, e 
ndërtuar me harqe prej guri, i bie në një drejtim me urën e Qafës dhe e përshkon përmes lagjen 
e Tabakëve. Përveç rrugëve publike, institucioneve të bashkisë qytetare, vëmë ne dukje se 
Shkodra kishte Statutin e vet me 284 nene, gjë e cila nxiste asokohe një zhvillim të pavarur 
ekonomik e kulturor.71 Nga sa u parashtrua më sipër, në përputhje me zhvillimin ekonomiko- 
shoqëror të kësaj periudhe, ndeshim një zhvillim dinamik të qytetit (që pasqyrohet në 
zgjerimin e tij edhe përtej mureve rrethuese, pra në krijimin e disa lagjeve të jashtme 
“Varoshe”, të cilat përfaqësojnë një hap evolutiv urbanistik të Shkodrës mesjetare.  

Pushtimi turk në janar 1479 solli pasoja në zhvillimin dhe karakterin e qytetit shqiptar 
në përgjithësi dhe të Shkodrës në veçanti, e cila në prag të këtij pushtimi kishte arritur në një 
shkallë të lartë zhvillimi. Krijimi i lagjeve të banuara pranë kalave, të cilat përgjithësisht 
rrethonin qytetet para pushtimit turk, shënoi fillimin e lindjes se qytetit. Shkodra, ashtu si në 
përgjithësi qyteti shqiptar, vinte nga periudha e para pushtimit Osman, me një nivel të lartë 
zhvillimi.  

  
    Harta nr.5: Provinca e Shqipërisë                  Harta nr.6: Topografia e territorit të Shkodrës 

         sipas Giovani Franscesco Camocio                                     sipas Domenico Zenoni72 

71  Statutet e Shkodrës në gjysmën e parë të shekullit XIV me shtesat deri më 1469 / Statuti di Scutari della 
prima meta del secolo XIV con le addizioni fino al 1469. Të përpiluar përpara vitit 1346, kur Shkodra ishte 
nën sundimin e mbretit të Rashas, Stefan Dushanit, statutet mbetën në fuqi edhe pasi qyteti kaloi nën 
kontrollin e Venedikut, më 1396. Të kohës venedikase janë shtesat e mëpasme në to, deri më 1469, pothuaj 
në vigjilje të pushtimit turk (të vitit 1479). Teksti, i pashoq përsa i përket historisë juridike-institucionale të 
Shqipërisë, paraqet ndër të tjera, një realitet të ndryshëm nga pamja stereotipe e “vendit të shqiponjave” dhe 
ndihmon për të njohur më mirë, në veçoritë e saj dalluese, botën qytetare të brigjeve ballkanase - shqiptare. 
Gjithashtu, ai hedh një dritë të re mbi lidhjet e ndërsjellta mes përmbledhjeve legjislative të zonës. Këto faqe, 
që për fat të mirë na vijnë nga një kod i ruajtur në Venecie, duhen konsideruar me plot gojën, një “monument 
i Shqipërisë mesjetare”, burim me një rëndësi absolute në njohjen e realitetit mesdhetar, në periudhën e 
fundit të ndërmjetme dhe në fillimet e kohës moderne.Teksti “Statutet e Shkodrës” u gjet në Bibliotekën e 
Muzeut Correr të Venecias nga studiuesja Lucia Nadin, të cilin e bëri të ditur në një Konferencë Shkencore 
të zhvilluar në Shqipëri në vitin 1997. Botimi i parë i këtij libri është bërë më 2002 në Itali. Në botimin e 
dytë, viti 2010, është ruajtur përkthimi i tekstit të statuteve të bërë nga Pëllumb Xhufi në botimin e parë. 
Studimet vijnë të përkthyera në shqip nga përkthyesja Vjollca Lisi dhe redaktimin e Ferdinand Lekës. 

72  “Albania, Immagini e Documenti dalla Biblioteca Nazionale Marciana e dalle Collezioni del Museo Correr 
di Venezia”, Instituto Italiano di Cultura, Tirana, 1998. 
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 Përshkrimi i hartës topografike të Shkodrës: Scutari (Shkodër), Drivasto, Lago de 
Xenta overo de Scutari, Monte Cragna, Dagno, Sellita, Monte Braisa, Sciroci, Lago de Suaci, 
S.Zorzi, Boiana fiume, Paluo, Zadrima, S.N, Zuan de Medria, Alessio, Lago de Zogani, 
Pistali, Musanti, Trumsi, Drino fiume, Colfo de Lodrin.73 
 

Proçesi i rëndësishëm i lindjes së qytetit të jashtëm, të cilit i përkiste e ardhmja, në 
prag të shekullit XV-të, kishte arritur ku më shumë e ku më pak një zhvillim të dukshëm, (që 
lidhej me forcimin e qendrave qytetare në ekonominë e vendit.74 Krijimi i “Varoshit” të 
Shkodrës, lagjeve të banuara jashtë kalasë “Rozafa”, kohë para ardhjes së Osmanëve, 
dëshmojnë njëherësh për një evoluim urbanistik, lindjen e qytetit të hapur. Pushtimi Osman që 
arriti të vendosej në shumicën e viseve shqiptare, në janar të vitit 1479, me pushtimin e 
Shkodrës, shënon një periudhë rënie të theksuar të qytetit edhe në aspektin urbanistik, sepse 
Shkodra që “ndrydhur” në kështjellë, ashtu si Berati, që pushtimi turk e gjente të ndrydhur 
brenda rrethimit.75 Ndërtimet e kultit dhe banjat publike janë të vetmet mjedise, në të cilat 
zhvillohet veprimtaria shoqërore e qytetit.76  

Osmanët bënë një dallim të prerë midis qyteteve. Ata rindërtuan dhe aktivizuan qytetet 
që kishin rëndësi strategjike dhe tregtare. Falë pozitës së saj gjeografike, nga pushtuesit u bë e 
mundur që në fillim përpjekja për ta riaktivizuar, duke e përfshirë Shkodrën në njërin nga tri 
qytetet-limane të Adriatikut, krahas Vlorës e Durrësit. Prandaj, me t'u pushtuar qyteti, u krijua 
sanxhaku i madh me Shkodrën si kryeqendër dhe u morën masa për ta rindërtuar e populluar, 
që të ishte e aftë të ushtronte ato funksione strategjike e ekonomike që kishte pasur në të 
kaluarën. Në këtë kuadër, tre muaj mbas rënies së Shkodrës, qarkullojnë lajmet e para se “... 
pushtuesit e rinj kane nisur një punë serioze për ta berë këtë qytet qendër të madhe e të sigurt 
banimi... po e mbushin kodrën e Rozafës me shtëpi banimi dhe kanë projektuar një mur të 
fortë që nga rranzat e saj... për të qenë një qytet shume i madh dhe një liman i të gjithë 
Epirit...”.77 

Ndërsa, nga analet veneciane kemi të dhëna me konkrete mbi rindërtimin e Shkodrës 
së rrënuar e shpopulluar nga luftërat, po ashtu “selname i vilajetit” na njofton se në fillim të 
pushtimit osman Shkodra kishte gjashtë lagje: Alibej, Qafë, Bahçallek, Tejbunë (Oto-Jake), 
Tepe e Ajasëm. Në vitin 1503, kemi lajmin e parë, mbi elementët fillestarë të pazarit të 
Shkodrës dhe të dhëna mbi dyfishimin e numrit të shtëpive të qytetit, ndaj vitit 1485. Mbi 
bazën e ketyrë të dhënave mund të pohojmë se në dhjetëvjeçarët e parë të pushtimit osman, në 
qytet u krye një veprimtari ndërtuese dhe rindërtuese në zonën banuese afër keshtjellës e në 
tregun e saj pazarin, si dhe ndërtime me karakter mbrojtës. Shkodra njohu nje riaktivizim, aq 
sa të bëhej një qendër e vogël qytetare, si dhe kishte zënë fill pazari i saj, për rrjedhojë ajo 
filloi te kryejë edhe funksionet e tregut lokal. Gjatë shekullit XV-të, në kushtet e rënies së 
përgjithshme të ekonomisë, ndikimi i faktorëve politiko-shtetërore, në jetën e qyteteve ishte 
mjaft i fuqishëm dhe pasqyrohet në karakterin mbrojtes të tyre, ndërsa në shekullin XVI-të ai 
dobësohet dora-dorës, duke ia lënë vendin veprimit të faktorëve ekonomiko-shoqërore. 
Prandaj gjatë kësaj periudhe qytetet e marrin veten dalëngadalë.78 

73  Zenoni. D; “Carta topografica del territorio di Scutari”, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Rari V.592. 
74  Riza. E; “Vështrim mbi urbanistikën e qytetit shqiptar”, art. përm., 1. 49. 
75  Bace. A, Meksi.A, Riza. E; “Berati-Historia dhe arkitektura”, Tiranë 1988, faqe. 79. 
76  Riza. E; “Urbanistika dhe arkitektura e qytetit dhe banesës shqiptare të mesjetës së vonë (shek. XV- mesi 

shek. XIX), faqe. 24. Disertacion, Fondi i rezervuar i Bibliotekës Kombëtare Tiranë. 
77  Zamputi. I; “Disa të dhëna mbi qytetin e Shkodrës në tridhjetëvjeçarin e parë të pushtimit osman”, “Studime 

Historike”, 1966, Nr. 5. 
78  Zamputi. I; “Disa të dhëna mbi qytetin e Shkodrës...”, art. përm., 1 51. 
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Qendra zejtaro-tregëtare e qytetit shkëputet tashmë qartësisht nga ajo e banuara, duke 
formuar një njësi me vete të dalluar qartë. Edhe raporti urbanistik i qendrës zejtaro-tregëtare 
me atë të banuar nuk është i njëjtë. Në pazarin e qytetit hapësira ndërmjet dyqaneve, apo 
magazeve pothuajse nuk ekziston, në një kohë që në qendrën e banuar kjo hapësirë është tejet 
e mjaftueshme. Nderkohë, lagjet e qytetit vazhdojnë të zgjerohen në një territor që sa vjen e i 
largohet kështjellës.79 

 

 
 

Harta nr.7: Evolucioni dhe shtrirja e qytetit të Shkodrës  
gjatë shekujve  (Burimi: Bashkia Shkodër) 

  
Në shekullin XVII, brenda mureve të kalasë nuk ka mbetur më asnjë familje qytetarësh 

shkodranë, përveç njëqind shtëpi ushtarësh, depove të municionit, një xhamije dhe selisë së 
sundimtarit. Ndërkohë, varoshi numëronte mëse njëmijë e tetëqind shtëpi me nga dy kate, të 
ndërtuara krejt në gur, të mbuluara me rrasa e tjegulla dhe të rrethuara me vreshta e kopshtije. 
Nga 15 lagje që ka arritur qyteti, një udhetar turk veçon si më në ze lagjen e Bajazitit (që 
ndodhej në krye të tregut), lagjen e Ali beut (në ndodhet në mes të Bunës dhe Drinit), lagjen e 
Hysen Beut) që ishte ngjitur me lagjen e Alibegajve, në drejtimin jugor të këshjellës), lagjen e 
Skelës, lagjen e Myftiut (nga ura e Bahçallekut në drejtim të Xhamise së Plumbit), lagjen e 
Kara Hasanit. 

Tipar oriental i zhvillimit urbanistik të kësaj periudhe është zonirni funksional, 
mënjanimi i pazarit nga zona e banimit të qytetit të Shkodres e sidomos të lagjeve brinjë tij në 

79  Naçi. S; “Pashalleku i Shkodrës nën sundimin e Bushatlinjve në gjysmën e dytë të shekullit XVIII (1757-
1796)”, Tiranë 1964, faqe. 36. 
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zonën veriperëndimore të kështjellës, pra “Varoshi”, ku dikur përfshihej edhe tregu. Zanafilla 
e veçimit të pazarit ndaj zonës së banuar, mendojmë se duhet të lidhet me dhjetëvjeçarët e 
fundit të shekullit XVI-të, rrjedhojë e zgjerimit të pazarit në afërsi të ujërave të Bunës, që ishte 
zonë e banuar, si edhe të një fare pasigurie të kësaj zone të banimit, si nga zjarret që përfshinin 
edhe pazarin, po ashtu edhe nga rrënimet që i bëheshin herë pas here në vazhdimësi kësaj zone 
banimi nga malësorët gjatë sulmeve të tyre, që organizoheshin nga vatra e rezistencës kundër 
pushtimit osman. Në zhvillimin urbanistik të kësaj periudhe dallojmë dy fenomene, “veçimin” 
e pazarit si tipar karakteristik oriental dhe evoluimin drejt qytetit të ri të Shkodrës, me 
braktisjen e zonës së vjetër të banimit dhe shpërnguljen apo “mësymjen” drejt trojeve me 
kushte më të mira sizmiko-hidrografike. Njëkohësisht gjatë kësaj periudhe spikat dhe 
diferencimi shoqëror, i cili pasqyrohet në zhvillimin urbanistik të qytetit me një “zonifikim” të 
theksuar sipas besimit si në mbarë qytetin shqiptar. Nga ana tjetër, në perputhje me strukturën 
klasore, me pozitën shoqërore-ekonomike është bërë një “mikrozonifikim” i diferencuar i 
trojeve të banimit, në ato “më të preferuarat”, të parisë-zona më të përshtatshme dhe afër 
kështjellës dhe e kundërta për vegjëlinë qytetare, pa llogaritur këtu shtresat e përbuzura të 
shoqërisë, të vendosura në vende ende më të papërshtatshme dhe më larg. Me interes për 
Shkodrën e shekullit XVII-të janë dy harta: ajo e Koronelit e vitit 1640 dhe e Kantelit, të vitit 
1647, të cilat kanë fiksuar zonën e qytetit, në rranxë të kështjellës, pikënisjen e disa rrugëve që 
dilnin nga qyteti e kapërcenin anën e Kirit në lagjen Ajasëm, dhe dokumentojnë përsëri 
mungesën e Drinasës nga Shkodra, duke e lënë të qetë banimin në zonën fushore, pra e njëjta 
gjendje e rrjetit hidrografik si në shekullin e kaluar. 

 

 
 

Harta nr.8: Bregu Adriatikut të Shqipërisë Venedikase, fragment. Autori, Vincenzo Maria Coronelli, 
botuar në Venezia, më 1688. (Burimi: Fondi i Bibliotekës Kombëtare80) 

 
Në zhvillimin urbanistik të Shkodrës gjatë shekullit XVII-të, krahas veprimtarisë së 

shënuar ndërtuese, ku shquhet zonifikimi e diferencimi shoqëror, spikat shtrirja thuajse e 
qytetit rreth vargut të kodrave e matanë lumenjve Kir e Bunë, me zonifikim sipas besimit të 

80  Autori i kësaj harte është Vincenzo Maria Coronelli (1650 - 1718) nga Venediku, ishte murg françeskan, 
hartograf, botues, dhe enciklopedisti i njohur në veçanti për atlaset e tij dhe globet. 
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banorëve. Tashmë është kryer zonimi funksional i qytetit dhe në strukturimin e ri dallojmë tri 
njësi kryesore urbanistike, të veçanta dhe të shpërndara: qendra administrativo-ushtarake në 
kala, ajo zejtaro-tregtare poshtë saj nga ana perëndimore dhe zona e banimit që shtrihej rreth 
saj, madje me qendër të re kompozicionale pazarin. Në vitet 30 të shekullit XVIII-të tregu 
mori hov më të madh. Në Shkodër u shtuan në përgjithësi prodhimi e zejet. Tregtia e Shkodrës 
me botën e jashtme, që mori hov më të madh gjatë shekullit XVIII-të, i dha këtij qyteti profilin 
e një qendre të rëndësishme të tregtisë grosiste ndërkrahinore, për rrjedhojë rritjen e 
veprimtarisë ndërtuese edhe në qendrën ekonomike. Sipas burimeve dokumentare, në vitin 
1736, pazari kishte 1000 dyqane në tregun e tij dhe shtrihej kryesisht midis kalasë, Bunës e 
liqenit.  

Gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX-të, Shkodra rimerr edhe njëherë me përparësi 
pozicionin e vet si qytet kryesor i vendit, duke u kthyer në një treg ndërkrahinor për një sërë 
krahinash ku zhvillohej një veprimtari e gjerë prodhimi dhe shkëmbimi mallrash. Ky zhvillim 
ekonomik pasqyrohet shumë shpejt edhe në zhvillimin urbanistik dhe ndërtimor të qytetit. 
Tashmë dihet se deri nga mesi i shekullit XVIII-të qyteti shtrihej kryesisht në anën lindore të 
kalasë, deri te lumi i Kirit, duke përfshirë lagjet Qafë, Ajasëm dhe Tabakë. Nga ana tjetër, 
qyteti niste që nga lagjia e përmendur Alibegaj, vazhdonte rrëzë kalasë, pranë hamamit të 
vjetër për t'i lidhë me pazarin dhe, pasi e kalonte atë. Në histori, tema e Bushatlinjve të 
Shkodrës zë një vend të rëndësishëm për faktin se ato drejtuan për 75 vjet Pashallëkun e 
Shkodrës, i cili u dallua për tendencën për autonomi dhe shkëputje nga Turqia si dhe 
zhvillimin ekonomik e kulturor pozitiv që pati. Sundimi i tyre i përket fazës së dytë të 
administrimit të Shkodrës nga Turqia , në vitet 1757-1831, e që historianët e quajnë: periudha 
e sundimit të pashallëkut të Shkodrës. Bazuar në të gjithë dokumentacionin e kohës 
themeluesi i dinastisë së Bushatlinjve është Mehmet Pashë Plaku, me të cilin fillon një 
periudhë e mirë stabiliteti. Ai do të mbahet mend për misionin e madh të faljes së gjaqeve, 
bashkimin e Shkodrës me Malësinë e Madhe e Mirditën si dhe zgjerimin e kufinjve deri në 
Pejë e në jug deri në Elbasan. Në këtë periudhë bie në sy politika e tij drejt shkëputjes nga 
Turqia. Zhvillimi ekonomik, toleranca fetare, mirëkuptimi e lidhjet për bashkim i jepnin forcë 
këtij pashalleku, aq më tepër kur në politikën e jashtme ruhej një farë ekuilibri. Ai u bë 
sundimtar i Shkodrës në vitin 1757 dhe me të filloi një periudhë e re sundim ku bie në sy 
ringjallja e dëshirës së shqiptarëve për tu shkëputur nga Turqia. Por duhet vënë në dukje se 
edhe vetë Bushatlinjtë, me gjithë reformat e shumta që realizuan brenda pashallekut të tyre, 
nuk patën nevojë që ta ndërtonin gjithçka nga e para. Përkundrazi, ata gjetën një qytet ku 
zhvillimi i forcave prodhuese ishte rritur me ritme shumë të shpejta gjatë shekullit XVII-
XVIII-të. Nga një qytet i vogël në vitin 1614, Shkodra, pas një gjysmë shekulli, arriti në 1800 
shtëpi dhe 10.000 mijë banorë. Ndërsa në vitet 30 të shek. XVIII-të, gjeografët venedikas e 
cilësonin atë si “qytet të madh” dhe si “qytetin kryesor të Shqipërisë”.81 Si rezultat i faktorëve 
të brendshëm, dhe faktorëve të jashtërn (perëndimi e shihte me sy të mirë tendencën 
autonomiste të Bushatlinjve), qyteti u zgjerua dukshëm dhe fitoi përparësi mbi qytetet e tjera 
të vendit. Lidhur me çështje që lidhen me popullsinë e Pashallekut të Shkodrës, duhet të 
pohojmë se të dhënat janë tepër të kufizuara e fragmentare.82 Kryekonsulli francez në Janinë, 
Pouqueville, ka shkruar se popullsia e qytetit të Shkodrës në fillim të shekullit të XIX-të mund 
të çmohej në 24.000 frymë.83 Po sipas këtij burimi kemi edhe të dhënën tjetër lidhur me 

81  Naçi.S; “PashaIleku i Shkodrës nën sundimin e Bushatlinjve”, Tiranë 1964, faqe 154. 
82  Mandro-Balili. Arta; “Pashalleqet feudale shqiptare nën këndvështrimin e shtetit dhe të së drejtës”,  
    Tiranë 2008. 
83  Pouqueville F.C.H.L; “Vayage de 1 a Greece”, Vol.1 faqe.143. 
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popullsinë e sanxhakut të Shkodrës që llogaritet në rreth 500-600 mijë frymë. Sipas raportit të 
konsullit francez në Shkodër, Mark Bryer, për qytetin e Shkodrës me 1810 kjo popullsi 
rezulton në 40.000 banorë.84 Keto shifra, ndonëse nuk mbështeten në burime statistikore, në 
mungesë të të dhënave të tjera mendohet se duhet të vërtitet rreth së vërtetës. Sipas Th.Ippen-
it, pas gati 70-të vjetësh nga koha e sundimit të Bushatlinjve, “Shkodra numëron afërsisht 
35.000 banorë...”. Kjo na lejon të mendojmë se përshkrimi i kryekonsullit francez të Janinës 
(Pouqueville) i afrohet më shumë realitetit.85 

Rritja demografike e qytetit të Shkodrës, e shoqëruar me pasurimin e një pjese të mirë 
të tregtarëve dhe zejtarëve shkodranë, shtroi kërkesa të reja në fushën e ndërtimeve urbane, 
duke futur gjithnjë e më shumë elementë të përparuar. Zhvillimi i arkitekturës popullore të 
kësaj periudhe, me gjithë shumëllojshmërinë e komlpeksitetin e saj ështe pak e shumë një 
pasqyrim besnik i nivelit ekonomiko-shoqëror të arritur në qytet. Shtëpitë e qytetarëve 
vazhdonin të ishin të ndara në lagje sipas kultit fetar, rregull i cili shkelej shumë rrallë, për të 
mos thënë kurrë. Ato ishin të rrethuara me mure të larta, shpeshherë të pajisura edhe me 
oborre e kopshte të mbjella me pemë dhe perime. Rrugët e ngushta, të shtruara me kalldrëm 
degëzoheshin sa majtas-djathtas duke u nisur nga rruga kryesore dhe krijonin nganjeherë edhe 
rrugica të verbëra. Lagjet kishin në qendrën e tyre institucionet e kultit, zakonisht xhamitë, 
mejtepin (shkollën fetare), varrezat, pusin, furrën, dyqanin dhe sheshet publike për çlodhjen e 
qytetarëve. Në lagjet katolike kishte kisha, nganjëherë kuvendi, dhe qela.  

Komplekset e pazareve, sikurse dhe objektet dhe mjediset e tjera urbane me karakter 
fetar apo laik, njohën në përgjithësi një zhvillim më të lartë teknik dhe arkitekturor, në 
krahasim me nivelin e ndërtimeve mesjetare. Nga fundi i shekullit XVIII-të dhe fillimi i 
shekullit XIX-të, u fut në përdorim gjerësisht guri i latuar dhe hekuri, një prej momenteve më 
të spikatura mund të përmendim Bezistenin. Fillon të ndjehet njëfarë rregullimi urbanistik që 
dukej më tepër në zgjerimin e rrugëve, drejtimin, shtrimin me kalldrëm, rikonstruksionin e 
vijave të ujit që kalonin në disa drejtime në qytet, në ndriçimin e rrugëve, krijimin e shesheve 
dhe të lulishteve publike. Kështu, pra, urbanistika e Shkodrës sa vjen e paraqet një mozaik të 
pasur ndërtesash të vjetra dhe të reja banimi si dhe objekte të tjera nga më të ndryshmet, me 
karakter shtetëror, publik, fetar, ushtarak.  

Nga mesi i shekullit të kaluar deri në dekadat e para të shekullit XX-të, Shkodra kishte 
ardhur duke u shtrirë vazhdimisht në drejtim të veriut, duke u rritur në kuotë e duke u zgjatur 
gjithnjë, me kilometra, nga trualli i qytetit të vjetër rrëzë kështjellës, në drejtim të qytetit të ri 
të sotëm. Në përfundim të një analize të dyfishtë, shkaku i lëvizjes së qytetit nga trualli ku 
qëndroi për mëse dymijë vjet nuk është vetëm rritja e popullsisë. Një gjë e tillë kishte ndodhur 
edhe me parë. P.sh., në vitet 30 të shekullit të kaluar Shkodra kishte arritur të kishte një 
popullsi prej 40 mijë banorësh, duke qëndruar në një raport tejet progresiv ndaj qendrave të 
tjera urbane të Shqipërisë. Nëse përmendim vetëm disa prej tyre, do të kishim afërsisht një 
statistikë të tillë: në të njëjtën periudhë që bëjmë fjalë, qyteti i Ulqinit kishte 6.000 banorë, 
Tirana dhe Elbasani 8.000 dhe 10.000 banorë, Gjirokastra 12.000 banorë, Korça 6.000 
banorë,Vlora 5.000 banorë, Janina 30.000 banorë, Arta 6000 banorë dhe Preveza 5.000 
banorë. Në mesin e shekullit XIX-të, Shkodra paraqitet me 45.000 banorë, duke luajtur rolin e 
nje metropoli ekonomik e kulturor në jetën e vendit, ku tashmë ishin vendosur përfaqësitë e 
gjashtë Fuqive të Mëdha dhe të vendeve fqinje.86 Si qendër e rëndësishme kulturore ajo kishte 

84  Archives du Ministere des Affaires Etrangeres de France. Correspondonce Commerciales Consulaire (me tej 
AMAE CCC) Scutari, Vol.2, faqe, 166-173 letra 14.04.1810. 

85  Ippen. Th; “Skutari und die nord-albanische Küstenebene, in Zur Kunde der Balkanhalbinsel”. Reisen und 
Beobachtungen, ecc. V, Sarajevo, 1907. 

86  Shkodra. Z; “Qyteti shqiptar gjatë Rilindjes Kombëtare”,Tiranë, 1984. 
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shkolla në gjuhën shqipe e të huaja, biblioteka dhe dy shtypshkronja, ku u shtyp e para gazetë 
e vendit tonë në gjuhën shqipe me titullin “Ishkodra” (1878). Pra, duke iu rikthyer edhe 
njëherë shkakut kryesor të largimit të qytetit nga trualli i lashtë i tij, mendojmë se lidhet më 
tepër me ndërrimin e shtratit të Drinit që ndodhi në vitin 1858, kur ky lum lëvizi kahun nga 
orientimi i mëparshëm që kishte nga Lezha, në drejtim të Shkodrës, duke kapërcyer brigjet e 
bishtit të tij që vinte historikisht nga Shkodra, të quajtur Drinasë. Ky ndryshim cilësor thuhet 
se erdhi si pasojë, jo vetëm e përmbytjeve të mëdha të përvitshme të Drinit, por edhe nga 
mospastrimi dhe lënia pas dore e një sistemi shumë të përsosur kanalizimesh të ndërtuara në 
kohën e Bushatlinjve, të cilat, nga mbushja e përvitshme me materiale inerte, dolën jashtë 
funksionit të tyre.  

Zona e re e banimit, apo lagjet e para të qytetit të ri të Shkodrës, u shtrinë kryesisht 
përgjatë tre rrugëve kryesore të karvaneve, të cilat prej kohësh vinin nga thellësia e territorit të 
Sanxhakut për në “Pazar”. Pra kemi të bëjmë me një rrjet radial spontan me qendër 
kompozicionale pazarin. Pikërisht gjatë tri rrugëve kryesore të karvaneve filluan të shtrihen 
më tej lagjet e qytetit të ri të Shkodrës, që në gjysmën e parë të shekullit XVIII-të. Kryesisht 
nëpër rrugën që kalonte në bregun lindor të liqenit të Shkodrës-me drejtim të Tuzit e 
Podgoricës-u krijuan lagjia Ndocej, në atë të bregut të lumit Kir-për në Malësi të Madhe-lagjet 
u shtrinë deri në Rus dhe në rrugën për në Pukë e Kosovë u vendos lagjia Perash.87 Me 
ngritjen e grup-objekteve fetaro-arsimore të kultit mysliman,zakonisht në zonat qendrore, apo 
në kryqëzim të rrugëve, dhe të ndonjë objekti shoqëror, si hamamin e vogël në Parrucë, mund 
të konsiderohej i kryer formulimi i lagjeve në tërësi, deri në krijimin e qendrës së secilës rreth 
xhamisë, duke arritur në njëfarë pavarësie të secilës lagje. Sipas të dhënave burimore, në 
pjesën e poshtme të lagjes Tophanë, nga ana lindore, qysh në fillim të shekullit XVIII-të 
ndeshim popullimin e saj edhe me banorë të krishterë. 

Gjatë shekullit XVIII-të, ndarja e tri njësive urbanistike përbërëse të qytetit, zona e 
banimit, pazari dhe qendra administrativo-ushtarake bëhet edhe më e spikatur. Gjatë kësaj 
periudhe shquhet veprimtaria ndërtuese në qytetin e ri të Shkodrës në troje fushore, ku u krye 
një volum i madh pune kryesisht në banesën popullore të qytetit, për të cilën u parapëlqye tipi 
“me çardak”. Lagjet e banuara, si njësi strukturore të kompozimit të zonës së banuar e pjesë 
organike të qytetit, kanë pasur simbolet dhe fizionomitë e tyre arkitekturore dhe njëfarë 
pavarësie relative. Lagjet e qytetit në zonën e vjetër të banimit, në përgjithësi të ngritura në 
terren fushor të kufizuar, apo të përthyer rreth kështjellës dhe ato matanë lumenjve Bunë e Kir, 
vazhdojnë të ndërtohen e dendësohen dhe të qëndrojnë si njësi me vete, të ndara nga kufinj 
natyrorë, tokësorë dhe ujorë, por të lidhura me rrugë në mes tyre dhe me pazarin.  

Lagjet e reja fushore të qytetit të ri, si Tophana, Karahasej etj, kanë dendësi minimale 
të ndërtimeve dhe me zgjerimin e tyre kanë prirje drejt vazhdimësisë të njëra-tjetrës, krahas 
veçimit me pazarin. Ndersa A. Boue, për Shkodrën e viteve 30 të shekullit XIX-të, na kumton 
se:... bashkë me pjesën e rrjetit tregtar, që kishte filluar të shtrihej edhe në zonën e re të qytetit, 
arriti të ketë 2000 dyqane e magazina dhe në qytetin e ri, në lagjen Perash, kishte një karvan-
saraje dhe dy hotele në shërbim të tregtarëve të huaj,88 me të cilën na dëshmon për zanafillën e 
shpërbërjes së pazarit dhe ndërtimin e ngrehinave të kohës apo të gjinive të reja arkitekturore, 
si dyqane, hotele. 

 

87   Luzati. S; “ Bauten und Architektur in Shkodra: Niedergang einer nordalbanischen Metropole” in: Werner 
Daum (Herausgeber): Albanien – zwischen Kreuz und Halbmond, Pinguin Verlag, Innsbruck 1998. 

88   Boue. A; “La Turquie d'Europe”, Paris 1860, vol. IV, faqe. 47. 
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Foto nr.3: Qyteti i Shkodrës në fund të shekullit XIX-të, qyteti i ri, katedralja, pazari dhe kështjella 
Rozafa (Burimi: Fondi i Fototekës Marubi, Shkodër) 

 
Në përputhje me kushtet e reja të kësaj periudhe, rënia e mjeshtërive “të vjetra”, solli 

humbjen e “pastërtisë” dhe të profilit të pazarit, mbi bazën e sokakëve apo zejeve, që ishte një 
tipar dallues oriental. Për rrjedhojë, gjatë kësaj periudhe, ndërtohet rrjeti i dyqaneve në qytetin 
e ri të Shkodrës, sidomos në lagjen qendrore të Parrucës, i cili dora-dorazi shtohet, krahas 
rënies së vlerës së pazarit të vjetër, e cila si qendër tradicionale zejtaro-tregtare e Shkodrës, 
tashmë nga fundi i shekullit XIX-të, filloi t'ia lerë vendin qendrës së re apo rrugëve të reja 
tregtaro-banuese, në mes zonës së re të banimit, në vendin e quajtur “Dugajt e reja”.  

Pazari i vjetër i Shkodrës e humbi dora-dorazi pamjen dhe rëndësinë e tij të dikurshme 
dhe krahas me ndërtimin e mjediseve të reja tregtare apo të dyqaneve nëpër lagjet e banimit të 
qytetit të ri, ai fillon të braktiset dhe më të rrënohet. Duke folur për rënien e tregut “të vjetër” 
të Shkodrës, rreth viteve 1875-1900, konsulli austriak i Shkodrës na kumton se: “...dyqanet në 
lagje janë më të preferuarit”. Ndërsa studiuesi hungarez A. Strase i shekullit XIX-të, - vizitoi 
Shkodrën nga fundi i shekullit, në vitin 1885 dhe, duke përshkruar rrjetin e tij tregtar, atë të 
lagjes Parrucë, në qendër të qytetit, përmend dy hotelet e atjeshëm dhe thotë se në këtë rrugë 
kishte dyqane që dukeshin si ato europiane89.  

 

  
 

Foto nr.4: Pazari i Shkodrës Bezisteni (Burimi: Fondi i Fototekës Marubi, Shkodër) 
 

89  Strase. A; “A Balkan Pelazigel, Macedonia Eazak Albania es Montenegro”. Budapest, 1888, faqe. 82, 86. 
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Gjatë periudhës fillestare para luftës, modeli hapësinor i qytetit ndryshoi rrënjësisht. 
Arkitekti i njohur që punoi mbi disa projekte urbane në qytet në vitet 1910-1930 ishte Kol 
Idromeno. Punët e tij arkitekturore në qytet dhe në rrethina mund të numërohen në më shumë 
se 60, ndër të cilat përmendim Kafe Park, Kafe Adriatik, Kinemanë  Rozafa.  

 

 
 

Harta nr.9: Plani i rrugëve dhe ndërtesave kryesore 
për qytetin e Shkodrës në 1913 (Burimi: PRO.FO.) 

 

 
 

Harta nr.10: Plani i lagjeve, dyqaneve dhe objekteve  
të banimit për qytetin e Shkodrës në 1913 (Burimi: PRO.FO.90) 

 
Gjatë këtyre viteve Bashkia ndërmori disa punirne publike, si asfaltimi dhe rregullimi i 

Rrugës së Madhe, elektrifikimi dhe kanalizimi i saj, vendosja e argjinaturave në rrugë per t'i 

90  PRO.FO.365.3576.Pg.434 doc.124567,1913. Public Record Office-përkatësisht Arkivi Shtetëror i Anglisë 
Uellsit dhe Mbretërisë së Bashkuar. 
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mbrojtur nga përmbytjet e lumit Kir. Punimet publike u ndërmorrën dhe në Lulishten 
Popullore dhe në rrugicat e Pazarit. Qendra e qytetit ishte një shesh i njohur si Parruca, në të 
cilën ishin vendosur pallati i Përlimtares (bashkia), hotele, disa dyqane dhe xhamia kryesore e 
qytetit, rrethuar nga Lulishtja Popullore. Parruca ishte kryesisht domen i popullatës myslimane 
dhe vizitohej jo rregullisht nga katolikët. Në kafenetë dhe restorantet e ndryshme të saj 
lulëzonte jeta orientale e qytetit. Në këtë kuadër, vlen të përmendet se, sipas regjistrimeve të 
komisionit teknik të vitit 1910-1911, në qytetin e ri të Shkodrës ishin ndërtuar 563 dyqane dhe 
lagjet kryesore si Parrucë, Perash e Rus kishin respektivisht 285, 185 dhe 118 dyqane. 
Zhvillimi i jetës qytetare, rritja e kërkesave të popullsisë, kthesa e madhe në jetën ekonomiko-
shoqërore, diktonte nevojën e ngritjes në qytetin e ri të godinave të shërbimeve të ndryshme të 
kohës, për furra e gjellëtore, hane e hotele, restorante e pijetore, si dhe të ngrehinave arsimore 
e kulturore. Në lidhje me objektet e fundit, në Shkodrën e re u ngritën shkolla të rregullta, për 
rrjedhojë u mënjanuan rrugët e gjata qytet-Pazar të nxënësve dhe që në vitin 1910, mejtepet e 
pazarit u mbyllën e me kohë u prishën. Për sa i përket ngrehinave të tjera mund të përmendim 
tetë hotele, farmaci, lulishte popullore etj., që kishte vetëm lagjia Parrucë në vitin 1910. 

Qyteti i Shkodrës si gjithë qytetet e tjera shqiptare gjatë viteve 1921-1930, njohu disa 
zhvillime nga pikëpamja urbanistike, ndonëse ritmet e përparimit në këtë fushë ishin të 
ngadalta. Në këto kushte, menjëherë pas Kongresit të Lushnjës, qeveritë shqiptare që erdhën 
në pushtet, përgatitën dhe miratuan një sërë ligjesh që kishin të bënin me sistemin urbanistik të 
qyteteve. Në këtë kuadër, Këshilli i Ministrave, me 4 shtator 1922 miratoi ligjin për 
rregullimin e sistemin e rrugëve dhe ndërtesave të çdo qyteti, duke u përshtatur me planin e 
përgjithshëm të tyre.91 Qyteti i Shkodrës, përsa i përket pamjes së përgjithshme urbanistiko-
arkitektonike, në këto vite nuk pësoi ndryshime rrënjësore. Ajo që e dallonte atë në këtë 
periudhë ishte nga njëra anë, konsolidimi, përmirësimi dhe çuarja përpara e shumë zgjidhjeve 
të zbatuara më parë në urbanistikë, ndërsa nga ana tjetër, si rezultat i kushteve të reja historike, 
lindën dhe u zhvilluan këtu disa proçese të reja. Qyteti i Shkodrës në këtë periudhë ruan po atë 
skemë urbanistike që në shekullin e XIX-të, me përjashtim të disa ndërtimeve si dogana, 
spitali apo ndonjë ndërtesë tjetër e ngritur nga austro-hungarezët gjatë viteve të Luftës së Parë 
Botërore.92 Gjatë viteve 1921-1925 në qytetin e Shkodrës u ndërtuan disa godina dyqanesh 
moderne për kohën të vendosura në “Rrugën e Madhe”, në “Dugajt e Reja”, në fushën Hasan 
Riza”. Gjithashtu u morën masa për asfaltimin e rrugëve të qytetit, megjithëse sistemimi i tyre 
mbeti një problem shqetësues si për këto vite, ashtu edhe për të ardhmen.93 Në kohën e 
shirave, për shkak të mungesës së kanalizimeve, rrugët e qytetit mbusheshin me ujë si pasojë e 
vërshimit të lumenjve të Kirit e Bunës. Bile në situata të tilla njerëzit ishin të detyruar të 
përdornin lundra për të kaluar nga një shtëpi tek tjetra, sepse kishte raste që thellësia e ujit 
shkonte më shumë se 1 metër. Dëme të mëdha i kishin shkaktuar qytetit shirat e shumta të 
nëntorit 1922, kur Buna mbuloi krejt pazarin e Shkodrës, si dhe lagjet Parrucë, “Arra e 
Madhe”, “Perash” etj.94  

91   AQSH, Fondi 246, 06.08.1923, dosje 6.dok.11. 
92   “Shqypnia e ilustrueme”, Shkodër, 1928. 
93   Duka. V; “Qytetet e Shqipërisë në vitet 1912-1924”. Tiranë,. 1997; 197 faqe. 166. 
94  Duka. V; “Qytetet e Shqipërisë në vitet 1912-1924”. Tiranë,. 1997; 197 faqe. 166, marrë nga Fletorja zyrtare,  
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Foto nr.5: Pamje nga përmbytjet e nëntorit 1922, në qytetin  
e Shkodrës (Burimi: Fondi i Fototekës Marubi, Shkodër) 

 
Nga pikëpamja shoqërore, qytetet e Shqipërisë në vitet 20 të shekullit XX-të 

paraqiteshin si edhe më parë, mjaft heterogjene. Pikërisht ndërmjet viteve 1920 dhe 1935 ishin 
realizuar ndërtesa dhe studime të shumta mbi zhvillimin urbanistik të qytetit të Shkodrës nga 
ana e arkitektëve vendas. Ndërmjet viteve 1930 dhe 1940 qyteti vazhdonte të kishte një trend 
rritjeje që e kishte çuar në një shtrirje heterogjene dhe pa kontroll të lagjeve periferike, që 
rezultonin të papajisura me shërbimet e nevojshme. Struktura urbane e qytetit të Shkodrës, 
rezultonte gjithashtu goxha e fragmentizuar për shkak të ekzistencës së “dy qyteteve”: i vjetri 
dhe i riu. I pari përbëhej nga lagje të vogla (Tabak, Ajasma, Tepe dhe Draçini), rrëzë dhe në 
shpatet e ulëta të kodrës, dhe pazari, i mbyllur midis kodrës dhe grykës së Bunës. Qyteti i ri, i 
shtrirë tërësisht në fushë, rezultonte 1 km larg Pazarit dhe për pasojë i ndarë qartazi nga qyteti 
historik. Fotot e mëposhtme ajrore u kryen nga Instituti Gjeografik i Ushtrisë së Firenzes, dhe 
u përdorën menjëherë nga arkitekti dhe inxh. F. Poggi për të kryer planin rregullator pjesor për 
qytetin e Shkodrës. 

Gjatë korrikut të 1941 vinte për Shkodrën nje plan rregullator që përpiqej të krijonte 
një qendër qytetëse bashkëkohore dhe monumentale. Plani i hartuar nga inxh. F. Poggi, 
fokusohej në nevojën për të ndërtuar një rrugë të tërthortë (Shëtitorja Mussolini) me pikën 
drejtuese ekzistuese (Rruga Vittorio Emanuele III) dhe me realizimin e sheshit të Bashkisë së 
re në pikën e tyre të takimit. Rruga e re e tërthortë drejtonte një trase që ekzistonte ndërkaq, në 
të cilën ndodhej Katedralja. Ky operacion rindante një parcelë qëndrore në dy pjesë dhe 
propozonte ndërtimin e dy ndërtesave të reja në kënd me kthim të fasadës mbi rrugën 
kryesore, në mënyrë që të mos e ulte vlerën e terrenit fillestar. Sheshi i Bashkisë ngrihej atje 
ku kryqëzoheshin Bulevardi Vittorio Emanuele, Shëtitorja Mussolini dhe rruga e Teatrit duke 
u bërë një qendër nevralgjike për qytetin e Shkodrës. Prania e selive të B.N.A.-së, të Postë-
Telegrafit dhe të Bashkisë së re i jepnin një karakter institucional dhe përfaqësues. Projekti për 
bashkinë e re parashikonte ndërtimin e një trupi kompakt, që përparon në hapësirën e sheshit 
dhe të një tjetri më të vogël, të vendosur prapa të parit, që përmban zyrat dhe arkivin. Në katin 
përdhes të krejt kompleksit ishte një varg portikësh me dalje që duke u rrotulluar në anët e tij 
krijonte një kontinuitet dhe rregull në shesh. Fasada shënohej nga kulla e lartë që ngrihet mbi 
një ndërtesë të vendosur mbi simetrinë qendrore, të theksuar nga prania e ballkonit dhe e disa 
flamujve. Aktualisht qyteti vazhdon ta ketë zemrën e tij që rreh në pjesën qendrore të “Rrugës 
së vjetër të Madhe”, që tani është bërë një rrugë për këmbësorë dhe quhet “Piaca”. 
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Foto nr.6: Pamje ajrore Shkodra, viti 1940  
(Burimi: Arkivi i Insitutit Gjeografik të Ushtrisë, Firenze95) 

 

 
 

Harta nr.11: Planimetria e qytetit të Shkodrës, viti 194196 (Burimi: IGM) 

95 www.igmi.org/  Archivio dell Instituto Geografico Militare di Firenze. 
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Gjatë periudhës fillestare pas luftës, modeli hapësinor i qytetit nuk ndryshoi 
substancialisht. Megjithatë, pas viteve të nje okupimi ushtarak italian të shkurtër gjatë Luftës 
II Botërore (1939-1943), pasuar nga instalimi i regjimit komunist, qyteti ndoqi modelin e 
qyteteve të tjera “socialiste”, bashkëkohore. Vendi kishte mbyllur kufinjtë me botën e jashtme 
dhe ndryshime të reja në modelin urban filluan të zënë vend. Qyteti u bë një “makinë në 
lëvizje”, duke u zgjeruar drejt Veriut. Zona industriale ishte krijuar në Veri, në rripin e djathtë 
të lumit Kir, ishte pozicionuar hapësira e manifakturave dhe lidhja me hekurudhë e zhvilluar 
rishtazi, e kishte kthyer qytetin në një qendër të rëndësishme të prodhimit dhe koncentrimit të 
popullsisë së vendit. Godinat e banimit në formën e habitatit kolektiv, ishin zhvilluar më 
shumë mbi bazën e modelit të arkitekturës së re socialiste, duke zëvendësuar shtepitë 
individuale tradicionale me kopshtet e tyre. Pazari i vjetër, një prej vendeve me atraktive të 
qytetit që përbënte trashëgimi unike të zhvillimit urban shqiptar gjatë periudhës Osmane, 
bashkë me një numër të madh të ndërtimeve fetare me vlera historike, u dëmtuan seriozisht 
nga një lëvizje e modernizimit të ri të modelit socialist. 

 
2.2. Pozita gjeografike dhe kufinjtë e shtrirjes së qytetit të Shkodrës, problematika 

rajonale 

Në kohën e sotme, qyteti i Shkodrës vazhdon të jetë në një periudhë tranzicioni hapësinor ku 
territori po u nënshtrohet shndërrimeve drastike. Problemet e zhvillimit të territorit kanë dalë 
në plan të parë, ndërkohë që qyteti duhet të sigurojë një infrastrukturë të përshtatshme, dhe në 
të njëjtën kohë të drejtojë dhe kontrollojë zhvillimet urbane private, duke përmbushur nevojat 
në rritje për transport publik dhe mbrojten e mjedisit. Përgjatë viteve të para të tranzicionit, 
Shkodra ashtu si gjithë Shqipëria njohu një migrim të brendshëm të shpejtë të popullsisë, 
kryesisht nga zonat rurale dhe malore drejt atyre urbane dhe peri-urbane, lëvizje demografike 
kjo në kërkim të kushteve më të mira të jetesës dhe mundësive të shtuara ekonomike. 

Qyteti i Shkodrës vendoset në qendër të Ultësirës së Shkodrës. Në territorin e Shkodrës 
që përkon ndryshe me pjesën veriperëndimore të Shqipërisë, vërehet pikë takimi apo planet e 
ndarjes së disa nga zonave tektonike të Albanideve dhe pjesës së ultësirës ndërmalore e 
mbivendosur, siç mund të konsiderohet zona e ulët e Shkodrës. Një mpleksje e tillë e shumë 
zonave tektonike ndarë me plane thyerjesh me shtrirje gjatësore nga verilindja ne jugperëndim 
dhe veriperëndim-juglindje dhe nga tërthorja Shkodër-Pejë ose ndryshe thyerja e Drinit, 
tregon shumë pse territori i Shkodrës ka qenë dhe mbetet me aktivitet tektonik, neotektonik 
dhe sizmik të konsiderueshëm. Në të gjitha zonat sipas periudhave kanë ndodhur ngjarje të 
ndryshme të intensitetit të rrudhosjes, të uljes ose të ngritjes, apo të fundosjes, lidhur këto dhe 
me përbërjen gjeologjike me qëndrueshmëri të ndryshme. Kushtet e mësipërme kanë pasur 
dinamikë interesante sidomos në zonën e thyerjeve depresionale të Shkodrës që përkon me 
Ultësirën e NënShkodrës, ku sizmiciteti është shfaqur më dëmtues. Këtë e dëshmojnë 
ndryshimet e herë pas hershme të shtretërve të lumenjve Buna e Drini në rrjedhjen e poshtme 
të tyre, fundosja e grabenit të Shkodrës dhe evolucioni i liqenit dhe tërmetet e gjeneruara këtu.  

Qyteti i Shkodrës kufizohet nga liqeni në perëndim, nga lumi i Kirit në juglindje, nga 
Drini në jug e jugperëndim. Në veri e verilindje arrin deri në Stom Golem, si dhe në ish tokat 
eksperimentale të Institutit të Misrit. Në fillim të viteve 1990 kishte një sipërfaqe prej 13,3 
km2, prej të cilave 9,2 km2 sipërfaqe urbane dhe 4,1 km2 rururbane. Në vitin 2000 sipërfaqja e 
qytetit arriti 24,2 km2 prej të cilave 13,3 km2 sipërfaqe e mirëfilltë urbane dhe 5,9 km2 
sipërfaqe rururbane. Sipërfaqja e territorit të qytetit ka pjerrësi 0,5o dhe lartësi mbi nivelin e 

96  Giusti. A. Maria; “Albania Architettura e Citta 1925-1939”, pagina 71, Maschietto Editore, Firenze, 2006. 
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detit, minimale 6 metra dhe maksimale 16 metra, ndërsa lartësia mesatare është 11 metra. Në 
vitin 2004 sipërfaqja e përgjithshme ka arritur 27.4 km2.  

Në rritjen e sipërfaqes së qytetit kanë ndikuar krijimi i lagjeve të reja në breg të liqenit 
të Shkodrës(Shiroka dhe Zogaj), në veri të qytetit, në lindje e juglindje, kjo nga të ardhurit 
gjatë këtyre 20 viteve të fundit. Zona turistike Shirokë-Zogaj janë dy lagjet e reja që shtrihen 
në perëndim të qytetit të Shkodrës. Kjo zonë kufizohet nga veriu me liqenin e Shkodrës, nga 
jugu me malin e Taraboshit, nga lindja me lumin e Bunës dhe nga perëndimi me kufirin 
shtetëror me Malin e Zi. Në zonën turistike Shirokë-Zogaj, prej rreth 600 ha, përfshihet një 
vijë ujore me gjatësi rreth 14.5 km, nga e cila rreth 10 km ka breg shkëmbor dhe 4.5 km 
fushor. Këtu përfshihen të tre llojet e relievit, malor (i cili është mbizotërues), kodrinor dhe 
pak sipërfaqe të karakterit fushor, e përqendruar pranë bregut të liqenit të Shkodrës. 

Trualli ku është vendosur qyteti i Shkodrës ndërtohet prej depozitimeve proluviale e 
aluvionale të kuaternarit, të përbëra nga zhavore të rrumbullakosura të formuara nga çoprat 
karbonatike si dhe nga rërat, argjilat. Trashësia e tyre luhatet nga 50 në 80 metra. Këto 
depozitime janë të mbivendosura mbi një bazament rrënjësor karbonatikësh, të njëjtë me ata 
që shohim në malin e Taraboshit apo në kodrën e kalasë. Ky truall i ndërtuar nga këto 
depozitime zotëron aftësi të vogla antisizmike, për shkak të lëvizshmërisë dhe të mbajtjes së 
ujërave të shumtë nëntokësorë dhe dobësisë së çimentimit natyror. Prandaj lëvizjet sizmike, 
pasqyrohen  me lëkundshmëri të lartë, dhe shpesh janë shprehur me dëme materiale, me çarje 
të thella të truallit, me shpërthime ujërash nëntokësore, me shembje gjatë brigjeve të lumenjve. 
Për sa i përket ujërave nëntokësorë të truallit të qytetit, duhet të themi se, ashtu si gjithë 
territori përreth edhe territori i qytetit, përbëhet nga zhavoret të përzjera mjaft nga depozitimet 
argjilore.  

Popullsia e qytetit të Shkodrës sot arrin rreth 115.625 banorë, që do të thotë një rritje e 
kënaqshme në krahasim me 20 vjet më parë. Kjo është një rritje artificiale, si pasojë e lëvizjes 
së lirë të popullsisë nga zonat malore e fushore me prirje për t’u vendosur në qytet. Duhet të 
evidentohet fakti që në rritje ka ndikuar edhe fakti që në vitet 1997 dhe 2005 është kryer 
riorganizimi administrativ, ku disa fshatra të komunës Rrethina, si Shiroka dhe Zogaj, janë 
bërë pjesë e bashkisë Shkodër.97 Në tre vjetët e fundit rritja e popullsisë ka qenë pothuajse e 
palëvizshme me një përqindje prej vetëm 0.36%. Numri i personave për familje, ka rënë në 
mënyrë të vazhdueshme në periudhën 1990-2012. Kjo është evidente edhe nga rritja e 
mirëqenies në vite, pasi në periudhën e sistemit totalitar kishte shumë raste ku disa familje 
jetonin në një banesë në pamundësi për të blerë apo për të marrë me qera një të re. Më poshtë 
konstatojmë se, në 10 vitet e fundit, norma e personave në familje që jetojnë në një banesë 
është në intervalin 3.1-3.2 banorë/familje. Në krahasim me vendet e rajonit (Greqi–2.8, 
Sllovenia–2.8, Kroacia–3, Serbia–3 banorë/familje ) ky tregues vazhdon të jetë i lartë për 
qyetin e Shkodrës. 

Nëse para viteve 1990, përmes një plani te centralizuar të përdorimit të tokës, shteti si 
politikëbërësi dhe kontrolluesi i vetëm i burimeve përcaktonte se ku dhe si do të organizohej 
ofrimi i shërbimeve, banimi etj., me adoptimin e ekonomisë së tregut ai humbi monopolin e 
ofruesit të vetëm të produkteve dhe shërbimeve. Por nëse tërheqja e shtetit si ofrues në treg, 
edhe pse e debatueshme për disa shërbime, ishte një zgjedhje logjike në funksion të fuqizimit 
të ekonomisë së tregut, tërheqja de facto nga roli rregullator në fushën e zhvillimit urban ishte 
një inerci e pamenduar që jo vetëm nuk mundësoi një zhvillim urban efiçient, por mbi të 
gjitha, korruptoi sistemin dhe ekstremizoi pragmatizmin individualist në raport me qytetin. 
 

97  Zyra e gjendjes civile, Bashkia Shkodër. 
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Harta nr.12: Shtrirja aktuale e qytetit të Shkodrës 

Burimi: E. Krymbi, Lab.GIS/CAD Shkodër 
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 Aktualisht, pavarësisht kontributit që ka dhënë urbanizimi në zbutjen e varfërisë, në 
mungesë të një planifikimi urban efektiv, ky proçes është shoqëruar dhe me mjaft problem, si 
përjashtimi social, segregimi urban, dhe dëmtimet në mjedis.98 Me hapjen e kufinjve me botën 
e jashtme dhe lejimin e levizjës së lirë të popullsisë brenda dhe jashtë kufinjve, qyteti i 
Shkodrës filloi të ndryshojë shpejt si qytetet e tjera të mëdha të Shqipërisë në zgjerimin 
hapësinor, duke mos ndjekur një formë urbane të organizuar dhe të konsoliduar.  

Qyteti i Shkodrës hyri në një vërshim të pakontrolluar të zhvillimit, provokuar nga: 
1.mbërritja e popullsisë së re, 2.lehtësirat nga lëvizja e re, 3.mundësitë e reja për aktivitetet 
ekonomik informal. Qyteti i Shkodrës u rrit virtualisht në çdo drejtim, përveç ku u ndalua nga 
pengesat natyrale të pakapërcyeshme. Rregullat e ndërtimit ishin reduktuar drejt një 
uniformiteti, pa ndonjë respektim të mjedisit, ose të vlerësimit të peizazhit. Ky zhvillim u 
përqendrua, në mënyrë te veçantë, në pjesën perëndimore të qytetit, në drejtim të liqenit, ku 
një numër i madh i shtëpish banimi u ndërtuan shpejt. Proçesi i konstruksionit për banim 
mbuloi gjithashtu, zonat brenda periferisë së qytetit, siç është rreth stacionit të trenit, ish zona 
industriale, ndërmjet qytetit dhe lumit Drin, rreth kodrave dhe në hyrje të qytetit, rrëzë 
Kështjellës Rozafa. Qyteti i Shkodrës  gjithashtu,  rritet vertikalisht, veçanërisht vitet e fundit, 
me ndërtimin e komplekseve të mëdha rezidenciale, të përqendruara përgjatë akseve urbane 
kryesore, duke ndryshuar në këtë mënyrë disa nga perspektivat historike dhe natyrore të 
qytetit. 

 
 

Foto nr.7: Ndërtime abuzive buzë liqenit të Shkodrës dhe ndotje mjedisore (Burimi: E.Krymbi, 2012) 
 

    
 

Foto nr.8: Ndërtime në zonën informale Shkodër 2-lagjia Livade (Burimi: E.Krymbi, 2012) 

98  Gjika. A, Shutina. D; “Sfidat e pushtetit vendor mbi Zhvillimet Urbane dhe Sektorin e Strehimit në Shqipëri” 
Gjendet online në format pdf në web page http://www.co-plan.org/.  
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Në kontekstin rajonal qyteti i Shkodrës është qendra më e rëndësishme urbane me 
mjaft potenciale për një zhvillim të qëndrueshëm si dhe gjeneruese dhe promotore në vënien 
në funksion të planeve rajonale. Planet rajonale mbulojnë zona që tejkalojnë kufinjtë e një 
njësie të vetme administrative siç është qyteti i Shkodrës, por ama ndajnë të njëjtat 
karakteristika, të cilat mund të jenë shoqërore, ekonomike, politike, kulturore ose shfrytëzojnë 
të njëjtat burime natyrore apo të njëjtën strukturë transportuese, siç është në rastin konkret për 
rajonin/qarkun e Shkodrës. Shpesh këto plane rajonale kur kanë një qendër të fortë urbane 
zhvillimi si qyteti i Shkodrës, shërbejnë si struktura apo themeli i planeve qeveritare lokale 
dhe njësive administrative, duke unifikuar në këtë mënyrë pritshmëritë dhe parashikimet e 
strategjisë. Agjencitë e planifikimit rajonal mund të përgatisin plane funksionale rajonale, ku 
të trajtohen tema të tilla si ato të parqeve e zonave industriale, trajtimi higjenik i ujërave të 
zeza e të bardha, furnizimi me ujë dhe shpërndarja, menaxhimi i mbeturinave të forta. Për 
shembull, plani i menaxhimit të mbetjeve të qendrave urbane e rur-urbane është nje mjet që 
siguron zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve që lindin, si në rastin e landfildit të Bushatit 
për mbetjet urbane të qytetit të Shkodrës. Në disa plane rajonale paraqiten e trajtohen zonat e 
rritjes urbane, të cilat janë toka, me sipërfaqe të mjaftueshme për të përballuar vendosjen e 
popullsisë dhe rritjen ekonomike për një periudhë të caktuar, por jo me të vogël se 20 vjet e që 
mund të mbeshtetet nga shërbimet në shkallë urbane. Synimi i studimit të një zone të rritjes 
urbane është sigurimi i një modeli zhvillimi kompakt e në përputhje me zonat e tjera si dhe 
krijimi i shërbimeve efektive, duke ruajtur në të njëjtën kohë hapësirat e hapura, tokat 
bujqësore dhe zonat e ndjeshme mjedisore, të cilat nuk janë të përshtatshme për zhvillime 
intensive urbane. 

 

 
 

Harta nr.13: Pozicionimi i qytetit të Shkodrës si qendër  
e fuqishme rajonale dhe ndërkufitare (Burimi: Projekti RIVA) 
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2.3. Zonat tektonike të qytetit të  Shkodrës 
 
Zona rreth qytetit të Shkodrës paraqet një nyje tektonike të komplikuar, ku ndeshen pjesë te 
shumë zonave tektonike: 
 

1. Zona e Alpeve Shqiptare; 
2. Zona tektonike Krastë-Cukali, e cila ndahet në dy nënzona e Cukalit dhe e Krastës; 
3. Zona tektonike e Mirditës; 
4. Zona tektonike e Krujës. 

 
Zona tektonike e Alpeve Shqiptare: kufiri jugor i saj kalon nga Zuesi, ura e Bunës poshtë 
qytetit të Shkodrës, e deri në Mes. Zona e Alpeve Shqiptare nga pikëpamja strukturore paraqet 
krahun jugperëndimor të një sinklinali me shtrirje veriperëndimore, ky krah zhvishet në malin 
e Taraboshit dhe ndërtohet nga depozitime karbonatike triasiko-jurasike. Krahu verilindor i 
këtij sinklinali zhvishet në lindje të ultësirës së Shkodrës (nga Mesi në Gruemirë e deri në 
Hot) dhe ndërtohet nga depozitime karbonatike kryesisht jurasiko-kretake.99 Balli 
jugperëndimor i zonës së Alpeve Shqiptare mbihipën mbi formacionin flishor të zonës së 
Krastë-Cukalit. Plani i mbihipjes duket në Zues, tek ish fabrika e Çimentos.  

Dëshmi për vendosjen mbulesore të zonës së Alpeve Shqiptare këtu është edhe blloku 
mbulesor i gëlqerorëve triasikë të sipërm, të Kalasë Rozafa, që notojnë mbi flish. Kjo zonë 
është struktuar në eocen. Struktura e lashtë e saj pritet me shkëputje normale te reja të pliocen-
kuaternarit të cilat diku nxjerrin nga poshtë planit mbulesor edhe kinde të flishit të Krastë-
Cukalit, si në malin e Taraboshit dhe diku e zhysin këtë plan mbulesor, si në kalanë e Rozafës. 
Për llogari të këtyre shkëputjeve të reja normale u krijuan në pliocen-kuaternar ultësira e 
Shkodrës dhe e Zadrimës. 

 
Harta nr.14: Thyerje neotektonike aktive, me ngjyrë të kuqe, sipas Aliaj. Sh (2010)100 

99  Harta Gjeologjike e Shqipërisë shkalla 1:200 000, viti 1983 (Grup Autorësh); Harta Gjeologjike Shqipërisë 
shkalla 1:200 000, viti 2002. Në mënyrë të organizuar, studimi gjeologjik i Shqipërisë filloi në vitin 1922, 
me krijimin e Zyrës Gjeologjike. Më pas rinisin studimet me krijimin e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar në 
vitin 1952, institucion i cili e mbajti këtë emër deri në vitin 1992 kur u shndërruan në GjeoAlba Sh.a., por 
edhe kjo strukturë u reformua përsëri me ligjin Ligjin Nr. 8366 për SHGJSH, me të cilin, institucioni, përsëri 
u njoh me emërtimin tradicional.  

100  Aliaj. Sh, Kociu. S, Muço. B, Sulstarova. E; “Sizmiciteti, Sizmotektonika dhe Vlerësimi i Rrezikut Sizmik 
në Shqipëri”. Tiranë, 2010. 
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Skema nr.4: Plani i mbihipjes në Zues tek ish fabrika e Çimentos101 

 
1.Gëlqerorë masiv, të zonës tektonike të Alpeve Shqiptare. 

2.Depozitime ranore dhe flish i zonës tektonike Krastë-Cukali. 
3.Kufiri tektonik mes Alpeve Shqiptare dhe zonës tektonike Krastë-Cukali, 20 m trashësi. 

4. Dritarja tektonike flishore e Krastë-Cukalit, brenda zonës së Alpeve. 
5.Karbonate me efekt tendosjeje që rrjedhin nga përzierja me flish. 

 
Zona tektonike e Cukalit: Kufiri i sipërm i saj kalon nga Zuesi por poshtë kufirit të 

zonës tektonike të Alpeve Shqiptare, kalaja e Shkodrës, Tepe e deri tek ura e Kirit. Edhe zona 
e Krastë-Cukalit është strukturuar në eocen dhe gjatë pliocen-kuaternarit copëtohet nga 
shkëputje të reja normale. Të tilla janë shkëputjet që kufizon nga lindja blloku mbulesor i 
kalasë Rozafa, ajo në verilindje te stacioni sizmologjik i Shkodrës, dhe shkeputje të tjera në 
kufi me depozitimet kuaternare në jug e veri të kodrave të Tepes dhe në Zues. 
Zona tektonike e Krujës: Kufiri i kësaj zone tektonike kalon nga poshtë Zuesit, në luginën e 
Drinit, afër Gurit të Zi dhe në Spathar.  

Zona tektonike e Mirditës: Kjo zonë tektonike takohet në qytetin e Shkodrës vetëm tek 
kodrat e varrezave të dëshmorëve dhe në drejtim të Bardhajve e Rrencit. Kjo zonë tektonike 
paraqitet me një shtresë mbulesore në kodrat e Rrencit në lindje të Shkodrës. Këtu masivi i 
shkëmbenjve ultrabazikë noton mbi flishin e Krastë-Cukalit. Këto dalje ultrabazike në lidhje 
me depozitimet kuaternare të ultesirës së Shkodrës kufizohen nga shkëputje normale. 
 
2.3.1 Mjedisi gjeologjik i qytetit të Shkodrës 
Bazuar në hartën tektonike të Shqipërisë, në 1:200.000 (Aliaj et al. 1995), qyteti i Shkodrës 
është pjesë e territorit të brendshëm të regjimit neotektonik. Ky territor gjatë fazës 
tektonike dhe neotektonike të vonë është karakterizuar nga një shtrirje tektonike dhe  tërheqje 
horizontale e cila është e shprehur në reliev me një strukturë në formë të ngritjeve malore dhe 
luginave malore në formën e grabeneve, sidomos ato të moshës pliokuaternare. Pra, 
përfaqësuesi i kësaj faze të vonshme tektonike është Grabeni i liqenit të Shkodrës  me 
moshë Pliocen-Kuaternarit dhe fushë-gropa e Koplikut, e cila ka një gjerësi prej 14 km dhe 
një gjatësi 25 km. Ajo është formuar nga deti gjatë Pliocenit, pasi ishte një gji në detin 
Adriatik dhe më pas, në fund të Pliocenit u transformua në tokë. Gjatë moshës së Kuaternarit 
ka pasur një tërheqje dhe zgjerim, të cilat u shoqëruan me shkëputje–rrëshqitje të cilat 
formuan kështu Grabenin e liqenit të Shkodrës. Kjo shkëputje kufizohet në anën perëndimore 
me Shirokën, duke prerë kështu malin gëlqeror të Taraboshit i cili bie në drejtim të liqenit, 
dhe në lindje në drejtimet gjatësore dhe tërthore me Alpet Shqiptare. Në jug Grabeni liqenor  

101  Naco. P, Doda. V, Shore. Gj; “Building a new map of tectonic zoning for Albanides: A few issues to 
consider” Journal of Engineering Research and Applications” Vol.3, Issue 6,, 2013. 
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kufizohet  me kodrat e Tepes dhe kodrat e kalasë Rozafa. Ato janë ngritur në pjesën e sipërme 
të lumit Drin i cili mbush zhytjen tektonike me aluvione. 

Formacioni karbonatik: Ndërton pjesën e kalasë së Rozafës dhe bregun e djathtë të 
lumit të Bunës, i cilin përbën malin e Taraboshit. Ky formacion vendoset tektonikisht mbi 
formacionet më të reja. Sipas rilevimeve të kryera gëlqerorët e kalasë Rozafa, përfaqësojnë një 
mbetje tektonike mbi depozitimet flishore-karbonatike të maastrikuar të Paelogjenit. Po kështu 
edhe gëlqerorët e malit të Taraboshit janë të mbihipur mbi formacionin flishor. Mbihipja kalon 
pothuajse përgjatë drejtimit të lumit Buna. Në përgjithësi ky lloj formacioni është kompakt 
dhe me veti të larta nëse duhet të ndertohet. 

Formacioni magmatik: Takohet në dy dalje, në krahun e majtë të rrjedhjes së lumit 
Kir, në pjesën lindore të qytetit. Në përgjithësi paraqitet nga peridotite të aerpenvinizuara, të 
tjertërsuara në sipërfaqe dhe me produkte të pakta aluviale dhe deluviale. 

Formacioni flishor: Depozitimet e flishit takohen në kodrat e Tepes. Nga pikëpamja 
moshore ato i takojnë moshave të kretakut të sipërm deri në Paleogjenin e mesëm. Ky lloj 
formacioni eshte i ndarë në: Mastriktiani i sipërm, Paleocen-Eocen i poshtëm, Eocen i 
pandarë, Eocen i sipërm. 
 Shkëmbinjtë e shkrifët: Këta lloje shkëmbore zënë një sipërfaqe të madhe të territorit të 
qytetit të Shkodrës dhe vendosen kryesisht në zonën fushore dhe përgjatë shpateve. Ato 
përfaqësohen nga këto lloj produktesh: depozitime aluvialo-deluviale, aluvionalo-proluviale, 
liqenore dhe kënetore. 
 

 
Harta nr.15: Formacionet gjeologjike të qytetit të Shkodrës   

(Sipas Hartës Gjeologjike të Shqipërise, 1:200.000, A. Xhomo 2002)102 
 

102  Xhomo. A, Kodra. Z, Shallo. M; “Gjeologjia e Shqipërisë, Stratigrafia, Magmatizmi, Metamorfizmi, 
Tektonika, Neotektonika dhe Evolucioni Paleogjeografik dhe Gjeodinamik”. Tiranë, 2002. 
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Q4al Depozitime aluvionale. Zhavorre, rëra, surëra, suargjila. 
Q4kt Depozitime detare, rëra, surëra, zhavorre. 
T3 Triasik i sipërm. Gelqerorë me megalodonte,gëlqerore stromalitike. Dolomite. 
T2l Triasik i mesëm.Ladiniani. Gëlqerorë algore,dolomite,gëlqerorë të zinj,silicorë,gëlqerorë 

radiolaritike me silicorë dhe tufite. 
 
Depozitimet aluvialo-deluviale: Këto lloj depozitimesh vendosen në pergjithësi gjatë 

kodrave të Tepes. Shtrihen mbi formacionin bazë dhe vende vende mbi produktet aluvialo-
proluviale. Përbëhen kryesisht nga suargjila ngjyrë kafe me copra rreshpesh dhe gëlqerorësh 
me trashësi 10 m. Produktet aluvialo-deluviale, të cilat vendosen mbi depozitimet aluvialo-
proluviale, kanë nivel të ujërave nëntokësore pranë sipërfaqes dhe janë në gjendje plastike deri 
plastike të butë. Pjesa e këtyre depozitimeve që mbulon formacionin rrënjësore kanë nivel të 
thellë të ujërave nëntokësorë. 

Depozitimet aluvialo-proluviale: Këto lloj depozitimesh mbushin të gjithë depresionin 
plio-kuaternar të qytetit të Shkodrës. Në përgjithësi përfaqësohen nga zhavorre me ndërthurje 
shtresash argjilore ose ranoro-zhavorre. Prerja e përgjithshme e këtyre produkteve arrin 
trashësinë 125-130 metra sipas të dhënave elektrometrike dhe deri në 80 metra sipas të 
dhënave të shpimeve hidrogjeologjike. Trashësinë më të madhe të tyre e vëmë re në pjesën 
qendrore të gropës sidomos në drejtim të liqenit. 
 Depozitimet liqenore dhe kënetore: Këto lloj depozitimesh vendosen kryesisht në 
pjesën perëndimore të qytetit të Shkodrës. Përfaqësohen kryesisht nga depozitime lymore-
argjilore e suargjilore ngjyrë hiri të mbyllur, të vendosura në përgjithësi mbi depozitimet 
ranore-zhavorrore të cilat krijojnë një ekran të papërshkrueshëm të ujërave nëntokësore. Për 
këtë arsye, këto ujëra në këtë sektor, në shumicën e rasteve zotërojne njëfarë presioni, që u 
japin atyre karakterin e ujërave subartezian. Trashësia e këtyre depozitimeve i kalon të 6 
metrat. Prania e ujërave nëntokësore i bën ato të jenë në gjendje plastike të butë deri të 
rrjedhshme. 
 

 
 

Harta nr.16: Formacionet gjeologjike në sektorin mali i Taraboshit,  
Shirokë dhe Zogaj (Burimi: Projekti RIVA) 

T3 Triasik i sipërm. Gëlqerorë me megalodonte, gëlqerorë stromalitike. Dolomite. 

T2l Triasik i mesëm.Ladiniani. Gëlqerorë algore, dolomite, gëlqerorë të zinj, silicorë, 
gëlqerorë radiolaritike me silicorë dhe tufite. 

Cr2-m-Pg1-2 Kretaku i sipërm, paleogjeni. Mastriktian-paleocen-eoceni.  Flish alevrolito-ranoro-
mergelore dhe  gëlqeroro-mergelore. 

Q4al Depozitime aluvionale. Zhavorre, rëra, surëra, suargjila. 
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2.3.2 Karakteristikat  dhe mikrozonimi sizmik i zonës së Shkodrës 
Qëllimi i mikrozonimit sizmik është që të minimizojë dëmet në mjedis nga faktori natyrë dhe 
njeri, sidomos kur flitet për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Kështu, zgjedhja e 
parametrave të zonave duhet të jetë në përputhje me këtë objektiv. Zona të ndryshme mund të 
përcaktohen në lidhje me parametrat e zgjedhur për të siguruar planifikuesit e qytetit me disa 
udhëzime, për të specifikuar dendësinë e popullsisë dhe të ndërtimit, dhe më saktësisht, 
karakteristikat e ndërtimit. Të gjitha këto analiza duhet të merren parasysh në kuadër të një 
kornize probabiliteti në mënyrë që të japin llogari për të gjitha mundësitë që mund të ndodhin 
për shkak të mekanizmave të burimeve nga tërmetet e ndryshme, që do të ketë probabilitet 
tejkalues relevante Pra, duke folur për mbrojtjen antisizmike tregohet se pasojat që mund të 
shkaktohen në një shesh ndërtimor ose qendër të banuar, prej tërmeteve të mundshme, mund 
të parandalohen ose të mënjanohen nëpërmjet marrjes së masave antisizmike sipas kodeve 
përkatës. Vendi ynë bën pjesë në zonën sizmogjene jonike-adriatike, ku përfshihen rajoni i 
Shkodrës, Shqipëria perëndimore, zona Korçë-Ohër-Peshkopi, me vija aktive në Lushnjë, 
Elbasan, Dibër dhe sidomos ajo Vlorë-Tepelenë-Ersekë. Kjo e fundit është aktivizuar së 
fundmi duke përfshirë vendin nga lëkundje të njëpasnjëshme, zanafilla e të cilës ka nisur në 
muajin maj 2006. Vlerësimit të rrezikut sizmik probabilitar në Shqipëri i është dhënë rëndësi e 
veçantë, duke analizuar shpërndarjen në kohë e hapësirë të aktivitetit sizmik në Shqipëri. Mbi 
këtë bazë është vlerësuar se në territorin e Shqipërisë, me probabilitet 80%, mund të ndodhë 
një tërmet VII ballë MSK ( Ms ≥ 5,5), një herë në çdo 5 vjet, një tërmet VIII ballë ( Ms≥6.0), 
çdo 10 vjet, ndërsa një tërmet IX ballë ( Ms≥ 6,6) çdo 30-40 vjet dhe tërmeti maksimal i 
mundshëm arrin magnitudën Ms= 7.5. 

Në zonën e Shkodrës që përkon ndryshe me pjesën veriperëndimore të Shqipërisë, 
vërehet pikë takimi apo planet e ndarjes së disa nga zonave tektonike të Albanideve dhe pjesë 
të ultësirës ndërmalore e mbivendosur, siç mund të konsiderohet zona e ulët e Shkodrës. Një 
mpleksje e tillë e shume zonave tektonike ndarë me plane thyerjesh me shtrirje gjatësore nga 
verilindja në jugperëndim dhe veriperëndimi-juglindje dhe nga tërthorja Shkodër-Pejë ose 
ndryshe thyerja e Drinit, tregon shumë pse rajoni i Shkodrës ka qenë dhe mbetet me aktivitet 
tektonik, neotektonik dhe sizmik të konsiderueshëm. Në të gjitha zonat sipas periudhave kanë 
ndodhur ngjarje të ndryshme të intensitetit të rrudhosjes, të uljes ose të ngritjes, apo të 
fundosjes, lidhur këto dhe me përbërjen gjeologjike me qëndrueshmëri të ndryshme. 

Shumë tërmete në të kaluarën na japin njohuri për efektet, të cilat janë shumë të 
rëndësishme, kur bëhet fjalë për planifikimin e zhvillimit urban dhe infrastrukturës së 
nevojshme si dhe zbutjen e efekteve të fatkeqësive të tilla në të ardhmen. Rreziqet që lidhen 
me tërmetet janë të referuara si rreziqet sizmike. Qëllimi i përgjithshëm i inxhinierisë së 
tërmetit është identifikimi dhe zbutja e rreziqeve sizmike. Mikrozonimi ka qenë përgjithësisht 
i njohur si mjeti më efektiv në vlerësimin e rrezikut sizmik dhe është përcaktuar si zonim në 
lidhje me karakteristikat bazë, lëvizje duke marrë në konsideratë edhe kushtet e vendodhjes. 
Përmirësimi i hartave konvencionale të makrozonimit dhe harta rajonale e rrezikut, si dhe 
mikrozonimi i një rajoni gjeneron harta të hollësishme të cilat parashikojnë rrezikun sizmik në 
shkallë shumë më të vogël. Mikrozonimi sizmik është ndarja e një rajoni në fusha të veçanta 
që ka potenciale të ndryshme dhe efekte të rrezikshme nga tërmetet, përcaktimet e veçanta, 
sjelljen e tyre sizmike dhe planifikimin e përdorimit te tokës. Mikrozonimi sizmik mund të 
konsiderohet si një metodologji për të vlerësuar reagimin e shtresave të tokës nën goditjen e 
tërmetit dhe ndryshimi relativ i karakteristikave të lëkundjes së tokës nga tërmeti në sipërfaqen 
e një terreni për një fushë të veçantë. Qëllimi i mikrozonimit është të ofrojë të dhëna për 
planifikimin urban dhe vlerësim të ndjeshmërisë së aksioneve për ndërtimet e rrezikshme të 
niveleve të ndryshme. Karakteristikat e tërmetit në një vend të veçantë janë komponentët 
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thelbësore për mikrozonimin në lidhje me lëkundjen e tokës, intensitetit ndjeshmërisë së 
lëngëzimit dhe për vlerësimin e ndjeshmërisë sizmike në mjediset urbane. Dëmet nga tërmeti 
në thelb varen nga tre faktorë: burimi i tërmetit dhe karakteristikat e rrugës, kushtet 
gjeologjike dhe gjeoteknike lokale të truallit, projektimi i strukturave dhe karakteristikave të 
ndërtimit.  

Qyteti i Shkodrës sipas hartës së rajonizimit sizmik të Shqipërisë gjendet në një nga 
zonat e vatrave të fuqishme të vendit tonë, ku mund të priten tërmete me magnitudë 6.4-6.9.103 

 

 
 
                  Harta nr.17: Rajonizimi sizmik i Shqipërisë    Harta nr.18: Zonat sizmogjene në Shqipëri  
                                                                      dhe potenciali i pritshëm sipas vitit 1980
  

Klasifikimi i trojeve për vlerësimin e rrezikut sizmik që përdoret në Kodin Shqiptar të 
Projektimit KTP-N2-89 aktualisht në fuqi, është bazuar në studimin, për rajonizimin sizmik të 
vendit ku është dhënë për herë të parë koncepti i konditave mesatare të trojeve.  

Si truall me kondita mesatare, për të cilët nuk është vrojtuar rritje e intensitetit 
makrosizmik, janë vlerësuar trojet Kuaternare me trashësi të madhe, të ngjeshura dhe me 
thellësi të madhe të ujërave nëntokësorë. Sipas kodit aktual të projektimit në fuqi në vendin 
tonë KTP-N2-89, veprimi sizmik në struktura mund të prezantohet nëpërmjet spektrit elastik 
të reagimit të nxitimit maksimal horizontal të truallit të përcaktuar nëpërmjet relacionit (KTP-
N2-89)104 

Sa(T)=kEβ(T)g 
 

103 Sulstarova. E, Koçiu. S, Aliaj. Sh; “Seismic zonation of Albania”, Publication of Seismological Center of 
Academy of Sciences, Tirana, Albania, 1980.  

104  Duni.Ll, Kuka.N; “Seismic hazards assessment and site-depedent response spectra parameters of the current 
seismic design code in Albania”. Institute of Seismology, Academy of Sciences, Tirana, 2003. 
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ku kE përfaqëson të ashtëquajturin “koeficient sizmik”, β(T) është koefiçienti dinamik i cili 
varet nga perioda e vibrimit T (i parë si një spektër reagimi i normalizuar me shuarje 5%) dhe 
g është nxitimi gravitacional. Nëpërmjet parametrave kr (koefiçenti i rëndësise së objektit) dhe 
ψ (që përfaqëson koefiçentin e duktilitetit dhe të shuarjes së strukturës) përftohen vlerat 
projektuese të nxitimit. 

Zona e Shkodrës është nga ato zona të vendit tonë që është tronditur disa herë nga 
tërmete të fuqishme, prej të cilëve shquhen tërmeti i 1 qershorit 1905 dhe 15 prillit 1979, të 
cilët janë dokumentuar mjaft mirë sipas të dhënave instrumentale. Megjithëse ishte fillim 
shekulli, pasgoditjet e fuqishme të tërmetit të 1 qershorit 1905 janë rregjistruar mbi 500, nga 
stacionet sizmologjike europiane, qoftë edhe nga kronistët e kohes.105 Tërmeti i 15 prillit 1979 
u shoqërua nga një numër i madh pasgoditjesh, të cilat vazhduan deri në pranverën e vitit 
1980. Duke u bazuar në të dhënat sizmologjike, vihet re se zona e qytetit të Shkodrës, 
përfshihet në zonën, e një prej vatrave më të fuqishme të vendit tonë. Sipas të dhënave 
sizmotektonike rezulton se potenciali sizmik i pritshëm, për ngjashmëri me termetet që kanë 
ndodhur, është 6.5-7.0. Si rrjedhojë vlera e magnitudës M=7.0 është vlerë me probalitet 
ndodhjeje tërmeti të fortë në këtë vatër. Që nga tërmeti i 15 prillit 1979, vatra e zonës së 
qytetit të Shkodrës vazhdon të paraqitet aktive me çlirim të vazhdueshëm të energjisë. Duke u  
bazuar sa më sipër mund të përcaktohet edhe nxitimi maksimal që mund të gjenerojë një 
tërmet të tillë në shkëmbenjtë rrënjësorë. 
Për mikrozonimin sizmik të qytetit të Shkodrës, dallojmë këto zona: 
 

1. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 7 ballë, e cila zë 9% të territorit, dhe 
përfshin pjesën kodrinore Tepe-kala Rozafa si dhe rrëzën e malit të Taraboshit; 

2. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 7.5 ballë, e cila zë 12% të territorit, ku 
përfshihet pjesa veriperëndimore e qytetit në zonën industriale; 

3. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 8 ballë, e cila zë 32% të territorit, ku 
përfshihet pjesa qendrore e qytetit të sotëm dhe rrëzën e kodrave të Tepe-kala 
Rozafa; 

4. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 8.5 ballë, e cila zë 40% të territorit, ku 
përfshihet pjesa perëndimore e qytetit, lagjia Bahçallek dhe Tabakët; 

5. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 9 ballë, e cila zë 9% të territorit, dhe 
përfshin pjesë të kufizuara të qytetit të Shkodrës.106 

 
2.3.3 Zonimi i zonave të disfavorshme për banim 
Një prej elementeve të rëndësishëm të mikrozonimit sizmik përfshin vlerësimin dhe zonimin e 
zonave të rrezikshme dhe të papërshtatshme për ndërtim dhe zhvillim urban, për të cilat 
problemi kryesor nuk lidhet vetëm me rritjen e forcës sizmike, por edhe me formimin e 
fenomeneve mbetëse në truall, për të evituar të cilat duhen marrë masa për rritjen ose forcimin 
e aftësisë mbajtëse të truallit. Në këto zona në qytetin e Shkodrës dallohen: 

Thyerjet tektonike aktive të cilat sipas hartës së mikrozonimit të qytetit të Shkodrës 
shtrihen rreth kodrave të Tepes dhe rrëzë malit të Taraboshit, ku kalojnë prishje tektonike 
aktive, të cilat në rast të ndodhjes së tërmeteve të mëdhenj mund të jenë vatrat e çlirimit 
maksimal të energjisë. Nga kjo pikëpamje gjatë gjithë gjatësisë së shtrirjes së tyre duke u 
bazuar në kronologjinë e tërmeteve tanë më përpara, mund të krijohen thyerje parësore që 
mund të dalin në sipërfaqe në një gjatësi 1-10 km, me spostim vertikal 0,5-1 m dhe gjerësi të 

105  Sulstarova E. e Kociaj S; “Katalogu i tërmeteve të Shqipërisë”, Tiranë, 225 pp. 
106  Kociaj. S. etj; “Mikrozonimi sizmik i qytetit të Shkodrës”, Instituti Sizmologjik, Tiranë, 1986. 
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zonës së deformimeve mbetëse deri disa dhjetra metra.107 Nga kjo pikëpamje gjatë shtrirjes së 
këtyre thyerjeve duhen evituar ndërtimet e godinave apo te objekteve të tjera të rëndësishme, 
pasi për një moment mund të shkaktojnë dëme e pasoja të padëshirueshme. 

Zonat e krijimit të deformimeve mbetëse: Këto zona kapin sipërfaqe relativisht të 
mëdha kryesisht në lagjen e Bahçallekut apo ish lagjen e Tabakëve. Në sipërfaqen e tyre mund 
të krijohen deformime të mëdha sipërfaqësore, për përballimin e të cilave kërkohen punime 
speciale për rritjen e aftësisë mbajtëse të truallit. Lidhur me këtë çështje, mbetet një problem i 
hapur analizimi i fenomenit të lëngëzimit të rërave dhe zhavorreve. 

Zonat e mbushjeve: Veçori e qytetit të Shkodrës janë mbushjet e vjetra dhe të reja të 
tij, të cilat zënë edhe ato sipërfaqe të konsiderushme, veçanarisht në zonën e shtrirjes së sotme 
të qytetit të Shkodrës. Ketu dallojme: 

1.Zonën e mbushjeve historike, e cila evidentohet mirë nga të dhënat elektrometrike. 
Për hir të trashësisë së vogël, influenca e saj duhet marrë parasysh gjatë ndërtimit të themeleve 
të cekëta. Nga pikëpamja e reagimit dinamik influenca e saj është e vogël. 

2.Zona e mbushjeve të vjetra evidentohet kryesisht sipas të dhënave të mikrozhurmave 
dhe paraqet zona të dobëta, veçanarisht lidhur me themelet e cekëta rrëzë kodrave të Tepes. 
Për hir të reagimit maksimal intensiteti sizmik në këtë zonë paraqitet i lartë. 

Zona e pjerrësive të mëdha të shpatit: Kjo zonë duhet përjashtuar nga ndërtimet 
masive. Por siç vihet re nga analiza e hartës së mikrozonimit sizmik të qytetit të Shkodrës, 
zona më e përshtatshme e zhvillimit perspektiv të qytetit të Shkodrës është sektori në veri e 
verilindje. Përsa i përket zonës kodrinore, ku kemi shkëmbenj rrënjësore duhen shtuar +0,1 
ballë për çdo 10 metra lartësi. 
 
2.3.4 Vlerësimi i kushteve dhe rreziqeve gjeomorfologjike të qytetit të Shkodrës, për një 

zhvillim urban të qëndrueshëm 
Qyteti i Shkodrës nga pikëpamja gjeomorfologjike ndahet në dy njësi kryesore, të cilat 
dallohen për nga individualiteti i tyre. Individualiteti i tyre shprehet qartë përmes tipareve 
morfometrike, morfogjenetike, nga ritmi dhe mënyra e zhvillimit të dukurive të sotme të 
relievit. Dy njësitë e mëdha gjeomorfologjike që dallohen në qytetin e Shkodrës, nuk kanë të 
njëjtën përhapje në raport me sipërfaqen e tërë zonës, ashtu edhe në raport me njëra tjetrën. 
Këto njësi janë: A. Njësia morfologjike kodrinore-malore; B. Njësia morfologjike fushore. 

Njësia morfologjike kodrinore-malore, ndërton pjesën nga juglindja në jug e 
jugperëndim të qytetit të Shkodrës. Fillon nga zona në afërsi të stacionit të trenit, vazhdon tek 
ura e lumit Kir, në rrugën nga Shkodra në Rrenc, në kodrat e Tepes dhe të kalasë së Rozafës 
në jug, dhe mbyllet vargu i këtyre kodrave me malin e Taraboshit në jugperëndim të qytetit. 
Mali i Taraboshit dhe kodrat e kalasë së Rozafës ngrihen menjëherë mbi zonën fushore duke 
na dhënë një pamje me lartësi, që arrin respektivisht nga 200 deri në 630 metër. Nga Qafa në 
afërsi të ish frigoriferit dhe deri tek zona industriale, relievi ka një ngritje graduale nga veriu 
për në jug, duke na dhënë lartësi maksimale në kodrat e rrumbullakosura. Mbasi arrihen këto 
lartësi në anen jugore të kodrave, relievi bie më shpejt në anën juglindore të kodrave të Tepes, 
ku disa pjesë të relievit bien menjëhere mbi zallishten e lumit Kir. Copëtimi horizontal në këtë 
pjesë është relativisht i vogël dhe kjo kushtëzohet nga këto faktorë: 

• Lëvizjet neotektonike dhe ato të sotme që kanë ndodhur dhe që vazhdojnë të ndodhin 
edhe sot kanë çuar në diferencimin e relievit, duke na dhënë edhe ngritje amplitude dhe duke 
formuar gjithashtu edhe gropën e liqenit të Shkodrës. Sipërfaqja e kodrave të krijuara nga këto 

107  Sulstarova.E, Koçiaj.S, Aliaj. Sh; “Rajonizimi sizmik i Shqipërisë”, Qendra Sizmologjike, Tiranë, 1980. 
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lëvizje ka qenë e vogël dhe rruga e lëvizjes së ujërave sipërfaqësore e shkurtoi, kjo ka bërë që 
edhe përrenjtë në këtë pjesë, të jenë të paktë dhe të shkurtër në numër. 

• Prania e shkëmbenjve lehtësisht të gërryeshëm. Lëvizjet e mësipërme kanë nxjerrë 
mbi relievin e fushës shkëmbenj magmatikë, ultrabazikë, gëlqerore dhe flish. Në shkëmbenjtë 
magmatikë dhe gëlqerorë falë vetive të larta fiziko-mekanike të tyre, ujërat rrjedhëse nuk kanë 
mundur të formojnë përrenj, ndërsa sasia e shkëmbenjve që gërryhen lehtë, ku në këtë grup 
futen shkëmbenjtë flishorë, është e vogël. Përbërja litologjike e tyre, prania e shtresave 
gëlqerore dhe mergelore e pengon zhvillimin e këtij proçesi, në këte zonë të qytetit të 
Shkodrës. Megjithëse kushtet klimaterike në qytetin e Shkodrës, e favorizojnë copëtimin 
horizontal, sasia e reshjeve është e madhe. Sasia mesatare vjetore e reshjeve luhatet në 1800-
1900 m/m, ndërsa sasia maksimale në vite të veçanta, arrin 3000 m/m. Kjo sasi shpjegohet me 
hapjen e territorit, nga perëndimi e jugperëndimi, prej nga vijnë masat ajrore detare të 
ngarkuara me avuj uji. Afërsia e maleve të larta të Alpeve Shqiptare influencon në kondesimin 
e fuqishëm të avujve që përmbajnë masat ajrore. Ky kondensim, në ndryshim nga gjithë 
hapësira tjetër e Ultësirës Perëndimore, ndodh edhe në atmosferën e fushës, ku ndodhet qyteti 
i Shkodrës, për shkak të temperaturave të ulëta të ndikuara nga afërsia e relievit të lartë alpin. 
Energjia e relievit shprehet qartë në copëtimin vertikal të zonës. Sektorët që zotërojnë energji 
më të madhe janë ato rrëzë kodrave ose rrëzë malit, pasi në këto pjesë kemi kalimin nga njësia 
morfologjike fushore në atë kodrinore-malore. Kjo energji e madhe që zotërojnë këto zona 
është e lidhur ngushtë me amplitudën e lëvizjeve neotektonike që kanë ndodhur. Prania e një 
diferencimi të tillë, si dhe trashësia e madhe e depozitimeve në gropën e Shkodrës rreth 100 
metra tregojnë për tendencën që ka mbizotëruar në lëvizjet neotektonike që kanë ndodhur. 

Morfologjia e zonës kodrinore rreth qytetit të Shkodrës ka një pjerrësi të kufizuar por 
kjo morfologji, ashpërsohet, sidomos në zonën e kalasë, në të cilën elementët gjeo-litologjikë, 
tektonikë dhe strukturorë, për të mos përjashtuar veprimin gravitacional, kanë patur një 
ndikim mbi evolucionin e elementëve gjeomorfologjikë të peizazhit. Fenomene të llojit: 
shembje, rrëzime, rrëshqitje; janë të shpërndara sipas litologjive dhe shtresave mbulesore 
deluvialo-koluviale me përbërje argjilore. Fenomenet gravitacionale që i detyrohen erozionit 
selektiv të shtresave argjilore, së bashku me rrezikun gravitacional, që lind nga pjerrësia e 
topografia, dhe nga rrjeti hidrik sipërfaqësor. Në sektorin e kalasë Rozafa kemi reliev të 
pjerrët, i cili ndërtohet nga shkëmbenj gëlqerorë shumë të fortë.  

Nga vrojtimet e kryera në terren, shkëmbi është shumë i çarë dhe i copëtuar në 
përmasa të ndryshme. Në momentin e reshjeve masive krijohen rryma ujërash sipërfaqësorë, 
të cilët depërtojnë në të çarat e shkëmbit duke hequr materialin lidhës dhe duke krijuar kushte 
për shkëputjen e masave shkëmbore. Ky është një fenomen shumë problematik, sepse është 
faktori kryesor që prish stabilitetin e këtij shpati. Duhet theksuar se këta shkëmbenj janë të 
fortë dhe nuk thërrmohen gjatë lëvizjes së tyre. Po ashtu në kodrat e Tepes, në Qafë, ku kemi 
depozitime flishore me predominim të ndërshtresave argjilore dhe rreshpeve, gjatë reshjeve 
gërryhet mbulesa deluvialo-koluviale, duke krijuar shkarje të relievit dhe forma të tjera 
negative. Fenomene negative të rrëshqitjeve vërejmë edhe në sektorin Zues e rrëza e malit të 
Taraboshit, ku janë shumë të përhapura sipërfaqet bedlendore në faqet e kodrave e në pjesët e 
sipërme të përrenjve, sidomos në brezin e ballit të mbihypjes.  Prerjet e dendura e të thella 
erozionale janë një dukuri e spikatur, përgjatë të cilave ndodhin shembjet. Rrëzimet e blloqeve 
gëlqerore ose të blloqeve brekçioze nga buzët e tarracës brekçioze, që janë kudo të përhapura 
në sektorin e Zuesit e duke shkuar drejt urës së Bunës, fenomen ky i fiksuar në këtë linjë për 
shkak të pjerrësive dhe rolit të mbihypjes. Në hartën e mëposhtme, jepet vlerësimi dhe 
analizimi i rreziqeve gjeomorfologjike në territorin kodrinorë të qytetit të Shkodrës. 
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Harta nr.19: Rreziku gjeomorfologjik në njësinë morfologjike kodrinore  

të qytetit të Shkodrës (Burimi: Projekti RIVA) 
 
Sektorë gjeomorfologjik me rrezik të lartë  
(vargu i kodrave të Tepes dhe kodra e kalasë) 

   Sektorë gjeomorfologjik me rrezik shumë të lartë  
                   (segmenti rrëza e malit të Taraboshit dhe Zuesi) 
 

Njësia morfologjike fushore zë pjesën më të madhe të sipërfaqes së qytetit të Shkodrës. 
Ajo fillon nga bregu i liqenit të Shkodrës në perëndim, qarkon kodrat e kalasë Rozafa dhe të 
Tepes në jug dhe në lindje. Në drejtim të veriut kjo njësi sa vjen dhe zgjerohet dhe arrin një 
gjerësi maksimale, jashtë zonës së qytetit të Shkodrës prej 6-7 km. Duke pasur parasysh 
evolucionin tektonik të zonës së Shkodrës, del e qartë se gropa e liqenit të Shkodrës është e re. 
Ajo është diferencuar e formuar gjatë pliocen-kuaernarit. Zona e Shkodrës shpreh kalimin 
shkallë shkallë, nga zona e ngritur e Alpeve Shqiptare në atë të detit Adriatik. Dallohet qartë 
gropa e Shkodrës, që ruan ende sot tendencën e saj në ulje. Duke u mbështetur në llojin e 
depozitimeve të kuaternarit, mund të themi se kjo zonë ka qenë një liqen që vinte vazhdimisht 
duke u thelluar, me ndalesa të herëpashershme dhe këtë tendencë e dëshmojnë depozitimet 
argjilore e suargjilore, që ndërfuten ndërmjet aluvionit të zhavorreve që takohen në këtë liqen 
dhe që arrijnë në mbi 93 metra. Kjo zonë ka qenë një liqen në të cilën derdheshin të tërë 
përrenjtë e lumenjtë që vinin nga zona e Alpeve Shqiptare dhe lidhej me detin Adriatik përmes 
arterieve lumore që buronin nga ky liqen. Mbas uljes së vazhdueshme, në këtë zonë ka filluar 
tendenca në ngritje e cila, verifikohet nga zvogëlimi i madhësisë së zajeve në depozitimet 
aluviale, rritja e fraksioneve kokërrimët, si rëra e suargjila. Tendenca në ngritje vërtetohet 
edhe nga kodrat e Tepes, Rrencit dhe mali i Taraboshit respektivisht në kuotat 150-630 metra. 
Kufinjtë e këtyre dy njësive morfologjike, në përgjithësi janë me ballë të thepisur. Ngritjet 
bazë tregojnë për ekzistencën e thyerjeve tërthore dhe gjatësore, që kufizojnë këto dy njësi 
morfologjike. Njësia gjeomorfologjike fushore përfshin në territorin e saj depozitime të 
shkrifta kuaternare deri në 50 metra. Prerja e përgjithshme e kësaj njësie është: 0-4 metra 
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suargjila, 4-28 metra zhavorre, 28-29 metra ndërthurje argjilash, 29-32 metra zhavorre dhe nën 
thellësinë 32 metra kemi bazament i cili është rreshpor magmatik, konglomeratik dhe 
gëlqeror. Në zonën e qytetit të Shkodrës kemi edhe disa nivele tarracash, duke theksuar se ato 
mund ti takojmë nga 1 deri në 2 nivele tarracore. Si shembull janë tarracat e lumit Kir që 
shprehen mjaft mirë në nivelet I dhe II, sidomos nga fusha e Dobraçit në qytetin e Shkodrës, 
po ashtu në shtratin e lumit Buna, nga Kalaja Rozafat në grykën e Belajve, ku është formuar 
nivel i parë i tarracës akumuluese. Relievi i krijuar në zonën e qytetit të Shkodrës është i 
lidhur ngushtë me litologjinë dhe me strukturën, ku do ta analizojmë më poshtë. 
 
2.3.5 Raporti i relievit me litologjinë 
Nga analizat dhe studimet e kryera në qytetin e Shkodrës në puse të cekëta dhe në shpime deri 
në 100 metra thellësi, rezulton se në bazament të qytetit kemi depozitime të reja të moshës së 
kuaternarit deri në neogjen. Depozitimet e kuaternarit përfaqësohen nga dhera vegjetale, 
argjila, rëra dhe zhavorre. Kurse ato të neogjenit që ndodhen poshtë atyre të kuaternarit 
përfaqësohen nga konglomeratet, ku zajet e çimentuara janë kryesisht me përbërje 
karbonatike. Duhet theksuar se trashësia e depozitimeve kuaternare në drejtim të Mesit, 
Bardhajve dhe Tepes vjen duke u zvogëluar sepse janë masivet shkëmbore që futen thellë në 
bazament të qytetit të Shkodrës. Po të shohim strukturën gjeologjike të qytetit të Shkodrës në 
drejtim të veriut të saj, d.m.th në drejtim të fushës së MbiShkodrës, del qartë se kemi të bëjmë 
me një strukturë sinklinale me aks me drejtim juglindje-veriperëndim(sipas shtrirjes së liqenit 
të Shkodrës). Të dhënat e mësipërme janë marrë nga vrojtimet e puseve për ujë në qytet, të 
cilët kanë patur si qëllim gjetjen e niveleve të ujërave nëntokësore.  
 
2.3.6 Raporti i relievit me strukturën 
Relievi i zonës së Shkodrës është i lidhur me strukturën dhe relievi strukturor përbën tipin 
kryesor gjenetik, të lidhur me lëvizjet rrudhosëse dhe veçanarisht me ato shkëputëse. 
Tektonika shkëputese ka çuar në krijimin e buzës së thepisur që ndan njësinë morfologjike 
fushore me atë kodrinore. Si rezultat i lëvizjeve të reja diferencuese tektonike janë krijuar 
shpate me rënie gjatësore vertikale me pjerrësi nga 15-20 metër. Në përgjithësi morfologjia e 
strukturave tektonike përputhet me format e relievit të krijuar. Kështu rrudhat antiklinale 
paraqesin relievin pozitiv të lartë dhe krahët e antiklinalit japin relievet më të ulëta. Kështu 
relievet e ngritura takohen në pjesët e ngritura të malit të Taraboshit dhe në kodrat e Tepes. 
Me strukturat sinklinale janë të lidhura zonat e ulëta, të cilat kanë dhënë edhe gropat të 
mbushura me materiale molasike si gropa e liqenit të Shkodrës dhe lugina e lumit Drin. Për të 
nxjerrë më të qartë kushtet gjeomorfologjike të qytetit të Shkodrës dallojmë tek harta e 
pjerrësisë së shpateve 4 zona. Sipas kësaj harte janë ndarë zonat me pjerrësi të shpateve nga 0-
5o, 5-10o, 10-15o dhe mbi 15o. Zona me pjerrësi shpati 0-5o, zë pjesën më të madhe të njësisë 
gjeomorfologjike fushore të territorit të qytetit të Shkodrës. Zona me pjerrësi shpati 5-10o, ka 
përhapje të kufizuar, në pjesët e ulluqeve të krijuara në flish ose në pjesët e sipërme të 
kodrave. Zona me pjerrësi shpati 10-15o, ka përhapje relativisht të madhe në njësinë 
gjeomorfologjike kodrinore. Së bashku me zonën me pjerrësi të shpateve mbi 15o, ka përhapje 
sidomos në shkëmbenjtë gëlqerorë, duke na dhënë edhe kushte më të vështira për ndërtim dhe 
zhvillim urban në këtë pjesë. 
 
2.3.7 Relievi i qytetit të Shkodrës 
Qyteti i Shkodrës është i vendosur në një reliev fushor e kodrinor. Lartësia mesatare mbi 
nivelin e detit është 25.3 metra. Mbizotëron relievi fushor, ku janë vendosur edhe numri më i 
madh i lagjeve të qytetit. Relievi fushor përfshin pjesën më të madhe të qytetit, kryesisht 
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pjesën veriore, perëndimore e qendrore. Zona fushore e qytetit kufizohet nga lindja me lumin 
Kir e Drin, nga perëndimi me liqenin e Shkodrës, nga veriu me fushën e Shtojit dhe më tej 
përroi i Vrakës, ndërsa nga jugu me vargun e kodrës së Tepes e malin e Taraboshit. Në pjesën 
verilindore të qytetit të Shkodrës, shtrihet zona malore e Alpeve Shqiptare. Relievi i ngritur 
përfaqësohet nga e ashtëquajtura Kurorë e qytetit të Shkodrës, që shtrihet në pjesën periferike 
të qytetit të Shkodrës dhe përbëhet nga: kodrat e Rrencit, Tepes dhe mali i Taraboshit. 

Kodrat e Rrencit shtrihen në pjesën lindore të qytetit të Shkodrës dhe nga pikëpamja 
gjeologjike përbëhen nga shkëmbenj magmatikë ultrabazikë, mbi të cilat janë formuar toka të 
hirta kafe. 

Kodrat e Tepes shtrihen në pjesën juglindore të qytetit të Shkodrës me lartësi mesatare 
25 metra mbi nivelin e detit, lartësia maksimale shkon deri në 70-100 metra. Këtu përfshihet 
edhe kodra e kalasë së Shkodrës si vazhdim i kodrave të Tepes. Ato përbëhen nga shkëmbenj 
sedimentarë. Në kodrat e Tepes janë të vendosura lagjet e vjetra të qytetit të Shkodrës (Tepe, 
Ajasëm, Qafë). 

 

 
         

Foto nr.9: Pamje e relievit në trajtë Kunore përreth  
qytetit të Shkodrës (Burimi: E.Krymbi, 2013) 

 
Mali i Taraboshit zë pjesën jugperëndimore të qytetit të Shkodrës. Ai ngrihet rrëzë 

liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna. Mali i Taraboshit shtrihet nga një lartësi minimale 15-20 
metra mbi nivelin e detit deri në lartësinë maksimale 570 metra. Kurrizi i Taraboshit 
përfaqëson skajin më jugor të zonës së Alpeve, në ballin e mbihypjes së saj, mbi atë të Krastë-
Cukalit. Pozita në dy zona tektonike, në ballin e mbihypjes dhe pranë grabenit të Shkodrës, në 
kryqëzimin e thyerjeve Ulqin-Shkodër e Shkodër-Pejë, ka shkaktuar ndërlikime tektonike që 
reflektohen në veçoritë dhe në evolucionin gjeologo-gjeomorfologjik të saj.108 Nga pikëpamja 
litologjike marrin pjesë dy tipe depozitimesh, ato karbonatike të zonës së Alpeve dhe ato 
flishore të zonës Krastë-Cukali. Depozitimet karbonatike ndërtojnë kurrizin e Taraboshit. Ato 
janë të T2 deri J3 dhe përbëhen nga gëlqerorët e llojeve të ndryshme, e pjesërisht nga dolomite. 
Përhapje më të madhe kanë gëlqerorët e triasit të mesëm e të sipërm. Në pjesën 
jugperëndimore, gjatë ballit të mbihypjes takohen shumë blloqe e luspa të këtyre gëlqerorëve 
të vendosur mbi depozitimet flishore, që nga fshati Zues e deri në Vidhgarë, me lartësi të 

108  Aliaj Sh.: “Tipare të strukturës neotektonike të Shqipërisë”, Studime Gjeografike nr.3/1988. 
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ndryshme. Shfaqen gjithashtu gëlqerorët silicorë-tufitikë me trashësi pakoje 40-50m, gëlqerorë 
dolomitikë me të cilët lidhet një horizont hematik mbajtës si dhe horizonte boksitesh. Në 
përgjithësi këto gëlqerorë janë shtresëmesëm e shtresëtrashë, me ngjyrë hiri e shumë të 
kristalizuar dhe shpesh copëzorë e brekçiozë. Gëlqerorët e jurasikut (J2-3) janë shumë të 
kufizuar dhe përhapen në skajin veriperëndimor të lagjes Zogaj. Struktura e Traboshit paraqet 
një monoklinal me zhvillim subgjerësor me azimut rënie 33° -35° dhe me rënie shtresore  në 
drejtim të liqenit dhe e sharjazhuar mbi depozitimet flishore të Kreshtës së Cukalit në 
perëndim. Pjesë të saj kanë kapërcyer edhe ballin e mbihypjes, kurse rrafshet e ballit të 
mbihypjes ruajnë kënde të barabartë rënie 28°-30°. Veprimtaria intensive tektonike shprehet 
në zhvillimin e gjerë të prishjeve shkëputëse e zhvendosëse, të cilat i japin strukturës 
karakterin e blloqeve. Depozitimet e neogjenit janë kryesisht të tipit brekçie shpati.109 
Përhapen në sasi të konsiderueshme afër linjës së mbihypjes dhe formojnë një brez që nga 
Muriqi e deri në Vidhgarë, me përhapje të copëtuar nga ujërat dhe me shtrirje gjerësore që 
shkon nga dhjetra metra deri në mbi 100 m, në raste të veçanta. Vendosen trasgresivisht mbi 
depozitimet e paleogjenit, në ndonjë sektor mbulohen nga depozitimet e kuaternarit ose mbi to 
takohen blloqe karbonatike të ardhur. 
 Depozitimet e neogjenit formojne relieve të qeta në formë tarrace të përbërë nga 
brekçie shpati gëlqerore, konglomerate, etj., dhe janë të çimentuara nga lënda karbonatiko-
argjilore. Trashësia është nga 5-10 m, por edhe 40-50 m.  
 Depozitimet kuaternare përfaqësohen nga deluvionet e shpatit dhe përgjatë luginave si 
material akumulativ që ndërton tarracat dhe fundsheshet proluviale të pjesës së poshtme të 
luginave. Materialet që marrin pjesë, janë të llojeve të ndryshme në lidhje me përbërjen 
litologjike të zonës, të madhësive të ndryshme dhe të rrumbullakosura, herë të çimentuara, 
herë jo.  
 
2.3.8 Veçoritë morfogjenetike të malit të Taraboshit 
Favorizuar nga kushte të përshtatshme gjeologjike e topografike dhe të gjendjes së elementëve 
të tjera natyrore të sipërfaqes, veprimtaria e faktorëve të jashtëm ka modeluar një kompleks 
morfogjenetik të caktuar dhe spikatës. Fizionominë kryesore morfogjenetike në këtë zonë e 
formojnë relievi strukturor, erozivo-denudues dhe fluvial (torrencial). Por janë prezent edhe 
tipe të tjerë si ai limnogjen, karstik e human.  
 Relievi strukturor përfaqësohet nga kurrizi dhe kreshta monoklinale e Taraboshit, nga 
thepisja e shkëputja në shpatin verilindor, nga thepisja në linjën e thyerjes në shpatin 
juglindor, nga lugina e thyerjes e përroit të Q.Lisave, si dhe nga dy shkallët tektonike, me 
sektorin juglindor të shpatit verilindor të Taraboshit, nga balli i kuestit në shpatin juglindor, si 
dhe nga ndonjë kuest i veçantë me sistemin e kodrave të Anamalit. Në ballin e mbihypjes janë 
zhvilluar edhe disa elementë të tjerë që do të trajtohen më poshtë.110  
 Relievi erozivo-denudues është shumë i përhapur dhe i përfaqësuar nga sipërfaqet 
bedlendore në faqet e kodrave e në pjesët e sipërme të përrenjve, sidomos në brezin e ballit të 
mbihypjes. Prerjet e dendura e të thella erozionale janë një dukuri e spikatur, përgjatë të cilave 
ndodhin shembjet. Rrëzimet e blloqeve gëlqerorë ose të blloqeve brekçioze nga buzët e 
tarracës brekçioze janë kudo të përhapura që nga fshati Zues e deri në Vidhgarë, fenomen ky i 
fiksuar në këtë linjë për shkak të pjerrësive dhe rolit të mbihypjes. Prodhimi i bollshëm i 

109   Gruda. Gj; “Veçori morfologjike të linjave e rrëpirave të shkëputjeve tektonike në Shqipëri”,  
       Studime Gjeografike nr.8. Tiranë, 1996. 
110 Papa. A; “Zhvillimi paleogjeografik i Shqipërisë gjatë pliocen-kuaternarit”, Studime Gjeografike nr.4/1990. 
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çakullit ka krijuar kone të gjerë denudimi me rreze të shpatit gëlqeror kryesisht në atë 
jugperëndimor.  
 Relievi fluvial (torrencial) ka zhvillim të theksuar dhe shprehet me densitetin e rrjetit 
torrencial në formacionet flishore, por edhe në ato gëlqerorë të shpatit verilindor. Luginat 
torrencialet dallohen për dy pjesë të ndryshme. Pjesët e sipërme karakterizohen nga pjerrësia e 
konsiderueshme, nga ngushtësia dhe profili në formë V-je, nga zhvillimi i shumë pragjeve 
litologjike kur dalin breza gëlqerorë e ranorë. Pjesët e poshtme paraqiten të gjera e me fund të 
sheshtë të mbushura me material aluvovial. Ato kanë pamjen e fushave aluvo-proluviale që 
çahen në mes nga ujërat rrjedhëse deri në 1.5-2 m. Tipike janë luginat e P.Carinës dhe ajo e 
P.Garucit, fushëzat e të cilave bashkohen qetësisht me atë të Bregut të Bunës (Anamalit).  
 Relievi limnogjen zhvillohet në vijën bregliqenore që nga Ura e Bunës edhe përtej 
lagjes Zogaj në kufi. Bregu është i drejtë për shkak të tektonikës dhe dominon tipi limnogjen 
abraziv por nuk mungon edhe ai akumulativ. Ky i fundit është më i përhapur nga grykëderdhja 
e P.Lisave e deri në Shirokë, i lidhur me 
erozionin në dritaren tektonike dhe me 
produktet e çakëllit që transportohen deri në 
breg. Përtej lagjes Shirokë rezulton më shumë 
një breg më i ngritur shkëmbor, shpesh 10-15 
m, me forma abrazive të kombinuara me 
plazhe të vegjël zhavori të trashë që 
dominohen nga dallgët gjatë rasteve me erë të 
fortë. Kombinimi i brigjeve falezë, pas 
plazheve në formë harku ose brigjeve 
shkëmbore që bien direkt në ujë, krijon pamje 
të bukura dhe shumë tërheqese e të 
përshtatshme për shfrytëzimin balnear e 
turistik.  
 Relievi karstik është shumë pak i 
zhvilluar edhe pse karbonatikët zënë sipërfaqe 
të konsiderueshme. Ky tip përfaqësohet vetëm 
nga disa elemente sipërfaqësore, siç janë 
gropat karstike të cekta në formë pjate me 
fund të mbushura me argjilë e në formë të 
sheshtë, të përhapura me sipërfaqet e 
syprinave të dy blloqeve tektonike. Në disa 
sektorë janë të zhvilluara lapiezat që ndodhen në fazën e fundit të tyre si dhe mikroforma 
karstike me pllaka karbonatike si gropëza, gishtëzime, mikrolapieze. Spikat në mënyrë të 
dallueshme tipi i relievit erozivo-denudues i përfaqësuar kryesisht nga luginat e denuaduara 
torrenciale bedlendet, shembjet, etj., të përhapur kudo. Janë të gjitha kushtet për zhvillimin e 
këtij tipi relievi, si ato litologjike (flishet), tektonike (shtrydhjet dhe mikrorrudhosjet), 
pjerrësia e konsiderueshme e relievit e sasia e madhe e reshjeve dhe karakteri intensiv i tyre, të 
cilat zbresin me vrull nga shpati i Taraboshit. Shtretërit e këtyre luginave kanë pak materiale 
proluviale të akumuluar për shkak të aftësisë heqëse të ujërave. Shpesh në këto shtretër 
formohen pragje për shkak  të daljes së ranorëve apo të brezave gëlqerorë, dalja kaq e 
avancuar e këtyre të fundit është një dukuri interesante gjeologjike. Në pjesën e poshtme 
luginat ndryshojnë kryesisht morfologjinë e tyre. Ato zgjerohen shumë, fundi i tyre sheshohet 
nga aluvio-proluvionet, në mes të cilave ujërat kanë krijuar shtretërit me rreth 1.5 m thellësi, 
duke lënë në anë tarraca të gjera të fushës proluviale.  

Harta nr.20: Luginat e denuduara 
torrenciale, bedlendet, shembjet 

përgjatë shpatit të Taraboshit (Burimi: 
Projekti RIVA) 
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2.4. Klima e qytetit të Shkodrës dhe ndikimi në mjedisin urban 
 
Qyteti i Shkodrës ndodhet në zonën klimatike fushore veriore e karakterizuar nga klima tipike 
mesdhetare, me verë të nxehtë e të thatë dhe dimër relativisht të butë, me vjeshtë e pranverë të 
paqëndrueshme, si nga pikëpamja e reshjeve ashtu edhe e temperaturave. Kushtet klimatike të 
qytetit të Shkodrës janë formuar nën veprimin e një sërë faktorësh. Në këtë aspekt mund të 
rradhisim: 

• relievi i ulët fushor, i cili influencon në vlerat e shumë elementëve klimatikë, sidomos 
në temperaturë por edhe në reshjet, në erërat, shtypjen atmosferike; 

• prania e relievit të lartë malor të Alpeve Shqiptare në veri e lindje, prej nga zbresin 
erëra të ftohta si dhe mundësia që i japin këto male hapësirës së qytetit të Shkodrës, të 
përfitojë nga kondesimi i avujve të ujit që ndodh në lartësitë dhe shpatet e tyre; 

• depërtimi i erërave të ftohta që zbresin nga malet e Mali të Zi, të cilat favorizohen nga 
ulja graduale e këtij relievi në formën e një lugu, që zbret drejt jugut për në fushën e 
Podgoricës dhe liqenit të Shkodrës; 

• të prezencës së ndikimit detar nga perëndimi e jugperëndimi, por njëkohësisht edhe të 
rolit të relievit kodrinor të vargut Tepe-Kala-Tarabosh, që pengon pak ndikimin e 
lirshëm të puhisë detare; 

• nga pozicioni verior i qytetit në raport me hapësirat jugore të Ultësirës Perëndimore, 
ku bën pjesë qyteti i Shkodrës, gjë që reflektohet në intensitetin e rrezatimit diellor, 
nën qarkullimet e masave ajrore që ndërthuren apo alternohen gjatë periudhave të 
ndryshme të vitit, sidomos gjatë dimrit. Masat ajrore detare ciklonare vijnë nga 
veriperëndimi dhe nga jugperëndimi, kurse ato kontinentale të ftohta zbresin nga Alpet 
Shqiptare (verilindja) dhe nga Malësia e Pukës (juglindja). Këto të fundit në disa raste 
sjellin reshje bore e reshje shiu shumë të ftohtë; 

• Rol shumë të spikatur luajnë erërat lokale me karakteristike, si murlani dhe shiroku, që 
alternohen me periudha zakonisht dekadike gjatë dimrit, por dhe gjatë gjysmës së dytë 
të vjeshtës dhe gjysmës së parë të pranverës. 

 
2.4.1. Treguesit e elementëve kryesore të klimës për qytetin e Shkodrës 
Rrezatimi diellor 
Rrezatimi diellor paraqitet si faktor kryesor  i formimit dhe i ndryshimit të klimës. Sasinë dhe 
efektin e energjisë diellore e përcakton këndi i rënies së rrezeve të diellit i cili varet nga 
gjerësia gjeografike dhe elementë të tjerë orografike, vranësirat. Krahas energjisë së rrezatuar 
nga dielli rëndësi të veçantë ka zgjatja e diellizimit. 
 

Muaji Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Shuma 
Orë 113.6 107.3 169 201.1 254.5 300.9 354.4 328.3 260.3 205 112.2 99.2 2505.8 

 
Tabela nr.1: Mesatarja e shumave mujore e vjetore të zgjatjes  

së diellizimit (orë) (Burimi: INEUM, 2010) 
 
Nga analizimi i të dhënave në tabelë del qartë se vlera më e lartë e zgjatjes faktike mujore të 
diellizimit vrojtohet në muajin korrik, e jo në qershor, ku zgjatja astronomike e ditës është më 
e madhe, por qershori karakterizohet nga vranësira më të mëdha sesa korriku dhe gushti, 
prandaj edhe gushti ka më shumë orë me diell sesa qershori. Qyteti i Shkodrës dallohet për 
sasinë e madhe të orëve me diell që janë 2505.8 orë. Sipas matjeve faktike të periudhës 21 
vjeçare 1989-2010 vërehet sasia e madhe e rrezatimit të përgjishëm si; mesatare e mundshme 
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për qytetin e Shkodrës është 2053 kwh/m2, ndërsa sasitë mujore të rrezatimit të përgjithshëm 
luhaten nga 92.91 kwh/m2 për dhjetorin, në 247.13 kwh/m2 për korrikun111, shih tabelën e 
mëposhtme: 
 

Muaji Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Shuma 
 97.16 120.57 165.87 205.6 231.7 240.1 247.1 219.02 182.2 138.8 111.7 92.91 2053 

 
Tabela nr.2: Sasitë e mundshme mujore e vjetore të rrezatimit  

të përgjithshëm (kwh/m2)(Burimi: INEUM, 1989-2010) 
 
Vlen të shënohet se rrezatimi diellor është një faktor i rëndësishëm klimatik që ndikon në 
krijimin e mikroklimës së qytetit të Shkodrës. Ndër treguesit kryesorë të këtij faktori një 
rëndësi të dorës së parë ka shuma ditore e rrezatimit të drejtëpërdrejtë diellor që është 318 ditë. 
Nga vrojtimi i të dhënave për një periudhë shumëvjeçare bie në sy periudha e verës, qershori, 
korriku, gushti, ku nuk vërehet asnjë ditë pa diell të paktën për pak minuta. 
 

Muaji Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Shuma 
Ditet 22 21 26 27 29 30 31 31 28 28 24 21 318 

 
Tabela nr.3: Numri i ditëve me diell (Burimi: INEUM, 1989-2010) 

 
Gjithashtu edhe elementët orografikë të mjedisit natyror të qytetit të Shkodrës, si mali e 
kodrat, liqeni, lumenjtë, në pikëpamje të rrezatimit diellor dhe atij tokësore janë faktorë 
klimatik të rëndësishëm. Duhet patur parasysh edhe ndikimi i mjedisit rrethues, konkretisht ky 
efekt është i ndjeshëm në afërsi të kodrave të Draçinit, të malit të Taraboshit, të cilët për 
pozicionin e tyre ndaj qytetit shkaktojnë zvogëlimin e zgjatjes së mundshme të diellizimit për 
zonën e banimit në afërsi të tyre. 
 
2.4.2 Erërat 
Njohja e klimës së qytetit të Shkodrës është e lidhur ngushtë me njohjen e erërave 
karakteristike, sepse rrymat ajrore nuk janë vetëm një shfaqje e klimës, por mund të 
konsiderohen edhe një nga faktorët drejtues të saj. Regjimi i erërave është i lidhur ngushtë me 
regjimin sezonal, me pozicionin dhe shtrirjen e rrugëve të qytetit të Shkodrës si dhe me 
ndikimin e detit Adriatik. Për shkak të pozicionit më të mbrojtur nga Alpet Shqiptare, vërehet 
rastisja më e madhe e qetësisë së erës 60.7 %. Në Shkodër fryejnë erëra që gjatë vitit 
ndryshojnë shpesh si drejtimin ashtu edhe shpejtësinë. Drejtimi i erërave të qytetit të 
Shkodrës, ndryshon gjatë vitit, dhe në të ndikojnë faktorët lokale, afërsia me detin, drejtimi i 
vargmaleve dhe i luginave të lumit Kir dhe Drin.Drejtimi mbizotërues i erërave në qytetin e 
Shkodrës është lindja dhe këtë mund ta shohim në tabelën e mëposhtme: 
 

Qetësi veri verilindje lindje juglindje jug jugperëndim perëndim veriperëndim 
60.7 % 0.6 % 2.3 % 10.5 % 7.1 % 5.8 % 4.3 % 5.2 % 3.4 % 

 
Tabela nr.4: Shpërndarja vjetore e drejtimeve të erës në perqindje (Burimi: INEUM, 2010) 

 
Në qytetin e Shkodrës gjatë gjysmës së ftohtë të vitit masat ajrore lëvizin prej kontinentit në 
drejtim të detit Adriatik. Nga analizat dhe vrojtimet e kryera rezulton se për këtë periudhë 

111  Instituti Hidrometeorologjik, “Diellizimi në Shqipëri”, periudha nga 1989-2010.  
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vlerat më të mëdha i kanë drejtimet lindore e juglindore. Ndërsa në gjysmën e ngrohtë të vitit 
drejtimet kryesore të erërave janë ato në drejtim perëndimor dhe jugperëndimor. Zëvendësimi 
i drejtimeve mbizotëruese të erërave gjatë kalimit nga muaji në muaj, bëhet në mënyrë 
graduale, gjë që shprehet qartë edhe në trëndafilin e erës si më poshtë: 
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Shpejtësia e erës është një tregues tjetër që karakterizon territorin e qytetit të Shkodrës. Nga 
vrojtimet e kryera në tabelën e mëposhtme tregohet se gjatë stinës së vjeshtës e verës 
shpejtësia e erës, është më e vogël se në dy stinët e tjera të vitit. 
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2,0 2,3 2,3 2,0 1,7 1,7 1,7 1,8 1,5 1,6 1,8 1,9 1.8 2,0 2,0 1,7 1,6 
                     

 Tabela nr.5: Shpejtësia e erës në qytetin e Shkodrës (Burimi: INEUM, 2010) 
 
Ecuria vjetore e shpejtësisë së erës, tregon së shpejtësitë e mëdha gjatë dimrit janë 

karakteristike edhe gjatë muajit mars. Duke filluar nga gjysma e dytë e muajit prill deri në 
muajin shtator shpejtësia mesatare pëson një rënie të theksuar. Përsa i përket ecurisë ditore të 
shpejtësisë së erës, mund të themi se ajo është pak a shumë e ngjashme me atë të temperaturës 
së ajrit, e cila forcohet në mesditë dhe dobësohet në mëngjes dhe në mbrëmje. Kjo veçori 
shpreh paqëndrueshmërinë e shtresës së ajrit në orët e mesditës. Rastisjet më të mëdha e kanë 
shpejtësinë 0-1 m/s, respektivisht 61.4 %. Erërat me shpejtësi mbi 15 m/s kanë një rastisje më 
të vogël 0,2 %, dhe këtë mund ta shohim në tabelën e mëposhtme: 
 

Shpejtësia në m/s Qyteti i Shkodrës në % 
0-1 61.4 % 
2-5 27.5 % 
6-10 10.1 % 

11-15   0.8 % 
Mbi 15   0.2 % 

 
Tabela nr.6: Rastisjet e shpejtësisë së erës në përqindje  

(Burimi: INEUM, 2010) 
 
Për shpejtësi më të madhe dallohen erërat e verilindjes, lindjes dhe më pak ato të jugut. 

Erërat karakteristike që përshkojnë qytetin e Shkodrës janë: murlani, shiroku, veri dhe juga. 
Murlani është erë e fortë dhe përgjithësisht e thatë, që vjen nga veriu dhe verilindja nëpërmjet 
luginës së Drinit, Kirit dhe Rrjodhit. Rastisjet më të mëdha i ka gjatë dimrit, zakonisht fryn 2-
3 ditë pa ndërprerje, ndërsa shpejtësia luhatet nga 10-27 m/s deri në 40 m/s. Shiroku është erë 
e nxehtë dhe shpesh kombinohet me jugun. Gjatë periudhës se dimrit rrymat e shirokut 
ushtrojnë një ndikim të madh në shkrirjen e dëborës, duke shkaktuar fryerjen e liqenit dhe të 
lumenjve të Shkodrës, per pasojë krijimin e situatave të vështira përmbytëse si ato të vitit 
2010. Në qytetin e Shkodrës karakteristikë është qarkullimi lokal i erës, sidomos në verë, ku 
ndihen mjaft brizat detare si në mbarë Ultësirën Perëndimore dhe atë liqenore. Në periudhën 
qershor-korrik, qyteti i Shkodrës ka 36 ditë me brizë, ndërsa gjatë vitit numri i ditëve me brizë 
është 93 ditë, nga të cilat 45 ditë janë me brizë liqenore. Shpejtësia maksimale e brizës arrin 4-
6 m/s. Briza luan rolin e rregullatorit në temperaturën e ajrit (nuk lejon ulje të ndjeshme të saj 
në dimër dhe rritje të theksuar në verë). Duke analizuar erërat karakteristike dhe lokale të 
qytetit të Shkodrës, mbi bazën e të dhënave të vendmatjes së qytetit, që janë pasqyruar në 
trendafilin e erërave, në mesataret 40 vjeçare, arrijmë në disa përfundime që duhet të merren 
parasysh në veprimtarinë studimore planifikuese dhe të zhvillimit urban për qytetin. Qyteti i 
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Shkodrës përshkohet nga erëra të ftohta e të forta, me drejtim mbizotërues lindor, kryesisht në 
periudhat e ftohta të vitit. Gjithashtu me interes në kuadrin e përmirësimit të mikroklimës së 
qytetit, sidomos gjatë periudhës së verës, janë qarkullimet lokale të erërave; brizat që fryejnë 
ditën nga deti në tokë dhe veçanarisht brizat liqenore me drejtim veriperëndimor drejt qytetit. 
Në këto kushte konkrete e specifike të qarkullimit të masave ajrore të qytetit të Shkodrës, 
drejtimi mbizotërues i erërave duhet pasur parasysh në percaktimin e rrjetit rrugor, veçanarisht 
të rrugëve kryesore, gjatësore e tërthore dhe të pozicionit të zonës industriale ndaj zonës së 
banimit, dhe asaj shëndetsore. 

 
2.4.3Temperatura e ajrit 
Në përgjithësi temperatura mesatare shumëvjeçare për qytetin e Shkodrës është 14.8o C. 
Amplituda mesatare vjetore është 19.7o C. Deti Adriatik dhe liqeni i Shkodrës ushtron një 
ndikim zbutës, si ndaj ashpërsisë së dimrit ashtu edhe ndaj të nxehtit veror duke e zvogëluar 
në mënyrë të ndjeshme amplitudën. Të dhënat e tabelës së mëposhtme, na lejojnë të gjykojmë 
mbi ecurinë vjetore të temperaturës së ajrit. Kjo ecuri paraqet një maksimum dhe një 
minimum. Maksimumi është në gusht ndërsa minimumi në janar. Variacioni mesatar ndër 
mujor d.m.th ndryshimet e temperaturës se një muaji të dhënë dhe të muajit të mëparshëm 
tregon se në përgjithësi ndryshime të theksuara nuk ka. Këto ndryshime vihen re në fillim të 
vjeshtës dhe të pranverës. Vlerat maksimale të këtij ndryshimi i gjejmë në periudhën shtator-
tetor (5.2o C) dhe vlerat minimale në periudhën korrik-gusht (0.1o C). 

 
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 
5,0oC 6,5oC 9,5oC 13,6oC 18,0oC 22,0oC 24,6oC 24,7oC 20,9oC 15,7oC 10,9oC 6,9oC 

 
Tabela nr.7: Temperatura mesatare shumëvjeçare në gradë Celcius (oC) 

(Burimi: INEUM, 2010) 
 
Ecuria ditore e temperaturës së ajrit karakterizohet nga një maksimum në orët e para të 
pasdites dhe nga një minimum para lindjes së diellit. Veçoritë themelore të ecurisë ditore të 
temperaturës së ajrit jepen nga rrezatimi (insolacioni dhe rrezatimi tokësor të marra së 
bashku). Për sa i përket vlerave mesatare një interes të madh si nga ana teorike dhe praktike, 
paraqesin njohja e vlerave skajore, ku meritojnë vëmendje maksimumet e minimumet 
absolute. Këtë e shohim në tabelën e mëposhtme: 
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18,2oC 21,7oC 26,1oC 27,5oC 34,5oC 35,8oC 39,8oC 39,4oC 36,4oC 29,9oC 24,5oC 21,7oC 39,8oC 
 

Tabela nr.8: Temperaturat maksimale absolute të ajrit për një periudhë 30 vjeçare (1980-2010)  
 (Burimi: INEUM, 2010) 

 
Vlerat më të larta të këtyre maksimumeve absolute, vërehen në muajin korrik dhe gusht, ose 
më saktë në periudhën 15 korrik-15 gusht, që është edhe periudha më e ngrohtë e vitit. Vlerat 
më të ulëta të këtyre maksimumeve absolute vërehen në muajin janar (18,2o C). Këto vlera të 
larta të maksimumeve absolute shpjegohen me sasinë e madhe të rrezatimit diellor që merr 
qyteti i Shkodrës, me ardhjen e masave ajrore të ngrohta mesdhetare, tropikale. Për këtë arsye 
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shpesh kemi një gjendje zagushije, e cila mund të zgjasë për disa ditë. Për të gjykuar mbi 
temperaturën e minimumeve absolute të ajrit, mund ta tregojmë tek tabela më poshtë. Vlerat 
më të ulëta të këtyre minimumeve vërehen, në stinën e dimrit, gjë që shpjegohet përveç 
situatave të veçanta sinoptike dhe me ndikimin e murlanit si erë e ftohtë. 
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Tabela nr.9: Temperaturat minimale absolute të ajrit për një periudhë 30 vjeçare (1980-2010)  

 (Burimi: INEUM, 2010) 
 
Stina e verës përjashtohet nga temperaturat minimale negative. Kështu në janar temperatura 
minimale absolute është -13o C, kurse më e ulëta është në qershor 9,1o C. 
 
2.4.4 Lagështira e ajrit 
Lagështira e ajrit është një element tjetër i rëndësishëm, që së bashku me elementët e tjerë 
ndikon në krijimin e mikroklimës së qytetit të Shkodrës. Ardhja e masave ajrore me origjinë 
polare nga gjerësitë mesatare, shoqërohet me uljen e lagështirës, kurse ato me origjinë 
atlantike sjellin rritjen e përmbajtjes së lagështirës në ajër. Përmbajtja e lagështirës në ajër 
krijon kushte potenciale, për rënien e reshjeve, forcon ose dobëson veprimin e elementëve të 
tjerë meteorogjikë mbi njerëzit, botën bimore dhe shtazore. Për planifikimin dhe tipizimin e 
godinave të banimit, objekteve social-kulturore apo industriale, rol të rëndësishëm luan edhe 
regjimi i lagështirës relative të ajrit, sepse ky element i shoqëruar me temperatura negative 
mund të shkaktojë lagështimin e konstruksionit të godinës dhe krijimin e ujtisjes në pjesën e 
brendshme të saj. Vlerat më të larta të lagështirës relative të ajrit, vërehen në muajt nëntor dhe 
dhjetor, ndërsa vlerat më të ulëta të lagështirës relative vërehen në muajt korrik-gusht. 
 
2.4.5 Reshjet atmosferike 
Qyteti i Shkodrës shtrihet në zonën veriore që është edhe zona me më shumë reshje e 
Shqipërisë. Qyteti i Shkodrës karakterizohet nga reshje të shumta, 2065 mm në vit, ku nga të 
dhënat e tabelës me poshtë rezulton se sasitë më të mëdha të reshjeve vërehen gjatë muajit 
nëntor (274 mm) dhe muajit dhjetor (280 mm), ndërsa muaji me i thatë është korriku me 42 
mm. 
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   Tabela nr.10: Mesataret mujore e vjetore të reshjeve në mm 

(Burimi: INEUM, 2010) 

Mes/ 
vjetore 

Amp/ 
vjetore 

Pranverë Verë Vjeshtë Dimër 

14,8oC 19,7oC 13,7oC 23,7oC 15,8oC 6,2oC 
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Siç shihet nga tabela rezulton se në qytetin e Shkodrës, sigurohet sasia mesatare vjetore më e 
madhe e reshjeve për krejt Ultësirën Perëndimore. Nuk ka asnjë ligjshmëri për shfaqjen e 
viteve të lagësht e të thatë, e as mbi zgjatjen e periudhave. Në fakt vitet e thatë ndjekin ato të 
lagësht dhe anasjelltas. Shpërndarja vjetore e reshjeve atmosferike është tipike mesdhetare ku 
rreth 82.6 % e reshjeve vjetore i takon periudhës tetor-maj.  
Në stinen e dimrit, si stinë më e lagësht bien 35 % e shumës vjetore dhe në stinën e verës 0,8 
%. Muaji më i lagësht është dhjetori me rreth 13,5 % të shumës dhe muaji më i thatë është 
korriku me rreth 0,2 % të shumës. Në përgjithësi qyteti i Shkodrës dallohet për rënien 
intensive të reshjeve si 24 orëshe mujore e stinore. Kështu p.sh në qytetin e Shkodrës 
maksimumi gjatë 24 orëve ka arritur 291 mm, pra aq sa bien mesatarisht gjatë muajit më të 
lagësht të vitit. Këtë mund ta shohim të interpretuar në tabelën e mëposhtme: 
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Sasia/ 
mm 

130,3 
mm 

116,5 
mm 

189 
mm 

202,3 
mm 

131,3 
mm 

102,3 
mm 

69,9 
mm 

206,4 
mm 

291 
mm 

183,4 
mm 

185,9 
mm 

135 
mm 

 
Vjetore Data e matjes 
291 mm 09.01.2010 

 
Tabela nr.11: Maksimumi 24 orësh i reshjeve në mm – qyteti i Shkodrës (Burimi: INEUM, 2010) 

 
Në qytetin e Shkodrës brenda 24 orëve kanë rënë 130 mm reshje shiu, ndërsa për 30 minuta 
kanë rënë 80 mm reshje shiu. Me 22 shtator 1984 për 6 orë kane rënë 305 mm reshje shiu.112 
 

Stacioni 1 % 2 % 5 % 10 % 20 % 50 % 
Qyteti Shkodër 324 mm 293 mm 253 mm 221 mm 188 mm 13 mm 

 
Tabela nr.12: Reshjet maksimale të 24 orëve me siguri të ndryshme (Burimi: HIDMET, 1989) 

 
Stacioni 1 % 2 % 5 % 10 % 20 % 50 % 

Qyteti Shkodër 695 mm 249 mm 574 mm 520 mm 464 mm 380 mm 
 

Tabela nr.13: Reshjet maksimale mujore me siguri të ndryshme (Burimi: HIDMET, 1989) 
 
Pasojë e reshjeve intensive janë vershimet dhe përmbytjet e mëdha të lumit Drin e Kir nga 
njëra anë dhe të liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna nga ana tjetër, duke shkaktuar kushte 
anormale pune e banimi për banorët e prekur. Të dhënat mbi reshjet me kohë zgjatje nga 10 
deri në 24 orë dhe me përqindje sigurije nga 1 herë në 2 vjet, e deri në 1 herë në 100 vjet, 
duhet të merren në konsideratë nga ndërtuesit dhe projektuesit për kanalet e drenimit në qytet. 
Përsa i përket reshjeve të dëborës ato regjistrohen 5.5 ditë ne vit dhe këtë mund ta shohim tek 
të dhënat e tabelës së mëposhtme: 
 

112 Instituti Hidrometeorologjik, “Buletini i reshjeve”, Tiranë 1989. 
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Ditët 1,9 1,8 0,9 - - - - - - - 0,2 5,5 5,5 
 

Tabela nr.14: Numri mesatar i ditëve me shtresë dëbore 
(Burimi: INEUM, 2010)  

 
Trashësia e dëborës është e vogël dhe nuk qëndron gjatë, veçse në raste të jashtëzakonshme. 
Trashësia maksimale e dëborës e regjistruar deri më tani është 40 cm. Breshëri është një 
dukuri e rrallë. Me breshër regjistrohen mesatarisht 4-5 ditë dhe me kohëzgjatje të shkurtër 10-
12 minuta. Të dhënat e numrit të ditëve me breshër i shohim në tabelën e mëposhtme: 
 

M
ua

ji 

Ja
na

r 

Sh
ku

rt 

M
ar

s 

Pr
ill

 

M
aj

 

Q
er

sh
or

 

K
or

rik
 

G
us

ht
 

Sh
ta

to
r 

Te
to

r 

N
ën

to
r 

D
hj

et
or

 

Sh
um

a 

Ditët 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 3,9 
 

Tabela nr.15: Numri mesatar i ditëve me breshër (Burimi: INEUM, 2010)                   
 
Kushtet konkrete të motit në qytetin e Shkodrës, karakterizohen nga reshje intensive 

me shira të vazhdueshëm kryesisht në formë shtërngate, me rrufe të rrezikshme madje me 
erëra të forta. Të gjitha këto duhet të merren parasysh në planifikimin e territorit dhe në 
proçesin studimor të zhvillimit urban, si në projektimin e pallateve ashtu edhe në ndërtimin e 
banesave individuale. Është e rëndësishme të ndalohet ndërtimi pa kriter dhe jashtë kushteve 
urbanistike, si dhe të ketë një bashkëpunim mes urbanistëve, arkitektëve dhe meteorologëve. 
Duke lidhur disiplinën e planifikimit urban me meteorologjinë do të propozonim, që rrugët e 
qytetit të Shkodrës të ishin në trajtë radiale me shumë thyerje, për të mos i dhëne impuls 
artificial asnjë rastisje mbizotëruese të ndonjë drejtimi anti-urban siç ka ngjarë vitet e fundit. 
Elementët klimatik si era, temperatura, presioni i ajrit kanë aftësi të transportojnë gazet dhe 
tymrat në dinstanca të largëta. Ky fakt duhet pasur parasysh për perspektivën, sidomos për 
zonën industriale të qytetit të Shkodrës, apo pikat e tjera të përpunimit të lëndëve djegëse. Për 
të përcaktuar saktë çdo fenomen, që ka lidhje me elementet e klimës, nevojitet të hartohet një 
hartë specifike ku të jetë hedhur koncentrati i ndotjes në basenin e ajrit të qytetit të Shkodrës 
dhe te azhornohet herë pas here, në përputhje me zhvillimet në sektorin e industrisë dhe të 
transportit.  

 
2.5. Tërësia ujore e qytetit të Shkodrës, sistemi  dhe menaxhimi i territorit 
 
Ultësira e Shkodrës, megjithë relievin mbizotërues fushor, dallohet për një rrjet të zhvilluar 
lumenjsh, përrrenjsh, pellg të fuqishëm nëntokësorë me dalje burimesh të shumta karstike. Në 
këtë peizazh formohet një nyje hidrografike origjinale e rrallë në gadishullin e Ballkanit e më 
gjerë, e quajtur tërësia ujore e Shkodrës (liqeni i Shkodrës-lumi Buna-lumi Drin) me vlerat e 
saj të gjithanshme atraktive natyrore, me rol tepër të rëndësishëm në zhvillimin e qëndrueshëm 
të rajonit veriperëndimor. Kjo tërësi ujore përfaqëson një nga sistemet më të mëdha e më të 
komplikuara hidrografike të Shqipërisë dhe të krejt Ballkanit. Ky sistem grumbullon ujërat 
nga një pellg ujëmbledhës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 19.582 km2, ku vetëm liqeni i 
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Shkodrës dhe lumi Buna, grumbullojnë ujërat nga një sipërfaqe prej 5.221 km2, me reliev 
kryesisht malor, me një ndërtim litologjik të terrenit, ku mbizotërojnë formacionet e 
përshkueshme të gëlqerorëve, reshje të bollshme e intensive, gjë që ka çuar në atë, që rrjeti 
hidrografik i këtij pellgu të dallohet për një potencial të lartë dhe mjaft të larmishëm hidrik. 

Qyteti i Shkodrës ështe i pasur përsa i përket rrjetit të ujërave nëntokësore dhe atyre 
sipërfaqësore. Duke parë lidhjet e ngushta të planifikimit të territorit dhe hidrografisë, do të 
merret në konsideratë gjendja aktuale dhe perspektiva e zhvillimit në sensin e një menaxhimi 
urban sa më të mirë. 
 
2.5.1 Ujërat nëntokësorë të qytetit të Shkodrës 

Për sa i përket ujërave nëntokësorë të truallit të qytetit, duhet të themi se, ashtu si gjithë 
territori përreth edhe territori i qytetit, përbëhet nga zhavoret të përzjera mjaft nga depozitimet 
argjilore. Të pasura me ujëra nëntokësore paraqiten edhe depozitimet aluvionale të lumit Kir në 
nivelin e tarracës së parë midis Shkodrës dhe Dobraçit dhe ato të lumit Drin në Ultësirën e 
NënShkodrës. Ujërat nëntokësore të zonës së Shkodrës janë kryesisht ujëra të shkëmbinjve 
karstikë të Alpeve Shqiptare, të zonës tektonike Krastë-Cukal dhe strukturave antiklinale të 
Rrencit dhe Bushatit si dhe ujë të zhavorreve kuaternare të fushës së Koplikut. Këto ujëra 
formojnë basenin e madh të ujërave nëntokësore që bëjnë pjesë në sistemin ujor të liqenit të 
Shkodrës, lumit Buna dhe Lumi Drin. Kryesisht ky pellg ujëmbledhës furnizohet nga depozitimet 
themelore të moshave triasike kretake dhe paleogjene si dhe nga reshjet atmosferike. Ujërat 
nëntokësorë të truallit të qytetit të Shkodrës, duhet te themi se, ashtu si gjithë territori përreth, 
edhe qyteti i Shkodrës, përbëhet nga zhavorret e përziera, nga depozitime argjilore që janë të 
lidhura mes tjerash edhe me veprimtarinë rreth 350 vjeçare të njeriut, që kur qyteti u shtri në 
fushën ku është edhe sot. Kështu pra, rrjedhin nga lindja drejt perëndimit ujëra natyrorë, të 
cilët shkarkohen në liqen. Niveli i këtyre ujërave ndryshon në stinë të ndryshme, por edhe në 
pjesë të ndryshme. Kështu, drejt perëndimit, niveli është më pranë sipërfaqes, kurse në lindje 
më thellë, gjë që tregohet nga puset e hapura si në të kaluarën ashtu edhe aktualisht përmes 
sondave që familjarët kane aplikuar për të siguruar ujë. Rezervat e ujit nëntokësor lëkunden në 
mënyrë të vazhdueshme, si në kohë ashtu edhe në hapësirë. Lëkundjet e nivelit ndryshojnë në 
kohë, sepse edhe elementet klimatikë, që përcaktojnë ushqimin e rrjedhjes nëntokësore 
ndryshojnë në varësi të kohës. Në lëkundjet e niveleve të ujërave nëntokësore për qytetin e 
Shkodrës ndikojnë kryesisht faktorët fiziko-gjeografikë që mund të rradhiten si më poshtë: 
relievi, klima, ndërtimi gjeologjik e gjeomorfologjik, rrjeti hidrometeorologjik. Relievi i 
qytetit të Shkodrës sipas matjeve të kryera, lëkundja e niveleve përfshin territorin me lartësi 
absolute nga 25 metra në lindje deri në 9 metra në drejtim të lumit Buna, nga lindja drejt 
perëndimit ulja e terrenit është 16 metra, ndërsa nga veriu ne jug ajo arrin deri në 3 metra. 
Pjerrësia dhe drejtimi i uljes së terrenit luan një rol mjaft të rëndësishëm në përcaktimin e 
presionit dhe drejtimin e rrjedhjes nëntokësore, pasi në përgjithësi ujërat nëntokësorë ndjekin 
rregullisht konfiguracionin e terrenit. 

Qyteti i Shkodrës shtrihet në zonën klimatike mesdhetare fushore që karakterizohet me 
verë të nxehtë e të thatë, dhe me dimër të butë e të lagësht, ndërsa zona malore karakterizohet 
me verë të freskët dhe me reshjë dëbore në periudhën e dimrit. Në qytetin e Shkodrës reshjet 
në formë shiu kanë një rregjim mesdhetar e cila shprehet në shpërndarjen vjetore të tyre. 
Mesatarja vjetore e reshjeve për periudhën shumëvjeçare është 2.362 mm, nga këto 68 % bien 
gjatë muajve tetor deri në muajin mars dhe vetëm 32 % i përkasin periudhës së ngrohtë nga 
muaji prill deri në shtator. Në zonën malore që rrethon qytetin e Shkodrës sasia vjetore e 
reshjeve në formë shiu mbërrin deri në 2.800 mm, ndërsa ajo në formë dëbore me lartësi mbi 
1500 m zgjat pothuajse gjatë gjithë periudhës së ftohtë të vitit. Reshjet në formë dëbore gjatë 
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stinës së dimrit furnizojnë direkt rrjedhjen e ujrave nëntokësorë përmes infiltrimit. Kjo dukuri 
vihet re në qytetin e Shkodrës me rritjen e niveleve të ujërave nëntokësorë, pavarësisht nga 
sasia e rënies së shiut. Këtë e shohim më mirë në momentin e hapjes së themeleve të pallateve 
të reja, ku burimet e ujërave nëntokësore dalin menjëherë në sipërfaqe. 

 
  

 
                         
                                        

 
     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nr.10: Dalja e ujërave nëntokësorë në qytetin e Shkodrës (Burimi E.Krymbi, 2014) 
 

Në rrjetin hidrografik të qytetit të Shkodrës bën pjesë lumi i Bunës që del nga liqeni i 
Shkodrës, dhe lumi i Kirit që derdhet në lumin Drin. Lumi Buna duke qenë në lartësi terreni 
më të ulët shërben për drenimin e rrjedhjes së ujërave nëntokësorë, ndërsa lumi i Kirit në 
lartësi terreni më të lartë furnizon rrjedhjen e ujërave nëntokësorë. Lumi i Kirit gjatë periudhës 
së verës, në rrjedhjen e tij sipërfaqësore thahet krejtësisht pasi niveli i ujit ulet më poshtë se 
shtrati i lumit duke kaluar në rrjedhjen nëntokësore. Sipas analizave të kryera rezulton se rritja 
ose ulja e niveleve të ujërave nëntokësorë influencon direkt në ndryshimin e nivelit të ujit në 
lumin e Bunës dhe në liqenin e Shkodrës; gjithashtu edhe me rritjen e nivelit të ujit në lumin e 
Kirit kemi rritjen e nivelit të pasqyrës së ujërave nëntokësore. Ky fenomen shpjegohet me 
faktin sepse ato ushqehen nga i njëjti  burim, siç janë reshjet atmosferike në formë shiu dhe 
dëbore. Nga ana gjeologjike në qytetin e Shkodrës dallohen depozitimet kuaternare, të cilat 
sipas kushteve të formimit ndahen në depozitime aluviale dhe liqenore kënetore. Depozitimet 
e shtresave proluviale-aluviale janë produkt i derdhjeve të formuara nga lumenjtë e përrenjtë si 
lumi i Kirit apo përroi i Vrakës. Depozitimet e koneve te derdhjeve, duke u bashkuar formojnë 
fushë të pjerrët paramalore, siç është fusha e qytetit të Shkodrës. Duke analizuar studimet e 
mëparshme, si dhe duke parë kampionet e marra nga puset e shpimit te hidrogjeologjisë me 
thellësi mesatare deri në 60 metra rezulton se në qytetin e Shkodrës kemi të bëjmë me 
depozitime zhavorrore, aluviale-proluviale të kuaternarit.  
 
2.5.2 Nyja hidrografike liqeni i Shkodrës-lumi Buna-lumi Drin 
Liqeni i Shkodrës është liqeni më i madh në Gadishullin Ballkanik, për sa i përket sipërfaqes 
ujore. Liqeni i Shkodrës përfshihet në pellgun ujëmbledhës të detit Adriatik. Pasqyra ujore e 
tij ka një sipërfaqe prej 368 km2, nga të cilat 149 km2 përfshihen brenda territorit shtetëror të 
Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër ndodhet në Malin e Zi. Ai shtrihet në kufirin midis vendit tonë 
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dhe Malit të Zi, në pjesën jugore të Alpeve Dinarike, ndërmjet 42°21’54’’ dhe 19°09’52’ në 
veri, 42°03’15’’ dhe 19°30’00’’ në jug (hyrja e Bunës), 42°03’15’’ dhe 19°30’00’’ në lindje 
(ana e qytetit të Shkodrës), 42°21’19” dhe 19°01’28” (pranë Rijeka Crnojevicës) në perëndim. 
Baseni i liqenit shtrihet në një sipërfaqe prej 5,500 km2 (4,470 km2 në Malin e Zi dhe 1,030 
km2 në Shqipëri). Regjimi hidrologjik kompleks i liqenit të Shkodrës kërkon njohuri të 
zgjeruara përsa i përket aspekteve hidrologjike dhe  hidraulike të pellgut të liqenit, që  janë të 
nevojshme për  një programim të saktë të ndërhyrjeve strukturore dhe jo strukturore. Një nga 
problemet hidrologjike më të rëndësishme dhe më me interes përsa i përket liqenit të Shkodrës 
është ndryshueshmëria e rrjedhjes së ujit pasi del nga  liqeni, që përkon me nyjen hidraulike, 
aty ku bashkohet Drini me Bunën, afërsisht rreth 1,5 km në jug të liqenit. 

 

 
 

Harta nr.21: Liqeni i Shkodrës 
(Burimi: E.Krymbi & GIS/Albania, 2012) 

 
Analiza e evolucionit historik të liqenit tregon se dëmet më të rënda mjedisore që i janë 

shkaktuar sistemit hidrografik liqeni i Shkodrës-lumi Buna lidhen ngushtë me ujërat e pellgut 
ujëmbledhës të Drinit. Lumi që formohet nga bashkimi i Drinit të Zi me Drinin e Bardhë, 
ndërpritet në mënyrë të tërthortë gjatë kalimit në Alpet Dinarike nga diga, ndër të cilat, ato më 
të rëndësishmet ushqejnë tre hidrocentralet kryesore në Shqipëri (Fierzë, Koman dhe Vau i 
Dejës), të ndërtuara nga fundi i viteve 1960 dhe fillimi i viteve 1970 të shekullit të kaluar. 
Efekti ndërprerës, i shkaktuar nga digat, ka sjellë një zvogëlim të përgjithshëm të niveli të ujit 
në krahasim me vitet 60, qoftë në pjesën e luginës së lumit Drin, ashtu dhe në lumin Buna. Të 
dhënat e dhjetëvjeçarit të fundit, nga ana tjetër, tregojnë se gjatë periudhës së dimrit niveli i 
Bunës është vazhdimisht më i lartë se ai i regjistruar në Drin, për shkak të strukturës 
morfologjike të Bunës që nuk arrin të përballojë prurjet e mëdha të Drinit. Pika ku bashkohen 
të dy lumenjtë është vetëm 40 km larg grykëderdhjes, dhe ka një disnivel mesatar prej rreth 6 
m: kjo sjell që shpejtësia e mesatare e rrjedhjes së Bunës deri sa derdhet në Detin Adriatik të 
jetë shumë e ulët dhe, për pasojë, në rastet kur prurjet e Drinit rriten në mënyrë të 
konsiderueshme, pengohet fuqishëm rrjedhja e lirë e ujërave. Kjo dukuri, që ndodh më së 
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shumti në periudhën nëntor-mars, pikërisht atëherë kur rritet qoftë sasia e rreshjeve ashtu dhe 
ajo e ujit nga hidrocentrali i Vaut të Dejës, shkakton në zonën e bashkimit të të dy lumenjve 
kthimin mbrapsht të rrjedhjes së ujit, i cili rëndohet edhe nga depozitimi i sasisë më të madhe 
të sedimenteve pikërisht në pikën e bashkimit. Në përgjithësi, pasojat kryesore të pengimit 
janë: 

•  rritja e konsiderueshme e nivelit të ujit në liqen; 
•  keqfunksionimi i stacioneve të pompimit të ngritura në breg; 
•  dëme të larta ekonomike qoftë për bujqësinë ashte dhe për zonat e banuara urbane. 

Në muajt janar dhe dhjetor 2010, Rrethi i Shkodrës u godit nga dy përmbytje të mëdha. 
Veçanërisht e rëndë ishte përmbytja që ndodhi në fillim të vitit 2010, kur si pasojë e shtimit të 
sasisë së rreshjeve, niveli hidrometrik i Drinit u rrit me shpejtësi duke shkaktuar një rritje të 
konsiderueshme të nivelit të liqeneve pranë hidrocentraleve, që i detyroi autoritetet të 
ndërmerrnin manovra  për zbrazjen e tyre. Prurja e Drinit pas hidrocentralit të Vaut të Dejës u 
rrit deri në 2.450 m3/s, përballë një kapaciteti maksimal të vetëm 800 m3/s nga  ana e lumit 
Buna,  gjë që i rriti edhe më tepër pasojat e përmbytjes në qytetin e Shkodrës. Vërshimi i 
ujërave shkaktoi përmbytjen e rreth 9.200 ha toka, dëmtimin e rreth 2.200 banesave dhe 
evakuimin e më tepër se 3.000 vetëve. Veçanërisht, është për t’u përmendur përmbytja e një 
pjese të qendrës së banuar të qytetit të Shkodrës  dhe  izolimi i lagjeve Shirokë dhe  Zogaj që 
ndodhen përgjatë bregut në pjesën jugperëndimore të liqenit. 

Planifikimi territorial dhe mjedisor në lidhje me liqenin e Shkodrës, përfaqëson një nga 
sfidat më të rëndësishme. Kësaj i shtohet edhe fakti që proçeset e rindërtimit të strukturave 
demokratike vendore, nëpërmjet mbështetjes së pjesëmarrjes, u intensifikuan së tepërmi në 
fushën e planifikimit të territorit. Kjo përqasje justifikohet me faktin se tema e planifikimit 
territorial është e lidhur ngushtë me konceptin më të gjerë të zhvillimit të qëndrueshëm, që 
përfshin sektorë të tillë si shërbimet publike vendore dhe planifikimin territorial mjedisor. Në 
të njëjtën kohë, kjo e fundit nuk mund të shihet e shkëputur nga vetë promovimi i kësaj nisme, 
zhvillimit urban dhe turizmi. 
Në këtë aspekt nga pikëpamja gjeomorfologjike, për një zhvillim urban të qëndrueshëm për 
liqenin e Shkodrës dallojmë: 

A.Bregu i ulët akumulativ. Ky tip përhapet në bregun lindor, nga ura e Bunës deri tek 
Syri i Sheganit (Gashaj). Theksojmë se këta dy tipe brigjesh kontrastojnë shumë me njeri 
tjetrin dhe shfaqin diversitetin më të theksuar në elementët përbërës. 

B.Nga pikpamja hidrografike: 
B/1.Brigje të thata të cilët përhapen në kontaktin e liqenit me shpatin e pjerrtë të 
Taraboshit;     
B/2.Brigje të lagur, me derdhje ujërash torrencial (njihen grykëderdhjet e përrenjeve që 

krijojnë sektorë relativisht të gjerë, sidomos në bregun lindor; 
B/3.Brigje të lagur me ujëra burimesh nëntokësorë. Nga syri i Virit deri në Hot, këto 

burime janë fundet e tubave karstik nëntokësorë që kalojnë nëpër shkëmbinjtë gëlqerorë 
rrënjësorë, kurse prej këtu e deri në Vrakë, përfaqësojnë kryesisht dalje të rrugëve nëntokësore 
që ndjekin ujërat e Alpeve dhe filtrimet nëpër shtresat zhavorore të Fushës së Mbishkodrës. 

B/4. Brigje që përmbyten.Këtu përfshihet një brez i gjerë toke pranë vijës bregliqenore 
që nga qyteti i Shkodrës deri tek Syri i Sheganit me gjerësi që luhatet nga 100 metra deri mbi 
500 metra, në afërsi të qytetit të Shkodrës e në depresionet që zhvillohen pingul me vijën e 
bregut.  
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Harta nr.22: Paraqitja e brigjeve të liqenit të Shkodrës, sektori Shirokë-Zogaj (Burimi: Projekti RIVA) 
 
Lumi Buna rrjedh në veriperëndim të territorit të Shqipërisë, përgjatë segmentit 

jugperëndimor të kufirit shqiptaro-malazez. Ai buron nga liqeni i Shkodrës, si i vetmi emisar i 
tij midis kodrës së Maldunuzit (ku është ngritur kështjella “Rozafa”) dhe malit të Taraboshit. 
Drejtimi fillestar i rrjedhjes  është për nga jugu rrëzë Taraboshit, më pas nga jugperëndimi e 
përsëri nga jugu deri sa derdhet në detin Adriatik. Nga 44 km gjatësi, 28 km i përkasin statusit 
ndërkufitar përkatësisht midis fshatit Samrisht (Shqipëri) dhe Bore (Mal i Zi). Lumi Buna 
gjarpëron përgjatë fushave të bregut të Bunës, në krahun e djathtë  fusha e Anës së Malit dhe 
në krahun e majtë fusha e Trushit, Dajçit të Bregut të Bunës dhe Velipojës. Në largësi 1.3 km 
nga dalja prej liqenit, Bunës i bashkohet lumi Drin. Buna është i vetmi lumë tërësisht fushor i 
Shqipërisë me pjerrësi 0.12% nga 5.5-6 m pasqyra e liqenit e deri në nivel të detit 0 m. Kjo 
rënie e vogël ka bërë që lumi Buna të ketë menadrime dhe gjarpërime të shumta. Lumi Buna 
formon një deltë natyrore të vërtetë, e cila e ndan lumin në dy degë. Dega e djathtë dhe ishulli 
Ada i përkasin Malit të Zi, ndërsa dega e majtë ndahet nga kufiri shtetëror në afërsi të 
Rezervatit të Velipojës, më saktë ishujve aluvionalë të Franc Jozefit dhe ishulli Pa emër, i 
përkasin Shqipërisë. 

 

  
 

Harta nr.23: Topografia e lumit Buna,  sektori i qytetit të Shkodrës 
(Burimi: E. Krymbi, Lab.GIS/CAD Shkodër) 
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Në tërësi lumi dhe zona fushore pranë deri në derdhje të Bunës në det, krahas vlerave 
të jashtëzakonshme mjedisore ka edhe vlera turistike dhe shkencore. Vetë pozicioni gjeografik 
i rajonit dhe oferta primare e pasur turistike e bën zhvillimin e turizmit prioritar dhe si 
domosdoshmëri e zhvillimit ekonomik. Kjo zonë historikisht është “rrahur” nga turistët, 
veçanërisht kur lumi ishte i lundrueshëm. Këtu ka kushte shumë të mira për zhvillimin e 
turizmit të plazhit, atë lumor-liqenor, kulturor-qytetar. Turizmi ambjental i ndërthurur me atë 
kulturor, po bëhet gjithnjë e më atraktiv dhe i kërkuar në tregun turistik. Kjo duket edhe në 
tendencën e rritjes së numrit të vizitorëve. Të shumta janë grupet e vizitorëve si nxënës, 
studentë, ekologjistë të rinj, OJF të ndryshme, studiues vendas dhe të huaj. Destinacione të 
rëndësishme janë: shtëpi karakteristike, objekte historike si kështjellat e muzetë e Shkodrës.  
 
2.5.3 Ndikime negative për një planifikim territori dhe zonim urban të qëndrueshëm 
Brigjet përfaqësojnë “Portat” e liqenit. Nëpërmjet tyre ushtrojnë ndikimin e vet të gjithë 
faktorët fiziko-gjeografikë të pellgut ujëmbledhës dhe të rrethinave si dhe tërësia e dukurive 
që lidhen me faktorët social-ekonomik të popullsisë banuese. Në brigje përgatitet dhe 
zhvillohet jeta kryesore e liqenit. Trajtimi i brigjeve sipas kërkesave rigorozisht shkencore e 
ekologjike, ruajtja, kontrollimi dhe vlerësimi i herëpashershëm i tyre ndihmon seriozisht e 
drejtëpërdrejtë gjithë liqenin si objekt specifik natyror i rajonit të Shkodrës. Ndikimet negative 
i rradhisim si më poshtë: 

1. Ndotja e brigjeve me mbetjet urbane apo industriale e agrokimike ndryshon vlerat e 
lejueshme të parametrave kimik e biologjik në masën e ujit, gjë që reflektohet direkt në 
jetën e organizmave të gjallë, ndikon pse jo dhe në pamjen e përgjithshme natyrore të 
brigjeve; 

2. Luhatja e madhe e niveleve të ujit të liqenit dhe spostimet e masës ujore, duke mbuluar 
afro 170 km2 sipërfaqe toke, shkakton tërheqjen në liqen të gjithë sasisë së ndotjeve të 
ndryshme që janë grumbulluar në brigje, duke rritur kështu nivelin ndotës të ujit të 
liqenit të Shkodrës. Shumë nga materialet ndotëse grumbullohen e mbesin në brigje për 
gjithmonë për shkak të pengesës fizike që shkakton bimësia e zhvilluar në to; 

3. Brigjet e larta shkëmbore favorizojnë veprimtarinë abrazive të dallgëve, për shkak të të 
cilave janë formuar plazhe të vegjël të rrethuar nga shkëmbinj të pjerrët mbrojtës dhe 
me bukuri e pastërti të dukshme. Në sektorë të tjerë janë krijuar brigje me pllaka të 
përshtatshme për banjo dielli dhe me forma interesante karstike e erozivo mbetëse. Këto 
sektorë përbëjnë pika shumë të përshtatshme turistike dhe në shumë raste janë preferuar 
nga investues baresh; 

4. Brigjet me burime ujërash nëntokësorë dhe me derdhje ujërash torrencial alpine 
ndikojnë në mbajtjen e një regjimi të ulët termik, duke mos patur ndryshime me ujërat 
në brendësi të liqenit, ku regjimi termik ruhet nga thellësia e ujërave dhe rryma e 
Moraçës; 

5. Për shkak të ndërhyrjeve agresive të njeriut në brigje apo në rrethinën pranë brigjeve 
duke hequr p.sh. materiale të shumta inerte (gurë, rërë, zhavor, duke prerë drurët etj), 
janë zhvilluar e po zhvillohen dukuri gjeomorfologjike që sjellin ndryshime në brigje e 
që reflektohen edhe në liqenin e Shkodrës. Kështu nga guroret ujërat e rrëmbyeshëm 
shpërlajnë materiale të shumta dhe i derdhin në breg duke e mbushur, cektësuar e 
ndotur atë si dhe duke sjellë ndryshime të caktuara në gjendjen e tij fizike dhe 
funksionale; 

6. Mbushja e liqenit të Shkodrës me materiale inerte dhe cektësimi i vazhdueshëm ndikon 
në shpërndarjen e njëtrajtëshme të temperaturës në drejtimin vertikal, kurse brigjet e 
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ulëta e të hapura lindore favorizojnë ndikimin e erërave të forta që ndikojnë në 
përzjerjen e masës së ujit.  
 
Nga ky këndvështrim, mund të realizohet një strategji e integruar vlerësimi dhe 

planifikimi territorial: ajo parashikon përfshirjen e drejtpërdrejtë në nivel vendor të të gjitha 
problematikave që lidhen me mjedisin, shërbimet publike, investimet ekonomike, 
infrastrukturat si dhe pjesëmarrjen e të gjithë faktorëve. Së fundmi, planifikimi territorial 
duhet të bëhet në mënyrë të tillë që të plotësojë të gjitha nevojat e shoqërisë civile që banon 
aty dhe ndërkaq është e nevojshme të nxiten të gjitha format e pjesëmarrjes që synojnë 
gjithëpërfshirjen. Një nga metodologjitë që mund të zbatohen, është ajo e krijimit të grupeve 
të punës me  pjesëmarrjen e qytetarëve aktivë që kanë  si synim dhënien e ideve dhe realizimin 
e projekteve, veprave dhe ndërhyrjeve konkrete për zhvillimin e ekonomisë vendore dhe 
përmirësimin e kushteve të jetesës të banorëve të zonës së interesuar për planifikimin. Ky 
planifikim strategjik përcakton në këtë mënyrë objektivat që konsiderohen prioritarë dhe 
zhvillon një proçes bashkëpunimi vullnetar midis subjekteve të ndryshme publike dhe private. 
 
2.6. Linjat udhëheqëse të planeve urbane të hartuara në vite për qytetin e Shkodrës 
 
Qyteti i Shkodrës zotëron një numër të madh dokumentash planifikimi, ato konsistojnë në 
plane për zona rajonale dhe lokale, të ndërmarra në periudha të ndryshme, ku ndër më të 
rëndësishmit mund të përmendet, “Plani Rajonal për zonën Shkodër-Lezhë ose PodShkodra 
(2005-2020)”, Prill 2006, që jep një dimension  rajonal të vizionit të zhvillimit të rajonit verior 
të Shqipërisë; Master Plani i Shkodrës, i miratuar në vitin 1994, një mjet për implementimin e 
detajuar të veprimeve të planifikuara për qytetin; Plan Strategjik për Zhvillimin Ekonomik të 
Shkodrës, Propozim për një plan të detajuar të zhvillimit industrial të Shkodrës, veçanërisht në 
sektorin e “Bizneseve të Vogla dhe të Mesme”; Studimi Urban Pjesor i Qendrës së Qytetit të 
Shkodrës, miratuar me Vendim të KRRTRSH Nr.3 datë 7 Maj, 2005. Përveç kësaj, ka 
gjithashtu një rregullore të kontrollit të zhvillimit për mbrojtjen e qendrave historike, të 
quajtura: Qendra Historike dhe Zona të Mbrojtura, i vitit 2008, të paraqitura nga Instituti i 
Monumenteve të Kulturës, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. 

1. 

Plani Rregullues i Shkodrës, miratuar me vendim të KRRTRSH Nr.2, dt. 04.02.1994; 
Klienti:Bashkia e Shkodrës, Financuar: Shteti Shqiptar; Konsulent: ISPURB; Lloji i 
instrumentit: Një plan operacional për dhënien e lejeve të ndërtimit brenda një zone të 
kufizuar të qytetit të Shkodrës. 

2. 

Plani Rajonal për zonën Shkodër-Lezhë (2005-2020), Prill 2006; Klienti:FSHZH, 
Bashkia e Shkodrës, Financuar: Komisioni Europian; Konsulent: Eptisa International; 
Plani jep një dimension rajonal të vizionit të zhvillimit të qytetit të Shkodrës dhe rajonit 
verior të Shqipërisë në tërësi. 

3. 

Plani në lidhje me zonën e qendrës historike dhe zona e mbrojtur, 2008; Hartuar nga: 
Instituti i Monumentevete Kulturës, Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve; Lloji 
instrumentit: Një instrument kontrollit të zhvillimit për të kontrolluar ndërtimin dhe  
cilësinë e tyre arkitekturore në zonat e mbrojtura të vendeve historike dhe kulturore 
brenda qytetit të Shkodrës. 

4. 
Studimi Urbanistik Pjesor i Qendrës së Qytetit të Shkodrës, miratuar me vendim të 
KRRTRSH Nr.3, dt. 7.05.2005, Financuar: Shteti Shqiptar. Lloji instrumentit: Planifikim 
i zonës lokale të qendrës së qytetit të Shkodrës. 

5. Për miratimin e vijave kufizuese të zonave/vendbanimeve informale në Qarkun e 
Shkodrës miratuar me vendimin e KRRTRSH Nr 1/4, dt. 26.10.2007, Nr. 4/2 dt. 
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17.01.2008 dhe Nr.1/1 dt.18.04.2008; Klient: Bashkia e Shkodrës, Konsulent: ALUIZNI; 
Lloji i instrumentit: Një hartë kadastrale, për të identifikuar dhe vendosur të drejtën 
legale mbi tokën e zënë në mënyrë të paligjshme. 

6. 
Studimi fizibiliteti për zhvillimin e zonës industriale të Shkodrës, Dorëzuar në Tetor 
2008; Hartuar në kuadër të NPPA & Interreg III A / Cards Phare; Adriatic Cooperation 
for Industrial Development, Teuleda, Konsulet INTERCONSULTING Venezia, 2008. 

7. 
Plan rregullues i bregut perëndimor të liqenit të Shkodrës. Hartuar nga GTZ në 
bashkëpunim me Bashkinë Shkodër. Dorëzuar në Dhjetor 2007; Lloji instrumentit: Plan 
rregullues i zonës së bregut të liqenit, në kuptim të ligjit “Për urbanistikën”. 

8. Politika e zhvillimit të territorit, Bashkia Shkodër;Hartuar nga: Bashkia Shkodër; 
Miratuar e Vendim të Këshilli të Bashkisë Shkoder Nr.56 Datë 30.08.2010. 

 
2.6.1 Plani Rajonal Shkodër-Lezhë 
Ky plan është dokumenti i dytë i planifikimit rajonal, pas Tiranës, bazuar në konceptin e 
Vizionit të Zhvillimit Rajonal brenda një zone territoriale (rajonale), specifike dhe të 
identifikuar  qartë,  duke  grupuar  të gjithë  qendrat  urbane  dhe venbanimet  e tjera brenda 
rajonit Shkodër- Lezhë (rajoni verior), me një qëllim të përbashkët, zhvillimin me facilitete 
dhe shërbime të përbashketa të infrastrukturës dhe me potenciale të zhvillimit ekonomik.  
 
2.6.2 PodShkod: Një Rajon Urban Policentrik Ndërkufitar, Podgoricë-Shkodër  
Ky plan parashikon një kontekst zhvillimi ndërkufitar, nëpërmjet të cilit, deri në vitin 2020, 
Podgorica, Shkodra dhe Lezha formojnë një korridor zhvillimi. Në Europë ka shumë projekte 
të tilla, që kanë rezultuar në korridore si Dublin-Belfast, Vienë-Bratislavë, Kopenhagen-
Malmo apo Bayonne-San Sebastien. Megjithatë, në këtë rast prezantohet një konfiguracion në 
formë “laku” (gjysmërrethore), e cila lidh Podgoricën me Shkodrën në veri të liqenit të 
Shkodrës nëpërmjet Koplikut, Bajzës dhe Tuzit dhe në jug nëpërmjet Velipojës, Ulqinit, 
Tivarit dhe Veli Pazarit. Aeroporti ndërkombëtar është afër Podgoricës dhe Tuzit. Porti detar 
në Tivar, nëpërmjet detit Adriatik, ka lidhje me detin Mesdhe dhe Ulqini ndodhet në një 
rivierë turistike me reputacion ndërkombëtar.Sigurisht, rruga Velipojë-Ulqin mund të mos 
ndërtohet që në fazat e hershme. Megjithatë, rruga që lidh Shkodrën me Ulqinin dhe Tivarin, 
nëpërmjet Muriqanit dhe Katerkollit(Vladimirit), tashmë është gjysëm e përfunduar. Po ashtu 
tuneli rrugor Velipazar-Tivar duhet të përfundojë po këtë vit. Ky “rreth” (i cili kërkon 
investim të konsiderueshëm, por jo të jashtëzakonshëm), i përngjet “Delta Metropolis-it” në 
Vendet e Ulëta, e cila më parë quhej “Randstad Holland”. Ky është një rreth urban gjigand me 
të ashtuquajturën “Zemër të Gjelbër” në mes, ashtu siç është liqeni i Shkodrës i cili do të jetë 
në mes të PodShkodrës(Podgoricë-Shkodër).  
 
2.6.3 Korridori Nënurban i Rritjes   
Duhet nënvizuar që në pjesën veriore të liqenit të Shkodrës, për 15 km përgjatë rrugës 
Shkodër-Podgoricë, deri në Koplik, është zhvilluar një zonë nënurbane informale. Ky zhvillim 
informal sjell tre probleme:  
(a) ndotjen e liqenit për shkak të mungesës së infrastrukturës urbane;  
(b) pasoja negative për bujqësinë, për shkak të zënies së tokës me ndërtime;  
(c) prishje të rrugës kryesore, për shkak të manaxhimit të keq të hapësirës së rrugës dhe aksesit 
të saj frontal.  

Nga ana tjetër, gjendja nuk është përkeqësuar deri në atë pikë, saqë të mos rikthehet në 
normalitet. Ky proçes urbanizimi paraqet ndryshimin kryesor dinamik në rajon. Ai favorizon 
një zhvillim të fuqishëm socio-ekonomik, i cili mund të vërehet disi edhe në Tuz, përtej 
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kufirit. Dendësia e këtij korridori është shumë e vogël për të mundësuar krijimin e një 
infrastrukturë të përshtatshme ose për krijimin e një sistemi rrugor. Por, as shtëpitë nuk mund 
të shemben. Përqasja më e mirë do të ishte rritja e dendësisë, legalizimi i zhvillimit dhe 
financimi i rrugëve dhe infrastrukturës. Ky koncept është i bazuar në idetë e Zhvillimit 
Rajonal Europian (INTERREG), për të bërë efiçentë përdorimin maksimal të burimeve lokale, 
aseteve dhe kapaciteteve që ndihmojnë në zhvillimin e ekonomisë lokale dhe veprojnë kundër 
eksodit rural të popullsisë. Disa koncepte bazë të ketij plani janë si më poshtë: 

• Zhvillimi  i  Shqipërisë  së  Veriut,  si  një  rajon  i  fortë  dhe me kohezion. Një  vizion 
ky që parandalon mbi përqëndrimin si në zonën Tiranë-Durrës të potencialeve ekonomike të 
Shqipërisë. Krijon një “Rajon Urban Policentrik”, përgjatë kufirit me Malin e Zi, duke lidhur 
ekonomitë urbane të Shkodrës, Lezhës, Podgoricës, Tivarit dhe Ulqinit në një kornizë për 
zhvillimin ekonomik rajonal dhe shpërndarjen e popullsisë. 

Hartat e mëposhtme tregojnë disa projekte të rekomanduara dhe interesante për 
fuqizimin rajonal dhe zhvillimin e ndërkufitar me vendet fqinje, si Mali i Zi dhe Kosova, ashtu 
si korridori kombëtar Shqiptar dhe i transportit ndërkombëtar. Më poshtë në trajtë skematike 
janë paraqitur ndërhyrjet kryesore strategjike që propozon Plani Rajonal Shkodër-Lezhë:Akset 
kryesore rrugore; Projektet e zhvillimit ekonomik; Zonat e rritjes urbane. Studimet e 
mëposhtme janë përqendruar për qytetin e Shkodrës, si rruga e by-pass perëndimor të qytetit 
dhe korridorit të Koplikut. I pari është studimi që lidhet me  infrastrukturën e qytetit, ku 
evidentohet qartë prezenca e by-pass, që lehtëson shumë trafikun e qytetit duke shmangur të 
gjitha automjetet që vijnë nga pjesë të ndyshme të vendit të drejtuar për në Malin e Zi, përmes 
pikës kufitare të Hanit të Hotit.  

 

  

Harta nr.24: Propozime të rrjetit rrugor të 
Shkodrës 

 
Harta nr.25: Propozim i rrugës lidhëse të 

Shkodrës me Hanin e Hotit, by-pass i Koplikut 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2005) 
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2.6.4 Plani Rregullues i qytetit të Shkodrës, viti 1994   
Plani rregullues i qytetit Shkodër, miratuar nga KRRTRSH në vitin 1994, përbën një nga 
instrumentat kryesorë të zhvillimit të qytetit gjatë viteve të tranzicionit. Baza ligjore mbi të 
cilën u hartua ky plan ishte ligji nr. 7693, datë. 06.04.1993, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore 
në zbatim të tij. Pavarësisht se ky plan nuk parashikonte hopin e madh të industrisë së 
ndërtimit në vitet në vijim, gjithsesi shërbeu si një bazë shumë e vlefshme për ruajtjen e  
zonave të mbrojtura historike dhe me vlera mjedisore të qytetit. 

 

   
    Harta nr.26: Plani Rregullues i Shkodrës      Harta nr.27: Zonimi funksional i PPRR për 
            miratuar me vendimin,      viti 1994 (i ripunuar) (Burimi: Bashkia Shkodër) 
        e KRRTRSH Nr.2, dt. 04.02.1994 
                (Burimi: Bashkia Shkodër) 

 
Studimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues të Shkodrës është mbështetur në detyrën e 

projektimit të miratuar me VKM Nr.30, datë 8 Shkurt 1984, si dhe kërkesat e kohës si pasojë e  
ndryshimeve sociale dhe ekonomike të viteve 1990-1993. Kryesisht ky plan zgjidh tre 
probleme kryesore:  

A. Zonimin funksional; B. Sistemin (rrjetin) rrugor; C. Vijën kufizuese të ndërtimeve. 
Plani u parashikua të funksionojë për një periudhë 20 vjeçare dhe sugjeronte që zhvillimi të 
ndodhte brenda territoreve ekzistuese të  qytetit të Shkodrës,  kryesisht  duke  dendësuar  zonat  
me shtëpi private. Sipas zonimit funksional të bërë, projektuesit e ISPU që janë dhe autorët e 
planit, pretendojnë që dendësia bruto nga 136 banorë/ha (në vitin 1994), të arrijë deri në 250 
banorë/ha. Përsa i përket zgjerimeve të mundshme afatshkurtër të qytetit janë dhënë 4 
propozime në këtë: 
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 A. Zona buzë kodrave të Tepes (18ha); B. Zona tek artistikja (6.7ha);C. Zona tek 
antifilokseriku (6.7ha); D.  Zona mbi unazë në pjesën jugperëndimore. 
Ndërsa ato të perspektivës afatgjatë janë:  

A. Sipërfaqet buzë liqenit; B. Sipërfaqet në pjesën veriore (pranë Dobraçit); C. Zona e 
Institutit Zooteknik deri në afërsi të fshatit Golem.  

Vija kufizuese e ndërtimeve, në bazë të rregullores së këtij plani, shprehte kufinjtë e 
lejuar të shtrirjes së qytetit në perspektivën e afërt. Sipërfaqja brenda kësaj vije është 1700 ha  
dhe përbënte një rritje prej 900 ha në krahasim me sipërfaqen e kufizuar nga vija e verdhë e 
vjetër. Brenda kësaj vije janë përfshirë sipërfaqe të reja të planifikuara në zonimin funksional, 
si hapësirat në veri, ato buzë liqenit kodrat e Tepes dhe Bahçalleku, i cili bëhet përfundimisht 
pjesë përbërëse e qytetit të Shkodrës. Përsa i përket Zonës Industriale, ajo parashikohet të 
zhvillohet duke sistemuar shtratin e lumit Kir dhe duke vënë në dispozicion të qytetit një 
sipërfaqe shtesë 300 ha. Kjo zonë ishte parashikuar që do ndahej nga zona e banimit me një 
brez sanitar mbrojtës 50 m. Zonimi funksional i planit rregullues të Shkodrës përmban 16 
kategori përdorimi toke për të cilat, as në plan as në rregulloren që shoqëron planin, nuk jepen 
detaje apo tregues zhvillimor konkret. 
 
1. Zonë banimi 9. Zonë spitalore 

2. Zonë banimi në perspektivë (nd. të ulëta) 10. Zonë sportive 

3. Zonë banimi në perspektivë (nd. masive) 11. Gjelbërim i organizuar (lulishte) 

4. Zonë banimi muze 12. Gjelbërim mbrojtës 

5. Zonë banimi e mbrojtur 13. Zonë varrezash 

6. Zonë qendre 14. Zonë parku 

7. Zonë industriale 15. Zonë arkeologjike 

8. Zonë industriale perspektivë 16. Tokë bujqësore në përdorim 

 
Tabela nr.16: Kategoritë e zonimit të Planit Rregullues të vitit 1994 

(Burimi:Bashkia Shkodër,1994) 
 

2.6.5 Studimi urbanistik pjesor-Qendra e qytetit të Shkodrës 
Studimit urbanistik të qendrës së qytetit të Shkodrës, i paraprin detyra e projektimit dhe 
zgjerimi i vijës kufizuese të kësaj qendre, miratuar me vendim të KRRTRSH-së nr.4, dt. 
19.02.2003. Sipas vijës kufizuese të përcaktuar me këtë vendim, zona e qendrës ka një  
sipërfaqe 18 ha. Ndryshimi nga qendra e parashikuar sipas Planit Rregullues të vitit 1994,  
konsiton në zgjerimin e saj me disa zona dhe sheshe dhe jo në trajtimin e qendrës si një aks 
rrugor. Pas 2 vitesh nga hartimi dhe miratimi i detyrës së projektimit miratohet studimi 
urbanistik pjesor i Qendrës së qytetit me vendimin e KRRTRSH nr.3, dt. 07.05.2005. 
Propozimi konsiston në një program gradual të rinovimit urban të ndërtesave ekzistuese gjatë 
rrugëve të vjetra të qendrës së qytetit. Me vendimin e KRRTRSH nr.3, dt. 15.06.2005 
miratohet rregullorja në zbatim të këtij studimi. Pjesë e kësaj rregulloreje është edhe një hartë 
e përgatitur nga Instituti i Monumenteve të Kulturës për objektet monument kulture dhe ato 
arkeologjike brenda vijës kufizuese të qendrës. 
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Plani i përgjithshëm urbanistik “Qendra e Shkodrës”, duhet të jetë pjesë e një koncepti 
të përgjithshëm për përgatitjen dhe zbatimin e masave për zhvillimin e plotë urbanistik. Qyteti 
i Shkodrës e ka përcaktuar formalisht këtë zonë në marrëveshje me dikasteret përgjegjëse të 
Tiranës me Vendimin Nr. 4 të K.RR.T.R.SH. të datës 19.02.2003. Ky projektim ka si qëllim të 
thellojë punën e paraqitur nga studioja fituese në konkursin paraprirës dhe ta kthejë atë në një 
plan të përgjithshëm me fuqi ligjore. Plani i përgjithshëm urbanistik duhet të shërbejë si 
objektiv paracaktuese për zhvillimin urbanistik të qytetit të Shkodrës që nga dita e aprovimit 
deri në vitin 2020. Ky projekt urbanistik përbëhet nga planimetri, piktograme, rregullorja e 
zbatimit të tij, si dhe nga këshilla veprimi për zonat jashtë fuqisë juridike të këtij plani. Këto 
këshilla duhet të respektohen të paktën deri në bërjen dhe aprovimin e një plani urbanistik të 
përgjithshëm për të gjithë qytetin.  

  
                Harta nr.28: Plani i qendrës së qytetit të Shkodrës (Burimi: Bashkia Shkodër, 2005) 

 
2.6.6 Projekti për qendrën historike dhe zona e mbrojtur 
Në vitin 2008, Instituti i Monumenteve të Kulturës (MTKRS) në bashkëpunim me bashkinë 
Shkodër kanë përgatitur hartën e re të Qendrës Historike dhe Zonës së Mbrojtur ku 
kategorizohen sipas rëndësisë së vlerave të trashëgimisë kulturore dhe historike, ndërtesat që i 
përkasin kësaj zone. Rregullorja  për administrimin e Qendrës Historike është miratuar me 
VKM  Nr.1183, datë.05.08.2008, “Për miratimin e rregullores, “Për  administrimin  e  qendrës 
historike dhe zonës së mbrojtur në qytetin e Shkodrës”. 

102 
 



Objektivat kryesorë të këtij studimi dhe rregullores në zbatim të tij janë: 
• mbrojtja,  konservimi  dhe  restaurimi  i  vlerave  të  trashëgimisë  kulturore, historike, 

urbanistike, arkitektonike dhe mjedisore të qendrës historike dhe zonës së mbrojtur të 
qytetit të Shkodrës; 

• administrimi i qendrës historike dhe zonës së mbrojtur; 
• mënyrat e bashkëpunimit të institucioneve të ngarkuara për mbrojtjen, restaurimin 

administrimin e vlerave të trashëgimisë kulturore të qytetit të Shkodrës. 
 

 
 

Harta nr.29: Qendrat historike dhe zona e mbrojtur e qytetit të Shkodrës 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2008) 

 

2.6.7 Zona Arkeologjike Shkodër 
Parku Arkeologjik Shkodër, ka një sipërfaqe prej rreth 70 ha. Kalaja “Rozafa”, me një 
sipërfaqe prej 3.6 ha dhe një perimetër muresh rrethues prej 881 m, është objekti më i 
rëndësishëm  i Parkut. Ajo dominon mbi një kodër shkëmbore ndërmjet lumenjve Drin dhe 
Buna, në hyrjen juglindore të qytetit të Shkodrës. Në vitin 2010 u bë një rivlerësim i zonës 
arkeologjike dhe u evidentuan 2 zona, “A” dhe “B”, sipas rëndësisë  të  cilat  u  miratuan  së 
bashku me rregulloren përkatëse  me  VKM  Nr.429,  datë. 28.4.2010, “Për  shpalljen e  Zonës  
Arkeologjike “A” dhe “B”, të qytetit të Shkodrës dhe miratimin e rregullores së  
administrimit”. Në rregulloren e administrimit jepen qartësisht format e bashkëpunimit dhe 
rolet e institucioneve të ngarkuara për mbrojtjen, restaurimin dhe mirë administrimin e zonës. 
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           Harta nr.30: Parku arkeologjik Shkodër (Burimi: Bashkia Shkodër, 2010) 

 
2.6.8 Projekti për zhvillimin e zonës liqenore-Waterfront Shkodra 
Ky projekt u hartua nga Bashkia Shkodër, me konsulencën  e Universitetit  të Firenzes. Nisma 
për zhvillimin e kësaj zonë u mor duke konsideruar veçoritë dhe karakteristikat peizazhistike 
dhe mundësitë e zhvillimit në drejtimin jugor të qytetit. Duhet patur parasysh këtu që mjaft 
ndërtues treguan interes të veçantë për këtë pjesë të qytetit dhe mund të themi që zona e hyrjes 
në qytet është ajo ku është përqendruar një zhvillim i madh në vitet 2005-2010. 

Waterfront Shkodra ose gjurmë urbane për të vështruar. “Hedh vështrimin tej”, është 
në të njëjtën kohë metaforë dhe një veprim i ri strategjik për qytetin e Shkodrës. Shkodra, 
ashtu si gjithë Shqipëria, po përpiqet të shikojë drejt një të ardhmeje të re urbane duke u 
përpjekur të sfidojë abuzimet dhe spekullimet. Distanca kohore është shumë e madhe dhe 
trasformimet në veprim po shkatërrojnë ato gjurmë urbane mbi të cilat mund të zhvillohet një 
e ardhme, por mbi të gjitha për të rekuperuar vetë arkitekturën dhe raportet ndërmjet kësaj të 
fundit dhe hapësirës urbane. Kërkimet e bëra të ndërgjegjshme për këtë gjendje të artit kanë 
kërkuar të venë në zbatim nëpërmjet rekuperimit dhe zbulimit të shenjave dhe gjurmëve 
urbane të qytetit, të shkaktojne një veprim për ndryshimin ose akoma për një përmbysje totale 
të morfologjisë aktuale të qytetit.  

Aktualisht qyteti si në nivelin fizik ashtu edhe në atë mendor dhe relacional, i kthen 
kurrizin elementit më të rëndësishëm të hapësirës: liqenit. Një tokë e askujt e “njollosur”, nga 
abuzivizmi dhe spekulimet e ndan nga qendra e Shkodrës. Por është pikërisht ky vend i 
ndryshimit të lidhjeve urbane mbi të cilin insistohet për të realizuar një imazh të ri të qytetit 
nëpërmjet një elementi të ri: Waterfronti. Dinamizmi ekologjik i liqenit, që në periudha të 
ndryshme të vitit vendos kufirin midis tokës dhe ujit, është elementi që shërben për ti dhënë 
jetë nje imazhi të ri që pranon veçantinë, kundër përgjithësisë dhe sigurisë së një të ardhme që 
shpejt mund të rrezikohet. Masterplani është kështu një faqe e re mbi të cilin mund të 
projektojmë Shkodrën. Tema, objekt i bashkëpunimit shkencor dhe teknologjik këtu e 
prezantuar, nga titulli “Studim i hapësirës rajonale të liqenit dhe të qytetit të Shkodrës mbi 
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zhvillimin urban dhe turistik”, ka ndërtuar një bazë të fortë për të arsyetuar mbi të shkuarën 
dhe të ardhmen e qytetit të Shkodrës. Filli logjik që ka shoqëruar këtë reflektim mbi qytetin ka 
qenë lidhja e shkëmbyeshme midis hapësirës urbane dhe liqenit, sot e ndaluar dhe e mohuar. 

 

 
 

Foto nr.11: Pamje e liqenit të Shkodrës dhe e qytetit, nga mali i Taraboshit (Burimi: E.Krymbi, 2010) 
 
“Fil rouge”-i që shoqëroi reflektimin, ka qenë raporti i shkëmbyshëm mes hapësirës 

urbane dhe liqenit, sot për sot i prerë, i mohuar nga një tokë e askujt, e gërryer nga spekullimi 
dhe abuzimi ndërtimor, që ndan pasqyrën ujit nga qendra qytetare. Pasi u percaktua linja 
kryesore e zhvillimit, e përdorur si “shigjetë”, për të tejkaluar këtë barrierë ndarëse nga liqeni, 
thellohet përgjatë saj një lidhje të dobët por të pazgjidhshme, mes ujit dhe qytetit, të ngurtës e 
së lëngshmes, duke imagjinuar një të ardhme për qytetin e Shkodrës, si një vend që tërheq 
turista, duke shfrytëzuar edhe trashëgiminë e pasur historike dhe ambientale. Kompleksiteti i 
hapësirave rivlerëson “zbulimin” e horizontit liqenor, këndvështrim poetik që sot është krejt i 
humbur nga qyteti shqiptar. Dinamizmi ekologjik që ka liqeni në periudha të ndryshme të vitit, 
në varësi të daljes nga shtrati apo të periudhave të thata, vizaton kufirin mes ujit dhe tokës, 
shndërrohet në burimin e rizbuluar që shërben për t’i dhënë jetë perspektivave të reja, 
peizazheve të panjohur më parë, në një moment të vendosur rrëzë ujit e në tjetrin larg tij, e që 
na ftojnë te shohim përreth, në rizbulim të shenjave urbane.113 

113  Prof. Arch.Tramonti. U, Prof. Arch.DI NARDO. P; “Progetti per Scutari”, Alinea Editrice, Firenze 2011. 
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Harta nr.31: Plan prezantues i zhvillimit të zonës liqenore të qytetit të Shkodrës 

 
Harta nr.32: Pamje e zhvillimit të zonës liqenore të Shkodrës      

(Burimi: Bashkia Shkodër, 2011) 
 
2.6.9 Plani rregullues i bregut perëndimor të liqenit të Shkodrës 
Në kushtet e rritjes së atraksionit turistik në zonën Shirokë-Zogaj, Bashkia e Shkodrës, ka 
kërkuar hartimin e Planit të Përgjithshëm Rregullues për këtë zonë, në mënyrë që jo vetëm të 
kontrollojë zhvillimin nganjëherë spontan e të pakontrolluar të këtyre zonave, por njëkohësisht 
të mbrojë e të promovojë vlerat e veçanta të tyre. Ky plan  është  hartuar  nga Bashkia Shkodër 
dhe GTZ në kuadër të projektit “Planifikimi Hapësinor i Rajonit Ndërkufitar të Liqenit të 
Shkodrës, Shqipëri dhe Mal i Zi”. Kuadri ligjor mbi të cilin është bazuar ky plan është, ligji 
8405, dt.17.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar dhe VKM nr.722, dt.19.11.1998  “Për 
miratimin e rregullores së urbanistikës”, i ndryshuar. 
Bazuar në përcaktimet ligjore të cituara më sipër, studimi përmban: 
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• Të dhënat, analizat e të dhënave dhe prognozat; 
• Objektivat dhe Strategjinë që Bashkia kërkon të arrijë, të ndara sipas zonave; 
• Mendimet, sugjerimet dhe propozimet e përfituara nga proçesi i përfshirjes qytetare; 
• Përcaktimet  që  influencojnë  mbi  pronësinë  mbi  tokën  dhe  vlerësimin  e  saj, sipas 

funksioneve, mënyrës të zbatimit nëpërmjet studimit urbanistik pjesor, intensitetit dhe 
tipologjisë së ndërtimeve; 

• Klasifikimin në zona funksionale të territorit që përfshihet nga plani, duke u 
mbështetur në gjendjen ekzistuese, në përdorimet e mundshme, në dendësitë e banimit, 
në infrastrukturat inxhinierike e sociale, si edhe rregullat që duhen ndjekur brenda 
secilës prej tyre për të ndryshuar destinacionin e përdorimit; 

• Shqyrtimin e zonave që do t’i nënshtrohen rikonstruksionit urbanistik, si edhe zonave 
për shtrirjen e qytetit; 

• Strukturën e përgjithshme organike të territorit nëpërmjet elementëve përcaktues të 
zhvillimit urban, veçanërisht nëpërmjet sistemit të përgjithshëm të komunikacionit 
rrugor, etj; 

• Përcaktimin e ndërhyrjeve për vlerësimin dhe ruajtjen e burimeve mjedisore, 
bujqësore, peizazhistike e historike, duke vendosur kushtëzime për përdorimin e tyre. 
 

      

 
 

Foto nr.12: Pamje nga lagjia Shirokë (Burimi: E.Krymbi, 2013) 
 

Territoret  e zonës Shirokë-Zogaj, me sipërfaqe respektive 66 ha dhe 80 ha, janë përfshirë 
brenda kufirit administrativ të qytetit të Shkodrës, që nga janari i vitit 1997. Zona turistike e 
marrë në studim është rreth 600 ha, dhe me një gjatësi vijë ujore rreth 14.5 km, nga e cila rreth 
10 km kanë breg shkëmbor dhe 4.5 km fushor. Studimi është mbështetur në Detyrën e 
Projektimit, e cila është hartuar nga Bashkia e Shkodrës, në bashkëpunim dhe asistencë nga 
GTZ dhe është miratuar në KRRT të Bashkisë Shkodër me Vendim nr.3, date 02.11.2007. 
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Foto nr.13: Ndërtime të vjetra dhe të reja në sektorin e rrugës Shirokë-Zogaj  
(Burimi: E.Krymbi, 2013) 

 
2.7. Zona industriale e qytetit të Shkodrës 
 
Zona industriale e qytetit të Shkodrës ka një sipërfaqe 137 ha dhe shtrihet në zonat kadastrale 
nr.8592 dhe nr.8593. Në kuadër të projektit, Kooperimi Adriatik për Zhvillimin Industrial, 
financuar nga Bashkimi Europian, Teuleda dhe Studio Interconsulting në tetor 2008 
përgatitën“Studimin e fizibilitetit të zhvillimit të zonës industriale të Shkodrës”. Objektivi 
kryesor i studimit është ripërdorimi i sipërfaqeve të bollshme industriale të qytetit. Për t’u 
vlerësuar në këtë studim, është evidentimi që iu bë komplet ndërtesave të kësaj zone, përsa i 
përket pronësisë, private apo publike, pasi që nga viti 1990 janë bërë shumë privatizime. 
Duhet patur parasysh fakti që shumica e këtyre godina industiale ishin ndërtuar në periudhën  
e komunizmit dhe gjithçka para viteve 1990, rezultonte të ishte në pronësi të shtetit. Pas viteve 
1990, gjithnjë e më shumë filloi të zgjohej interesi i bizneseve për këtë zonë. Fillimisht 
industria e ndërtimit, por pastaj edhe shumë  biznese  të tjera (fasonë,  përpunues duralumini, 
përpunues druri etj.) filluan rinovimin dhe përshtatjen e godinave të amortizuara të kësaj zonë 
për qëllimet e tyre prodhuese. 

Me VKM Nr.775, dt. 4.6.2008 “Për shpalljen “zonë ekonomike”, në Shkodër” kjo 
zonë mori statusin “Park industrial”.  Në këtë VKM përcaktohet se, periudha e funksionimit  
të zonës është 35 vjet dhe se sipërfaqja, me pronësi shtetërore në zonën ekonomike,  jepet  me 
koncesion në bazë të kuadrit ligjor për koncesionet në Shqipëri. 

108 
 



 

 
                      

Harta nr.33: Zona industriale Shkodër 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2008) 
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Kapitulli i tretë 
 
3. ZHVILLIMET DEMOGRAFIKE DHE PROBLEMET SOCIAL-EKONOMIKE 
 
3.1. Aspekte të zhvillimit të popullsisë së qytetit të Shkodrës 
 
Një ndër pikat më të rëndësishme në pikëpamjen e planifikimit të territorit dhe zhvillimit 
urban është edhe studimi i popullsisë. Duhet theksuar se një tematikë e tillë është e gjerë dhe e 
shumëanshme në trajtimin gjeografik të territorit. Qyteti i Shkodrës ka qenë dhe është, një nga 
zonat më të populluara të vendit dhe njëkohësisht qendra rajonale e Shqipërisë së Veriut. 
Popullsia e qytetit të Shkodrës, ka qenë e ndikuar kryesisht, nga tendencat rritëse, lidhur kjo 
ngushtë me ndikimin që kanë pasur lëvizjet natyrore të popullsisë. Megjithatë ndryshimet dhe 
lëvizjet e popullsisë janë evidentuar në periudha të ndryshme. Duhet theksuar se materialet që 
lidhen me evolucionin e ndryshimit të popullsisë së qytetit të Shkodrës, janë bërë të njohur në 
vite, nga autorë e studiues të shumtë, politikanë e diplomatë të huaj, gjeografë e historianë nga 
më të ndryshmit. Sanxhaku i Shkodrës kishte në fillim të shekullit të XV-të, menjëherë pas 
pushtimit turk, 210 vendbanime që kishin gjithsej 3397 shtëpi, apo afërsisht 16.2 shtëpi për 
vendbanim.114 Pas shekullit të XVI-të, sistemi turk i timarit u zëvendësua me sistemin e 
çifligjeve. Për këtë arsye nuk u kryen me regjistrime kadastrale nga ana e pushtuesve osmanë. 
Ndër to vlen të theksohen një sërë materialesh burimore e arkivore, që nga relacioni i Mariano 
Bolices i shekullit XVII-të, kronikanit turk Evlia Celebiu, e deri tek studiuesit e diplomatët e 
shekullit XVIII-XIX-të si: Ermanno Armao, François Pouqueville, Alexandre Degrand. Fakte 
interesante për popullsinë e qytetit të Shkodrës, paraqet relacioni i Mariano Bolices, i  vitit 
1614, i cili na jep informacione deri në shekullin e XVII-të. Ky relacion hedh dritë mbi mjaft 
të dhëna të hershme për popullsinë e qytetit, shtrirjen e tij dhe ndarjen që kishte ekzistuar më 
parë. Sipas Mariano Bolices, qyteti i hershëm i Shkodrës: “përfshinte në vehtëvehte rreth 400 
shtëpi, si dhe rreth 1000 burra armet”. Informacione të tjera për qytetin e fundshekullit XVII-
të e fillim shekullin e XVIII-të, vijnë nga Fulvio Cordinjano në veprën e titulluar “CATASTO 
VENETO DI SCUTARI.R.C.1416-1417-Vol.1”. Fulvio Cordinjano thekson se Shkodra e 
kësaj periudhe përfshinte në numrin e saj të popullsisë rreth 20.000 banorë. Një studiues tjetër 
i huaj, është François Pouqueville, i cili në librin e tij “Voyage de la Greece”, e vlerëson 
Shkodrën me rreth 24.000 banorë. Të dhëna për popullsinë e Shkodrës, në shekullin e XIX-të, 
jepen nga ana e Alexandre Degrand dhe Hyacinthe Hecquard. Sipas Hyacinthe Hecquard: “Në 
Shkodër numërohen 4500 shtëpi, nga të cilat 3000 janë myslimanë, 1400 krishtianë dhe 100 
ortodoksë, të vendosur në një territor me perimetër mbi katër milje. Ato janë të ndara në dhjetë 
lagje: lagjia Tabakëve, Tepeja, Ajazma, Xhafa(Qafa), Bahçalleku, Bërdica, Kuçi, Dobraçi, 
Golemi dhe Rusi”.115 Opinioni i përgjithshëm shkencor është i mendimit se një regjistrim i 
hollësishëm i popullsisë në Shqipëri nuk është kryer para vitit 1945 (regjistrim, i cili u pasua 
nga ato të viteve 1950, 1955, 1960, 1969, 1979 dhe 1989), përfundimet e të cilit u publikuan 
nga zyra e statistikave. Regjistrimi i parë i popullsisë i kryer nga administrata shtetërore 
shqiptare u zhvillua në vitin 1923; dhe shumë nga përfundimet e tij janë publikuar në një masë 
të madhe. Regjistrim tjetër i popullsisë u krye më 1930, por që të dhënat e tij nuk janë të 
disponueshme si një njësi e tërë. Ky regjistrim është padyshim më me pak vlerë sesa ai, cilësia 
e të cilit është nënvlerësuar në literaturën shkencore deri më tani, d.m.th. regjistrimi i vitit 
1918, i cili u organizua nga një ekspert i statistikës, Franz Seiner. Në janar 1916 gati i gjithë 

114  Misja.V, Vejsiu. Y, Bërxholi. A; “Popullsia e Shqipërisë”, Studim demografik, Tiranë, 1987. 
115  Hecquard. H; “Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë se Epërme ose i Gegërisë”, Tiranë, 2008. 
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territori shqiptar ishte i pushtuar nga ushtria austro-hungareze, përveç skajeve jugorë të vendit, 
të pushtuara nga trupat bullgare, franceze, italiane dhe greke. Qyteti i Shkodrës, në atë 
periudhë qyteti më i madh i vendit, u bë qendra e administratës ushtarake, e cila i la të 
pandryshuara strukturat tradicionale të administratës civile. Regjistrimi i popullsisë u zhvillua 
në datën e caktuar 1 mars 1918. I gjithë materiali u tranportua në Shkodër dhe u depozitua po 
aty. Urdhëri për të shkatërruar te gjithë materialin u neglizhua. Materiali i mbijetuar, i cili 
mbulon pjesën më të madhe të vendit, është si vijon: 435,075 persona nga 803,959 persona 
(shifër e vlerësuar si e lartë), të numëruar më 1923 (54%) apo 20.096 km² nga 28.748 km² e 
sipërfaqes së vendit (70 %). Njësia e administratës ushtarake ra dakord për t’ia dorëzuar 
materialin Akademisë së Shkencave Austriake, bashkë me autorizimin për ta publikuar dhe 
për të punuar me të. Akademia i kërkoi drejtuesit të regjistrimit të popullsisë, Franz Seiner të 
përpunonte statistikat kryesore. Këto tabela u publikuan në vitin 1922, mbështetur nga fondet 
e qeverisë shqiptare. I porositur nga qeveria shqiptare, F. Seineri publikoi veçmas gjithashtu  
rezultatet e regjistrimit të popullsisë në zonat fisnore të Shqipërisë së Veriut. Mbi bazën e 
këtyre rezultateve, ai përgatiti hartën e parë, me përmasat dhe kufinjtë e territoreve fisnore. 
Një vit më parë, Drejtori i Komisionit Ballkanik të Akademisë së Shkencave Austriake, 
E.Oberhummer, publikoi rezultatet e para preliminare.  
 

 Bezirku 
(rrethi) 
dhe qyteti 

Hapësira 
në km2 

Banorë 
për km2 

                     Numri i   Gjinitë 

banimeve familjeve banorëve meshkuj femra 
1. Kruja 2.373 22   8.236   9.149  51,786 26,052 25,738 
2. Puka 2.107 16   4.778   4.836  32,504 16,954 15,550 
3. Shkodra 2.897 29 12.517 15.016  84,509 42,603 41,906 
4. Tirana P. 2.838 39 20.161 21.425 111,088 54,654 56,434 
5. Zhuri 3.800 28 16.534 18.746   99,187 50,186 49,001 
6. Berati 4.480 25    113,551   
7. Tirana J. 1.601 20    5.467   6.279    31,588 14,884 16,704 

 Shuma 20.096 26     524,217   
 

                                                          Popullsia sipas kombësisë               Popullsia sipas besimit 
 
 
 

Bezirku  
(rrethi) dhe 
qyteti 

Shqiptarë Vlleh Serbo-
kroate 

Bullgarë Grek Jevg myslima
në 

katolikë ortodoksë të 
tjerë 

1. Kruja 51,311 40    435 40,506 11,305 179  
2. Puka 32,486     18 6,963 25,541   
3. Shkodra 81,997 2 1,675 5 15 673 34,706 47,810 1,983 10 
4. Tirana P. 106,737 1 562 2 14 3724 103,863 514 6,699 2 
5. Zhuri 90,833 109 26 206 1 718 93,792 4,500 835  
6. Berati       85,052  28,499  
7. Tirana J. 31,367 107    220 27,237  4,351  

 Shuma       392,119 89,470 42,546 12 
Tabela nr.17: Pasqyra e popullsisë së Shqipërisë në rang (rrethi e qyteti),  

në vitin 1918 sipas Franz Seiner116 
Regjistrimi i popullsisë i përgatitur mëse një vit më parë, u bë me kujdes dhe u zhvillua 

me saktësi. Mbledhja e të dhënave statistikore filloi dy muaj pasi trupat austro-hungareze hynë 
në vend: në mars 1916, ishte kryer një regjistrim provizor i popullsisë, i lidhur me regjistrimin 
e gjësë së gjallë dhe me studimin e rezervave ushqimore. Në mars 1917 Franz Seiner, ekspert i 

116  “Numrim i parë i popullsisë në Shqypni” prej Franz Siener; Nxjerrë nga Revista “Hylli i Dritës”, Shkodër, 
viti 1922. 
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regjistrimit dhe një staticien, u dërgua në Shqipëri për të marrë përsipër datyrën e përgjegjësit 
për statistikat në territoret e pushtuara. Ishte detyrë e tij për të krijuar një zyrë provinciale për 
statistikat dhe pas saj për të organizuar regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë.  

Për përcaktimin e vendbanimeve “me karakteristika të veçanta”, janë përdorur këto 
kritere:  

1.pakicat kombëtare: këtu përfshihen të gjitha ato vendbanime ku më shumë se 20 % e 
popullsisë është e përbërë nga të huaj;  

2.struktura profesionale: vendbanimet ku 20 % e popullsisë ose më shumë se 150 
persona janë përfshirë në aktivitete ekonomike jobujqësore. 

3.qytetet: vendbanimet që janë qytete;  
4.madhësia e ekonomisë shtëpiake: vendbanimet ku ekonomia shtëpiake përfshin më 

shumë se 10 persona ose më pak se 3,5 persona.117 
 

 Qyteti Hapësira 
në km2 

Banorë 
për 

km2 

              Numri i  Gjinitë 

banimeve familjeve banorëve meshkuj femra 
1. Durrësi   955 1.054 4,175 2,047 2,128 
2. Elbasani   2056 2.192 10,102 4,967 5,135 
3. Kavaja   979 1.233 5,453 2,730 2,723 
4. Kruja   787 831 3,861 1,954 1,907 
5. Shkodra   3.243 5.622 23,099 11,580 11,580 
6. Tirana   1.848 2.204 10,251 5,090 5,161 
7. Berati    1.930 9,006 4,424 4,582 

 Shuma   9.868 14.966 65,947 32,731 33,216 
 

      Popullsia sipas kombësisë Popullsia sipas besimit 
 
 
 

Qyteti Shqiptarë Vlleh Serbo-
kroate 

Bullgarë Grek Jevg myslimanë katolikë ortodoksë të 
tjerë 

1. Durrësi 3,436  75  14 627 2,457 175 1,539 2 
2. Elbasani 9,231     869 8,409 5 1,692  
3. Kavaja 5,141  1   308 4,342  1,111  
4. Kruja 3,824     37 3,855 1 5  
5. Shkodra   21,493  1,049 5 10 1 15,266 7,091 732 10 
6. Tirana    9,339  23 1  876 9,468 18 757 8 
7. Berati       5,125  3,881  

 Shuma       48,922 7,286 9,717 20 
 

Tabela nr.18: Pasqyra e popullsisë së Shqipërisë  
në rang qyteti, në vitin 1918 sipas Franz Seiner118 

 
 
 
 

117   Pandelejmoni. E; “Shkodra: household, family and urban life: 1918-1939”: Graz, 2013 
118  “Numrim i parë i popullsisë në Shqypni” prej Franz Siener; Nxjerrë nga Revista “Hylli i Dritës”, Shkodër, 

viti 1922. 
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Harta nr.34: Pasqyra e të dhënave të Censusit të popullsisë 1918, sipas Franz Seiner 

 
Me zhvillimin e marrëdhënieve kapitaliste dhe lidhjeve ndërkrahinore, veçanarisht 

gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare, popullsia pati ndryshime të mëdha, megjithëse kemi 
një nivel të ulët urbanizmi, p.sh. në 1926, vetëm 15.3 % e popullsisë jeton në qytet, ku qyteti 
kryesor në rang kombëtar ishte Shkodra. 
 

Viti 1830-1840 1900-1912 1923 1938 
 Qytetet Popullsia Qytetet Popullsia Qytetet Popullsia Qytetet Popullsia 

1. Shkodra 40,000 Shkodra 40,000 Korça 25,600 Shkodra 25,300 
2. Elbasani 10,000 Berati 15,000 Shkodra 23,000 Tirana 25,100 
3. Berati  8,000 Tirana 15,000 Tirana 10,800 Korça 21,500 
4. Tirana  8,000 Korça 13,000 Elbasani 10,400 Elbasani 12,700 
5. Gjirokastra  7,000 Gjirokastra 12,000 Gjirokastra  8,900 Durrësi 10,500 
6. Korça  4,800 Elbasani 11,000 Berati  8,000 Vlora 9,900 
7. Kruja  4,800 Vlora  7,000 Vlora  8,000 Berati 9,600 
8. Përmeti  4,800 Kruja  6,000 Kavaja  6,500 Gjirokastra 8,800 
9. Vlora  4,000 Durrësi  5,000 Durrësi  4,800 Kavaja 7,300 

10. Delvina  3,600 Kavaja  5,000 Kruja  3,800 Fieri 4,800 
 Totali 104,700 Totali 181,700 Totali 127,500 Totali 160,000 

                      
 Tabela nr.19: Klasifikimi i dhjetë qyteteve  

më të mëdha të Shqipërisë 1830-1938119 
 

Duke folur për qytetin e Shkodrës si qendër kryesore e Shqipërise, Faik Konica në 
vitin 1938 shkruan: “Në veri i vetmi qytet që i përket Shqipërisë është Shkodra, që njihet me 
emrin venedikas Skutari. Ky është një vend i bukur dhe i lavdishëm, me një kala të ndërtuar që 
në periudhën para romake, me shtëpi të mira dhe me kopshte, me një Pazar piktoresk, me 
rrugë buzë liqenit, me kuvende katolike dhe xhami muslimane dhe me një histori të vjetër me 
ngjarje të stuhishme. Shkodra, e cila edhe sot është metropoli i Shqipërisë, ka qenë kryeqytet i 

119   Misja. E; “Alcuni aspeti della migrazione interna e della urbanizazione in Albania”, Napoli, 1993. 
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Ilirisë dhe një qendër e lulëzuar në shekullin e IV-të para erës së re”.120 Në vitin 1926 jepet një 
tabllo e qartë e raportit të popullsisë dhe ndarjes qytet-fshat sipas prefekturave nga botimi i 
Teki Selenicës “Shqipëria, më 1927”, ku Shkodra si Prefekturë arrinte 114,053 banorë, ndërsa 
si qytet 24,411 banorë. Kjo ilustrohet edhe në tabelat e mëposhtme: 
 

 
Popullsia Banesa 

Nga kjo 

Qytet Fshat 

 Nr. % Nr. % Nr. % 

Gjithsej 828,593 154,766 100.0  26,721  17.3 128,045   82.7 
1. Berati 116,223   24,772 100.0   2,298   9.3   22,474   90.7 
2. Dibra   83,006   15,583 100.0 - 0   15,583 100.0 
3. Durrësi   57,904    8,762 100.0   4,053   46.3    4,709   53.7 
4. Elbasan   81,228 16,226 100.0   2,431   15.0   13,795   85.0 
5. Gjirokastra 127,550 25,564 100.0   3,040   11.9   22,524   88.1 
6 Korça 127,864 23,406 100.0   5,642   24.1   17,764   75.9 

7. Kukësi   38,652   6,750 100.0 - 0    6,750  100.0 
8. Shkodra 114,053 17,912 100.0   5,173   28.9   12,739    71.1 
9. Tirana   36,646   7,007 100.0   2,816   40.2     4,191    59.8 

10. Vlora   45,497 10,184 100.0   1,268   12.5     8,916    87.5 
 

Tabela nr.20: Numri dhe struktura e banesave sipas ndarjes qytet-fshat  
dhe sipas prefekturave në Shqipëri, ne vitin 1926121 

 
Prefektura Numri i 

banesave 
urbane 

Popullsia 
urbane 

Niveli i 
banesave në 

qendrat 
urbane % 

Numri i 
qyteteve 

Popullsia e 
qytetit 
qendër 

prefekture 

Madhësia 
mesatare e 
popullsisë 
së qyteteve 

Niveli i 
urbanizmit 

% 

Gjithsej 26.721 127,114 17,3 21 - 6,1 15,3 
1. Berati   2.298  10,015 9,3 2  8,505 5,0  8,6 
2. Dibra - - 0 - - - 0 
3. Durrësi   4.053 16,417 46,3 4   5,175 4,1 28,4 
4. Elbasani   2.431 12,313 15,0 2 10,408 6,2 15,2 
5. Gjirokastra   3.040 14,924 11,9 4   9,578 3,7 11,7 
6. Korça   5.642 25,850 24,1 4 19,461 6,5 20,2 
7. Kukësi - - 0 - - - 0 
8. Shkodra   5.173 24,411 28,9 2 22,784 12,2 21,4 
9. Tirana   2.816 16,513 40,2 1 16,513 16,5 45,1 

10. Vlora   1.268   6,671 12,5 2   5,942 3,3 14,7 
 

Tabela nr.21: Numri i banesave, qyteteve dhe i popullsisë urbane  
sipas prefekturave në Shqipëri, në vitin 1926 

Në vitin 1926 numëroheshin 21 qytete, madhësia mesatare e të cilëve ka qenë 6.1 mijë 
vetë. Vetëm katër qytete kishin një popullsi më të lartë se 10,000 banorë. Tre qytetet më të 

120   Konica. F; “Shqipëria, Kopshti shkëmbor i Europës Juglindore”, Shtëpia Botuese Marin Barleti, Tiranë, 
1993. 

121  Selenica. T; “Shqipëria, më 1927”, Tiranë, 1928  &  Misja.V, Misja.A; “Vështrim mbi situatën e banesave në 
Shqipëri”, Tiranë, 2004. 
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mëdha të vendit kanë qenë: Shkodra 22,784 banorë, Korça, 19,500 banorë dhe Tirana 16,500 
banorë, nga të cilët 75% autoktonë. Në periudhën e sundimit të Ahmet Zogut (Mbreti i 
Shqiptarëve 1925-1939), u bë organizimi administrativ i Shqipërisë. Qyteti i Shkodrës, në 
vitin 1927 kishte një popullsi prej 22,784 banorësh, në vitin 1929 kishte 23,784, në vitin 1938 
numëronte 25,300 banorë, ndersa në 1945 shkoi në 34,335 banorë. Duke e krahasuar me vitin 
1923 kishte një rritje prej 9,042 banorësh. 

Me vendosjen e regjimit komunist, pas Luftës së Dytë Botërore emigracioni nga 
Shqipëria ishte i ndaluar, ndërsa migrimi i brendshëm ishte i kufizuar dhe i ndarë në disa faza.  
Për Shqipërinë, brenda viteve 1945-1990, mund të bëjmë një ndarje të proçesit të urbanizimit 
në dy periudha: 1950-1960 kur zhvillimi i sektorëve të industrisë solli një urbanizim me ritme 
të larta (30%) dhe 1961-1990, që karakterizohet nga një strategji që frenoi urbanizimin, kështu 
që në vitin 1989 popullsia urbane përbënte vetëm 35.7%.122  

Nga periudha e para Luftës së Dytë Botërore ishin trashëguar pak qytete që kishin 
njohur zhvillim siç ishin Shkodra, Elbasani, Berati, Durrësi, Tirana, Gjirokastra apo Korça. 
Pjesa më e madhe e qyteteve që trashëgojmë tani janë ndërtuar nga e para paralelisht me 
zhvillimin e qendrave industriale pranë tyre si Lushnja, Fieri, Vlora, Pogradeci. Pas Luftës së 
Dytë Botërore dhe deri në vitin 1990, lëvizja e njerëzve ishte e kontrolluar në mënyrë të tillë 
që askush nuk mund të vinte në qytet pa patur një punë dhe pastaj regjistrohej në Zyrën e 
Strehimit për të marrë shtëpi. Por pavarësisht nga kjo qytetet ndonëse kishin edhe të meta, 
njohën një zhvillim të harmonizuar të elementëve të urbanizimit si krijimin e zonave 
industriale dhe tregtare, krijimin e blloqeve të banimit, ambienteve çlodhëse siç ishin parqet 
dhe lulishtet apo këndet e lojrave. Gjatë vitit 1949 do të kemi një ndarje të re territoriale, e cila 
do të ketë ndikimin e saj në zhvillimin e territorit dhe të popullsisë. Në ligjin Nr.684, 
datë.11.03.1949 “Mbi organizimin administrative tokësore të Republikës Popullore të 
Shqiperisë”, neni 9 thuhet: “Qytet konsiderohet vendi i cili për shkak të numrit të banorëve 
dhe të zhvillimit të tij ekonomiko-kulturor, dallohet nga vendet e tjera...”, ndërsa në nenin 4, të 
këtij ligji thuhet që: “qytetet e mëdha mund të ndahen në rajone”. Rrethi Shkodër në vitet e 
para të pasçlirimit ishte i ndarë në 15 njësi administrative, nga të cilat 1 qytet dhe 14 lokalitete. 
Duke u bazuar në vjetarët statistikore, rezulton se qyteti i Shkodrës përbëhej nga 13 lagje.123 
Këto lagje ishin: 

 Emrat e lagjeve të qytetit të Shkodrës viti 1949 
1. Guerrile 
2. Kongresi i Përmetit 
3. 10 Korriku 
4. Manush Alimani 
5. 8 Nëntori 
6. 29 Nëntori 
7. Partizani 
8. Perlat Rexhepi 
9. Qemal Stafa 
10. Skendërbeg 
11. Tre Heronjtë 
12. Vasil Shanto 
13. Vojo Kushi 

               Tabela nr.22: Lagjet e qytetit të Shkodrës në vitin 1949   (Burimi: N. Sokoli, 1999) 

122   Misja. V; “Shoqëria përballë Urbanizimit”, Tiranë 1998. 
123   Sokoli. N; “Aspekte të zhvillimit dhe shpërndarjes gjeografike të sistemit tregtar dhe komunal të qytetit të  
Shkodrës”. Studime Albanologjike-Nr.1, Tiranë 1999. 
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Sipas regjistrimit të gjendjes civile me datë 01.01.1957, qyteti i Shkodrës rezulton me 38,892 
banorë. Ndërkohe me vendime të ndryshme të ish-Komitetit Ekzekutiv pas vitit 1979, (viti kur 
del vendimi nr.250, datë 28.12.1979, “për rezultatet politiko-ekonomike dhe organizative të 
ndarjes së njësive administrative tokësore”, në të cilën jepen porositë për përmirësimin e kësaj 
ndarjeje), disa prej lagjeve të mësiperme u ndanë në më të vogla, duke e çuar numrin e lagjeve 
të qytetit të Shkodrës në 21 të tilla. Intervali kohor 45 vjeçar (1945-1990), shënon një rritje të 
popullsisë së qytetit të Shkodrës prej 47,465 banorësh, rritje kjo që më së shumti i takon 
shtimit natyror me 79.9% deri ne 61.8%; pjesën tjetër me tregues 20.01% deri në 38.2% e ka 
dhënë migrimi i brendshëm rajonal e fare pak ai ndërrajonal. 

 
Vitet Numri i popullsisë 

(banorë) 
Rritje ndaj vitit të 

mëparshëm (banorë) 
Ritmi mesatar vjetor i 

rritjes 
1945 34,335 9,042 1,0446 
1950 33,018 -1,317             0,992 
1960 48,451 9,433 1,0254 
1970 52,525 10,074 1,0215 
1980 66,396 13,871 1,0237 
1990 81,800 15,404 1,0211 

 
Tabela nr.23: Evolucioni i popullsisë së qytetit të Shkodrës 

në harkun e viteve 1945-1990 (Burimi: B. Dema, 2006) 
 

Gjatë sistemit totalitar komunit në Shqipëri fillon të rritet kujdesi për shëndetin e nënës 
dhe të fëmijës, në të njëtën kohë fillon të vihet në zbatim politika pronataliste, në bazë të së 
cilës rritet numri i lindjeve, ulet vdekshmëria, rritet numri i martesave. Si rezultat i kësaj 
politike të ndjekur për më se 45 vite, popullsia e qytetit të Shkodrës erdhi gjithnjë duke u 
rritur. Duhet theksuar se kjo rritje bëhej pothuajse me ritme të njëjta, por kishte edhe 
ndryshime shumë të vogla nga njëri vit në tjetrin. Viti 1985 ka pasur edhe shtimin më të lartë 
të popullsisë në 45 vite, kur rritja arriti në vlerën 12,2 për mijë.  

Shtimi i numrit të popullsisë ishte i lidhur vetëm me rritjen natyrore, pra me diferencën 
midis lindshmërisë dhe vdekshmërisë dhe shumë pak me rritjen mekanike të popullsisë. Kjo 
gjë shpjegohet me politikën e ndjekur nga regjimi i atërhershëm që kontrollonte të gjitha 
lëvizjet e shtetasve. Shpërngulja e popullsisë fshatare drejt qytetit, gjithnjë e kontrolluar nga 
shteti, kryhej vetëm në rastet kur qyteti kishte nevojë për fuqi punëtore. Madje edhe në këtë 
rast dalloheshin të ardhurit me qëllim vendbanimin e përkohshëm, të cilët pasi të kishin 
përfunduar vepra ku kishin marrë pjesë, do të ktheheshin përsëri në fshat. Duke u nisur nga 
kjo politikë, mund të shpjegohet edhe shifra pothuajse konstante ose me shumë pak luhatje e 
përqindjes së popullsisë qytetare të Shkodrës. Kjo shifër ka lëvizur nga 31,6 në vitin 1950, në 
33,8 në vitin 1960, në 33 në vitin 1970, në 33,5 në vitin 1980 dhe në 34,7 në vitin 1985.124 

Po të vërejmë tabelën e mesipërme del se shtimi i përgjithshëm i popullsisë në qytetin 
e Shkodrës për vitet 1950-1990, është me gjithsej 48,782 banorë, ose mesatarisht me 1,219 
banorë në vit. Në këtë shtesë 34,419 banorë i ka dhënë lëvizja natyrore e popullsisë ose 70.5% 
dhe 14,363 banorë ose 29.5% i ka dhënë migrimi neto pozitiv i përbërë nga tipi i migrimit 
stabël. Gjatë këtij intervali migrimi stabël ka dhënë vetëm 17.5% të popullsisë së përgjithshme 
të vitit 1990, gjë që përbën një element pozitiv në mundësitë e integrimit urban. 

124   Vjetari Statistikor 1986. 
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Pas viteve 1990-të kemi ndryshime të shumë treguesve demografikë. Konkretisht 
shtesa natyrore nga 1.9% në 1989, u ul në 1.3%. Kjo lidhet me uljen e numrit të lindjeve si 
rezultat i kushteve të vështira ekonomike, kontrollit të lindjeve nëpërmjet planifikimit familjar, 
niveli i lartë i emigracionit apo rritja e moshës së martesës, ndërkohë që vdekshmëria ka 
mbetur në të njëjtat nivele. Proçesi i urbanizimit në shoqërinë shqiptare pas viteve 1990, deri 
në ditët e sotme po zhvillohet në formë shumë dinamike dhe ky proçes jo vetëm që nuk ka 
përfunduar plotësisht, por vazhdon akoma shumë vrullshëm. Kjo dinamikë formon anomalitë 
për të gjitha grupet sociale si ato imigrante, por edhe për banuesit e vjetër të qytetit. Përpara se 
të fokusohemi te analizimi i urbanizimit në Shqipëri, është e rëndësishme të shpjegojmë 
shkurtimisht çfarë është proçesi i urbanizimit në perspektivën sociologjike. Duke u 
influencuar edhe prej rritjes së popullsisë vendase dhe të imigruar, mund të themi se 
urbanizimi është një proçes social, ekonomik, politik dhe kulturor, që zhvillohet në një 
segment kohor të caktuar. Proçesi i urbanizimit ndryshon nga një vend në tjetrin, i ndikuar prej 
kushteve të ndryshme sociale, politike, ekonomike dhe kulturore të asaj shoqërie. 

Duke u bazuar në historinë e qyteteve më të zhvilluara në botë, do të na duhet të themi 
se në vendet perëndimore, industrializimi, zhvillimet ekonomike (ndarja e punës, 
profesionalizmi, ndryshimi i veprimeve sociale, ndryshimi i strukturës sociale) dhe rritja e 
popullsisë kanë qenë elementet kryesore, që kanë zhvilluar urbanizimin perëndimor. Ndërsa 
në vendet lindore kanë qenë zhvillimet dhe efektet e ekonomisë, arsimit si dhe të civilizimit që 
kanë ndikuar në zhvillimin e këtyre qyteteve. Popullsia e qytetit të Shkodrës përfshin rreth 
45% të të gjithë rajonit. Si rezultat i ndryshimeve që kanë ndodhur në vend gjatë dy dekadave 
të fundit, popullsia e qytetit është rritur me një të tretën, pavarësisht nga emigracioni brenda 
apo jashtë vendit.125 Sidoqoftë krahasuar me qytetet e tjera shqiptare rritja e popullsisë ka qenë 
e moderuar 2.02% për periudhën nga 1991 në 2012. 

 
                 Viti Nr.i banorëve                   Viti       Nr.i banorëve 

1. 1991 83,086 12. 2002 107,924 
2. 1992 85,436 13. 2003 108,995 
3. 1993 87,941 14. 2004 109,632 
4. 1994 89,587 15. 2005 110,951 
5. 1995 92,181 16. 2006 111,617 
6. 1996 93,674 17. 2007 112,286 
7. 1997 98,979 18. 2008 112,996 
8. 1998 101,257 19. 2009 113,781 
9. 1999 102,937 20. 2010 114,624 

10. 2000 104,667 21. 2011 115,121 
11. 2001 106,415 22. 2012 115,625 

 
Tabela nr.24: Popullsia e qytetit të Shkodrës në harkun e viteve 1991-2012 

(Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 
 

Edhe përqindja e popullsisë urbane ka njohur një rritje të ndjeshme. Konkretisht në 
shkallë vendi në 1999 popullsia qytetare arriti në 46%126 nga 35,7% që ishte në 1989. Rritja e 
popullsisë urbane ka ardhur nga zhvendosjet e pakontrolluara të njerëzve jo vetëm nga zonat 
rurale drejt atyre urbane por edhe nga një rreth në tjetrin. Brenda këtyre 10 viteve rajoni i 

125  Axhemi. S, Fischer. M, Gjoni. F, Dema. B; “Aspekte sociale e të zhvillimit të popullsisë së rajonit të 
Shkodrës në periudhën e tranzicionit”.Studime Albanologjike. Nr. 4, Tiranë 2008. 

126    Vlerësimi i situatës sociale & ekonomike në rajonet e Shqipërisë,UNICEF   Shqipëri, Dhjetor 2000. 
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Tiranës, Durrësit dhe Fierit karakterizohet nga një shtim i popullsisë afërsisht dy herë më 
shumë se sa shtesa natyrore për shkak të ardhjeve migratore. Këto qytete madje kanë edhe një 
dendësi popullsie dy herë më të lartë se niveli mesatar nacional. Ndërsa rrethi i Shkodrës 
karakterizohet nga numri i popullsisë në rënie.  

Shpërndarja hapësinore që përfshin migrimin dhe urbanizimin është rezultat i: veçorive 
migruese dhe variacioneve rajonale në shkallën e rritjes natyrore. Meqënëse shkalla e 
fertilitetit po bie migrimi mbetet një përcaktues tejet i rëndësishëm në shpërndarjen 
hapësinore. Vëmë re që ka rritje të ndjeshme, gati 10% të popullsisë qytetare gjatë viteve 
1990-1999 dhe popullsia qytetare është rritur me ritme më të shpejta se ajo fshatare. Kjo 
shpjegohet pikërisht me ardhjen e banorëve të periferive në qytet. Vlerësimet e kryera nga 
INSTAT-i tregojnë që popullsia qytetare në shkallë vendi është 46%, ndërkohë popullsia 
qytetare në Shkodër sipas shifrave të Vjetarit Statistikor të rrethit arrin në 44,6%. Pra, 
pavarësisht se numri i popullsisë ka qenë në rënie, në rrethin e Shkodrës shfaqet gjithnjë e më 
qartë proçesi i urbanizimit dhe problemet që lidhen me të.   

 
1990 Shqipëri Shkodër 
Qytet 36% 34,9% 
Fshat 64% 65,1% 

 
Shqipëria 1990

36%

64%

qytet
fshat

Shkodër 1990

35%

65%

 
Grafiku nr.2: Shpërndarja hapësinore e popullsisë qytet-fshat-Shkodër 1990    

(Burimi: B. Dema, 2008) 
 

1999 Shqipëri Shkodër 
Qytet 46% 44.6% 
Fshat 54% 55.4% 

 

Shqipëri 1999
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Grafiku nr.3: Shpërndarja hapësinore e popullsisë qytet-fshat-Shkodër 1999 

(Burimi: B. Dema, 2008) 
 
Duhet të evidentohet fakti që rritjet në 1997 dhe 2005 jane të ndikuara edhe nga 

riorganizimi administrativ, ku Shiroka dhe Zogaj, nga pjesë e komunës Rrethina u bënë pjesë 
e territorit të bashkisë Shkodër. Prej vitit 1990 e deri në vitin 2000, shtimi natyror ka dhënë 
vetëm 9,640 banorë ose 40.2% të shtimit të përgjithshëm, që ka qenë 23,980 banorë, kur 
59.8% i ka dhënë migrimi ndërrajonal apo rajonal. Kësisoj lëvizja hapësinore ka dhënë një 
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kontigjent të ardhurish rishtaz prej 22.7%. Por po të vlerësojmë edhe përmasat e emigrimit të 
jashtëm apo ndërrajonal të popullsisë ekzistente të qytetit të Shkodrës, del se popullsia e 
ardhur rishtaz e dyfishon pjesmarrjen në kuadër të popullsisë së përgjithshme. Po ti shtohet 
këtij treguesi edhe migrimi qarkullues me drejtim fshat-qytet, i përbërë më së shumti nga ajo 
që quhet papunësi e fshehtë agrare, del se prania e migrantëve të ardhur rishtaz në qytetin e 
Shkodrës, është ndjeshmërisht e lartë, çfarë do të thotë të rritet vështirësia e proçesit të 
integrimit urban.  

 
 

Grafiku nr.4: Ndryshimi natyral i popullsisë së qytetit të Shkodrës 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 

 
Dendësia e popullsisë në qytetin e Shkodrës në vitin 1991 ishte 49 banorë/km2,  ndërsa 

në vitin 2012 është 94 banorë /km2. Në llogaritje duhet patur parasysh që sipërfaqja e qytetit 
në vitin 1991 ishte 17 km2, ndërsa sot është 27.4 km2. Numri i personave për familje, ka rënë 
në mënyrë të vazhdueshme në periudhën 1991-2012. Kjo është evidente edhe nga rritja e 
mirëqënies në vite, pasi në periudhën e komunizmit kishte shumë raste ku disa familje jetonin 
në një banesë në pamundësi për të blerë apo për të marrë me qera një të re. Nga grafiku  më 
poshtë  konstatojmë se, në 10 vitet e fundit, norma e personave në familje që jetojnë në një 
banesë është në intervalin 3.1-3.2 banorë/familje. Në krahasim me vendet e rajonit (Greqi–  
2.8,  Sllovenia – 2.8,  Kroacia– 3,  Serbia– 3 banorë/familje), ky tregues vazhdon të jetë i lartë 
për qytetin e Shkodrës. Si skenar i mundshëm në  llogaritjet  e  bëra  për  hartimin  e  Planit  të  
Përgjithshëm Urban të Shkodrës, duhet konsideruar që ky tregues duhet të arrijë në vlerën 2,8 
banorë/familje. 

 
Grafiku nr.5: Numri i personave për familje në qytetin e Shkodrës  (Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 
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Duke u bazuar në të dhënat në vite, janë përgatitur edhe projeksionet e rritjes së 
popullsisë dhe të numrit të familjeve deri në vitin 2020. Në mënyrë që të mbahen parasysh sa 
më shumë skenar,  janë  përcaktuar tre kategori: skenari me rritje të ulët, të mesëm dhe të  lartë 
përkatësisht sipas përqindjeve: Rritja e popullsisë: e ulët – 0,3%; e mesme – 0,4%; e lartë – 
0,5%. Nga këto tre skenarë rezulton që popullsia totale e qytetit të Shkodrës në vitin 2020 të 
jetë përafërsisht: 

 
1.rritje e ulët      (0.3%)               117.000 banorë; 
2.rritje e mesme (0.4%)               118.500 banorë;  
3.rritje e lartë     (0.5%)               120.000 banorë. 
 
Për hartimin e Planit të Përgjithshëm Urban, skenari i lartë duhet konsideruar si më probabël, 
pasi zhvillimet e fundit tregojnë që gjithnjë e më shumë Shkodra është bërë qytet atraktiv dhe 
tërheqës për qytetarët e vet dhe ato të rinj. 
 

 
 

Grafiku nr.6: Tre skenarët e rritjes së popullsisë për qytetin e Shkodrës 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 

 
Si konklusion të përgjithshëm nga të dhënat e mësipërme, rezulton  që lëvizjet e mëdha 

migruese brenda vendit dhe ato jashtë, ndikojnë në zhvillimin e popullsisë të qytetit dhe po 
ashtu, rritja e popullsisë do të ndikohet edhe nga lindjet natyrale. Urbanizimi në qytetin e 
Shkodrës nuk shoqërohet me mbipopullim, sepse popullsia e ardhur balancohet deri në njëfarë 
mase nga ajo që shpërngulet. Por, pavarësisht nga kjo qyteti ynë po përballet me një sërë 
problemesh të reja sociale, ekonomike dhe të mjedisit. Në shtypin e përditshëm ndeshemi dhe 
me fjalën “urbanicid”, e cila i referohet përçudnimit të qyteteve shqiptare gjatë këtyre 20 
viteve të fundit, nga zhvendosjet pa kriter të të ardhurve nga zonat e thella malore si dhe nga 
ndërhyrjet në infrastrukturën e qytetit edhe të vendasve të cilët marrin ku me të drejtë e ku pa 
të drejtë tokat që janë konfiskuar nga shteti gjatë viteve të regjimit komunist. Në pjesën më të 
madhe të rasteve të ardhurit po vendosen në shtëpi të cilat janë ndërtuar pa kriter dhe pa një 
planifikim të caktuar urbanistik, ose në ndërtesa publike që janë në pronësi të shtetit apo të 
pronarëve privat dhe nuk pranojnë të dalin që andej. Pasojat e kësaj lëvizjeje të pakontrolluar 
mund të përmblidhen në:  
1.Problemet ekonomike; 
2.Situata e vështirë higjeno-sanitare; 

120 
 



3.Degradimi i mjedisit urban; 
4.Arsimimi. 
Zgjerimi i qytetit dhe popullimi i zonave dikur të pabanuara në periferi ka sjellë vështirësitë e 
veta edhe në aspektin e ndarjes administrative të qytetit i cili është i ndarë në 5 lagje që nuk 
përkojnë me kufijtë e lagjeve të trashëguara nga periudha e para 1990. Shkodra nga ana e 
organizimit admnistrativ ka qene e ndarë në 4 lagje apo siç janë quajtur në fjalorin e 
përditshëm “rajone”. Ndërkohë që në vitin 2000, vendqëndrimi i këtyre të ardhurve në masë, 
në qytetin e Shkodrës me një vendim të veçantë të Këshillit Bashkiak Shkodër dhe të miratuar 
më pas edhe nga Këshilli i Ministrave, shpallet “Rajoni 5”. Janë të gjitha këto probleme që 
janë shfaqur në qytetin e Shkodrës si rezultat i zgjerimit të popullsisë dhe që kërkojnë 
vëmendje të veçantë nga pushteti vendor dhe ai qendror. Duke analizuar shkaqet dhe pasojat e 
kësaj lëvizjeje mund të përcaktojmë disa masa kryesore që mund të merren në mënyrë që 
pasojat të mos jenë negative qoftë për popullsinë vendase, qoftë për atë të ardhur.    
 

 
 

Grafiku nr.7: Migrimi në periudhën 1991-2008  
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2008) 

 
Megjithatë është e qartë që edhe në Shqipëri si në të gjitha vendet e demokratizuara, 

kjo lëvizje do të jetë e vazhdushme. Ajo nuk mund të pengohet përderisa lëvizja e lirë e 
njerëzve përbën një nga kushtet themelore të demokracisë, por kjo lëvizje duhet të jetë e 
kontrolluar nga instancat shtetërore dhe jo kaotike siç është në të vërtetë. Kontrolli i kësaj 
lëvizjeje do të konsistonte në:  
1.evidentimi i saktë i të ardhurve;  
2.pajisja e tyre me dokumentacion të rregullt;  
3.vendosja në ambiente të përkohshme, në rast se iu mungojnë ndërtimi i strukturave të 
nevojshme sanitare dhe arsimore.  
Të gjitha këto për të parandaluar përsëritjen e rasteve të “marrëzisë kolektive” të 1997-ës, kur 
shumica e ambienteve të ish-ndërmarrjeve shtetërore u zunë forcërisht nga të porsaardhurit në 
qytet, për t’i shndërruar në ambiente banimi. Gjithashtu autoritetet qendrore dhe lokale duhet 
t’u japin migrantëve e veçanërisht femrave akses më të madh për të punuar, arsimin bazë, 
shërbimet shëndetësore, qendra për kujdesin e fëmijëve apo trajnim profesional. Po ashtu një 
detyrë me rëndësi mbetet hartimi i një strategjie për strehimin deri me hapjen dhe ndërtimin e 
blloqeve të reja të banimit gjithnjë në harmoni me ato ekzistuese. 
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3.2. Vlerësimi socio-ekonomik dhe varfëria urbane në qytetin e Shkodrës 
 
Në periudhën 1945–1992, Shqipëria zbatoi të kundërtën e ekonomisë së tregut: prona private 
ndalohej dhe i gjithë aktiviteti ekonomik kontrollohej nga shteti. Vendi u bë unik lidhur me 
izolimin dhe centralizimin ekonomik. Para viteve 1990, industritë kryesore, në Shkodër kanë 
qenë kryesisht prodhimi i cigareve, konservat  ushqimore, prodhimet e ëmbla, pijet e lehta  
dhe alkolike, makarona dhe vaj. Industritë tekstile kryesore kanë qenë prodhime të pambukut 
dhe mëndafshit. Qyteti kishte gjithashtu edhe industri përpunimi të drurit e të letrës. Industria 
mekanike përfshinte prodhimin e kabllove, pjesëve të ashensoreve, montimin e autobuzëve. 
Dy ndërmarrje të rëndësishme artizanale ishin ajo e qylymave dhe qëndisjes. 

Gjatë kësaj periudhe qyteti i Shkodrës ka pasur një nga pesë ekonomitë më të mëdha 
në Shqipëri. Sidoqoftë, në 1992, qeveria shqiptare ndërmori një sërë reformash dhe miratoi një 
sërë ligjesh që mbulonin pronësinë private, aktivitetin privat, falimentimin, investimet e huaja, 
mbrojtjen e konsumatorit, privatizimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME), dhe 
shumë elementë të tjerë, të përfshirë në tregtinë moderne. Si rezultat i këtyre reformave, 
ndryshime të mëdha ndodhen në strukturën ekonomike të qytetit të Shkodrës, kështu që 90% e 
ndërmarrjeve të dikurshme shtetërore në qytet, u privatizuan. Sidoqoftë, pjesa më e madhe e 
këtyre bizneseve të privatizuara, nuk i vazhduan linjat e tyre origjinale të prodhimit, 
veçanërisht në industrinë e inxhinierisë mekanike, e cila ka qenë unike në vend dhe që ka 
pasur një treg kombëtar të garantuar. Përpunimi ushqimor, përpunimi i drurit dhe industria e 
prodhimit artizanal, të cilat kanë qenë ndër prodhuesit më të mëdhenj në atë kohë, u shkrinë në 
një numër të madh SME. Ndërkohë, industria e përpunimit të duhanit dhe prodhimit të 
cigareve u shkatërruan komplet: paaftësia për të investuar në përmirësimin e teknologjisë dhe 
konkurrenca nga produktet e importuara shkaktoi falimentimin e saj.  

Gjatë periudhës 1997 deri 1999 rezultoi një rënie e pjesshme si pasojë e mbylljes së 
kufirit me ish-Jugosllavinë (Mali i Zi), e cila reduktoi ndjeshëm shkëmbimin ekonomik midis 
dy vendeve e për rrjedhojë edhe aktivitetin në anën tjetër të kufirit. Përveç kësaj, Shqipëria po 
kalonte krizën e vitit 1997, të sipërpërmendur, gjatë së cilës bizneset e Shkodrës u dëmtuan 
rëndë duke u detyruar të mbyllin ose të reduktojnë aktivitetin e tyre. Për më tej, që prej asaj 
kohe situata në lidhje me furnizimin me energji elektrike (me një mesatare prej 6 ose 7 orësh 
në ditë) dhe infrastruktura e qytetit kanë qenë kritike. Megjithatë, gjatë vitit 2000, ka pasur një 
rritje në numrin e bizneseve me rreth 487 krahasuar me vitin e kaluar, dhe numri është rritur 
pak që prej asaj kohe duke arritur në 1,600. Vetëm 3% e aktivitetit të biznesit në Shqipëri 
është e vendosur në Shkodër. Ai përbëhet kryesisht  nga mikro-ndërmarrje, si dhe ndërmarrje 
të vogla  të mesme dhe të medha.  Ato klasifikohen si më poshtë: 

 
 Klasifikimi i ndërmarrjeve Numri i ndërmarrjeve 
1. Mikro-ndërmarrje 5.912 
2. Ndërmarrje të vogla 152 
3. Ndërmarrje të mesme 156 
4. Ndërmarrje të mëdha 50 

 
Tabela nr.25: Klasifikimi i SME-ve në qytetin e Shkodrës    

(Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 
 
Kështu mund të arrijmë në konkluzionin që në Shkodër dominojnë ende ndërmarrjet 
familjare. Më poshtë kemi dhënë një krahasim në vite të numrit të SME-ve që ndihmuan 
në reduktimin e papunësisë: 
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Vitet 2006 2007 2008 2009 

Numri i SME-ve 2.306 2.239 3.057 2.576 
 

Tabela nr.26: Evolucioni i SME-ve në vite 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2009) 

 
Industri tipike e qytetit të Shkodrës është prodhimi i produkteve të drurit – një traditë e 

vjetër në sektorin e mobiljeve. Ekzistojnë 12 ndërmarrje në këtë sektor, por mungesa e 
investimeve në teknologji si dhe evolucioni i profilit të produktit ka çuar në nje bllokim të 
sektorit. 

Industria agro-ushqimore përfshin 74 furra SME, 2 fabrika prodhimi ujë mineral, 6 
fabrika për prodhimin e pijeve alkolike, 3 impiante të përpunimit të mishit, 2 fabrika të 
prodhimit të qumështit dhe një fabrikë për prodhimin e sallamit. Pothuajse të gjitha këto 
impiante janë të vendosura në struktura të reja. Për qytetin e Shkodrës, kjo paraqet një 
inisiativë të mirë në kryerjen e këtyre investimeve për modernizimin e sektorit nga pikëpamja 
e kushteve higjeno-sanitare që nevojiten për përpunimin e ushqimeve. Këto fabrika 
përfaqësojnë thelbin e një grupi të ri të industrive agro ushqimore dhe SME-ve në gjendje të 
valorizojnë  produktet lokale, në kërkesën në rritje të tregut të Tiranës, Durrësit si dhe vendeve 
fqinje si Mali i Zi dhe Kosova. 

Industritë e lehta kanë gjithashtu një traditë të gjatë në qytetin e Shkodrës. Aktualisht 
janë 3 ndërmarrje që prodhojne bizhuteri argjendi, 13 për tekstile dhe 4 për prodhim këpucësh 
e prodhime lëkure. Në qytetin e Shkodrës, nga 19,010 persona të punësuar, 10.347 i përkasin 
sektorit privat dhe 8.663 atij publik. 

Sektori i ndërtimit ka pasur një zhvillim të madh gjatë viteve të fundit dhe përbëhet 
nga 123 kompani, 15 prej të cilave janë të vogla. Numri i të punësuarve në këtë sektor është 
1,813 persona. 
 
3.2.1 Mjedisi i biznesit dhe punësimi. Të dhëna për tregun e punës në Shkodër 
Në Qarkun e Shkodrës të përbërë nga rrethet e Shkodrës, Malësise së Madhe dhe Pukës, 
37.5% e popullsisë jeton në zonat urbane, ndersa 62.5% në zonat rurale. Gjatë vitit 2005, 
sektori i tregut të punes ka kaluar përmes disa ndryshimeve strukturore krahasuar me 2004. 
Ndryshimet më të rëndësishme kanë ndodhur në numrin e fuqisë punëtore në strukturën dhe 
numrin e të punësuarve si dhe në shifrat e papunësisë. Fuqia punëtore, në fund të 2005 në 
Qarkun e Shkodrës, ishte 88.068 persona. Gjatë 2005, ka pasur një ulje të lehtë të numrit të 
fuqisë punëtore. Treguesi i punësimit është ulur nga viti në vit. Kjo ulje tregon që një pjesë e 
rëndësishme e fuqisë punëtore do të vazhdojë të emigrojë dhe/ose të “zhduket” në sektorin 
informal. Treguesit  kryesorë të tregut të punës, megjithë përmirësimet në masat statistikore  
që kanë ndodhur gjatë vitit 2005, duhet të pranohen me rezerva për shkak të disinformacionit 
si pasojë e migrimit brenda vendit. Ky migrim vazhdon të sjellë ndryshime në raportin e 
popullsisë rurale me atë urbane, për arsye të migrimit të fuqisë punëtore jashtë shtetit si dhe të 
ekzistencës së tregut informal të punës relativisht të përhapur.  

 
1.Sektori i Aktiviteteve Primare 
 
Aktivitete bujqësore kryhen kryesisht me pjesën veriore, jugore dhe perëndimore të qytetit. 
Pjesa dërrmuese e fushave bujqësore kanë një shtepi të ndërtuar mbi to. Dendësia e ndërtimit 
nuk e kalon 0,09 m3/m2. Kjo normë do të kihet parasysh dhe do të rekomandohet për ato toka 
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që klasifikohen me Aktivitet Primare “Bujqësi/fermer”. Peshkimi është i kufizuar përgjatë 
zonës së Shirokës dhe Zogajt. Shumë gurore brenda zonave urbane nuk janë më aktive dhe 
përbëjnë rrezikshmëri për mjedisin rrethues. Rehabilitimi i tyre do të kthehet në aktivitete për 
turistët, po ashtu, inkurajohet dhe përdorimi i tyre për qëllime residenciale, në ato gurore me 
kusht që rehabilitimi të bëhet në fillim. 
 
2.Sektori i Aktiviteteve Sekondare 
 
Momentalisht në qytetin e Shkodrës, janë të shpërndara bizneset familjare dhe ato të mesme e 
të vogla. Ato duhet të vendosen në zonën industriale, (Parku Industrial), në pjesën verilindore 
të Shkodrës, ku është planifikuar gjithashtu edhe një platformë logjistike intermodale. Lëvizja 
e SME ekzistuese për në Parkun Industrial, do të krijojë një zonë të lirë të rëndësishme urbane,  
që mund të përdoret për facilitete publike së pari dhe mbasi të jenë përmbushur facilitetet 
urbane dhe publike për ato rezidenciale.  

Katër zona të vogla urbane, përveç atyre ekzistuese janë zhvendosur në tokat e 
përdorura residenciale dhe mikro-ndërmarrje, me kushtin që aktivitetet prodhuese të  
përshtaten me qëllimet residenciale. 
 
3.Sektori i Aktiviteteve Terciare 
 
Aktivitetet  tregtare, profesionale, dhe financiare janë menduar të vendosen brenda sipërfaqeve 
me dendësi popullsie më të madhe dhe në katet e para të ndërtesave. Nuk do të jepen kufizime 
në përdorimin e tokës në këtë rast. Vetëm për qendrat tregtare do të rekomandohet një vend 
specifik. Vëmendje  e veçantë  i është  dhënë  zhvillimit  turistik  të  qytetit.  Është  propozuar 
një port turistik aty ku ka qenë fillimisht, dhe zonat e faciliteteve turistike të zhvillohen 
përgjatë liqenit dhe lumit Kir. Facilitetet e turizmit (hotele, B&B etj.) janë planifikuar  në tre 
vende pranë portit të ri turistik: 
1. Përgjatë bregut të Shirokës dhe Zogajt; 
2. Në veri të portit së bashku me facilitetet portuale dhe sociale; 
3. Në pjesën jugore të zonës kodrinore. 
Në fakt zonat përreth liqenit mund të ndërmarrin aktivitete turistike me kusht që të mos 
dëmtojnë vlerat natyrore dhe kulturore të zonës dhe identitetin e saj, nën mbikqyrjen e plotë të 
Autoriteteve Institucionale për ruajtjen e natyrës dhe të mjedisit nga njeriu.  

Liqeni i Shkodrës si një ekosistem unik dhe tiparet e veçanta të kultures rajonale dhe 
lokale duhet të formojnë një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit së bashku me ruajtjen dhe 
zhvillimin e fshatrave lokalë. Vendbanimet në Zogaj dhe Shirokë përveç disa rasteve të rralla 
janë një shembull i përmirësimit të bashkë ekzistencës së habitateve natyrore me përdorimin e 
tyre tradicional. 

 
3.2.2 Punësimi në qytetin e Shkodrës 
Që prej 1990, Shqipëria ka përjetuar një revolucion autentik sa i takon regjimit politik, 
institucioneve administrative dhe marrëdhënieve me vendet e tjera dhe institucionet 
ndërkombëtare. Ekonomia e saj ka ndryshur nga një ekonomi e centralizuar dhe e planifikuar 
në një ekonomi e tregut të lirë që prej disa vitesh.127 Ndërkohë sistemi i saj prodhues u 
shkatërrua. Ta quash këtë proçes “tranzicion” është si të përdorësh një eufemizëm, kur marrim 

127  Haxhi. I and Xhillari. L; “Privatisation and Transition in Albania”. Working Paper 004, Staffordshire 
University, UK, 1997 
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në konsideratë trazirat e 1990 dhe ndryshimet e mëdha, jo të gjitha pozitive, që pasuan.128 
Rajoni i Shkodrës është një nga rajonet e Shqipërisë me nivelin më të lartë të papunësisë, rreth 
24%, ndërsa niveli i papunësisë për rrethin e Shkodres është rreth 21%, dhe ka një numër të 
madh të familjeve që marrin ndihmë ekonomike. Janë edhe shumë persona që punojne në 
tregun informal të punës të padeklaruar.  

Njëkohësisht në qytetin e Shkodrës, ka një numër të lartë sipërmarrësish (të 
vetëpunësuar), që kryejnë veprimtaritë e tyre pa u regjistruar si të tillë. Në të dhënat që 
sigurohen për punësimin, nuk janë të përfshirë numri “real” i sipërmarrësve. Kjo ngjet për 
shkak të praktikës së përhapur për të punuar në tregun informal. Edhe në shifrat e 
punëkërkuesve të papunë, të regjistruar tek Zyra e Punësimit, janë shumë të punësuar që 
punojnë në tregun informal dhe që trajtohen me ndihmë ekonomike ose pagesë papunësie. 
Numri i të papunëve, në rajonin tonë, sidomos në zonën urbane, është i madh. Niveli i lartë i 
informalitetit, emigracioni, personat në moshë pune, që jetojnë në zonat rurale, (që nuk janë të 
regjistruar  tek Zyra e Punësimit), si dhe një numër i konsiderueshëm i të papunëve që nuk 
janë regjistruar, përbëjnë disa nga faktorët që vështirësojnë vlerësimin real të papunësisë  në 
rajon.   

Në përgjithësi, shifrat e papunësisë që Zyra e Punës disponon, janë përgjithësisht të  
qendrave  urbane.  Kjo  situatë  vështirëson  vlerësimin  real  të  nivelit  të papunësisë dhe nuk 
pasqyron tensionin real të tregut të punës. Më poshtë janë paraqitur të dhënat për punësimin 
dhe papunësinë në qytetin e Shkodrës, të cilat janë referuar një botimi zyrtar të Zyrës Rajonale 
të Punësimit Shkodër. 

 
 

VITET 
PUNËSIMI (shtet 

dhe privat) 
 

Shtet 
 

Privat 

2001 15,841 10,703  5,138 
2002 15,564 10,067  5,497 
2003 14,801   9,190  5,611 
2004 15,220   8,691  6,529 
2005 15,721   8,619  7,102 
2006 17,700   8,598  9,102 
2007 18,034   8,590  9,444 
2008 19,010   8,663 10,347 
2009 19,075   8,810 10,265 
2010 20,007   7,773 12,234 
2011 20,840   8,135 12,705 
2012 20,282   7,810 12,472 

 
Tabela nr.27: Punësimi në Shkodër në periudhën 1999-2012   

(Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 
 

 

 

128  Gërxhani. K. and Schram. A; “Albanian Political-Economics: Consequences of a Clan Culture”. Journal for 
Institutional Innovation, Development and Transition 4: 5-14. 2000. 
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Grafiku nr.8: Punësimi në vite në qytetin e Shkodrës 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 

 
Nga të dhënat e zyrës së punës, konstatohet se punësimi është rritur në sektorin privat 

pas vitit 2006, ndërsa punësimi në shtet ka pësuar rënie të vazhdueshme si rezultat edhe i 
reformave të bëra në administratën shtetërore. Shumë ndërmarrje shtetërore zvogëluan në 
masë të madhe stafin e tyre si p.sh. AlbTelekom Shkodër, Posta Shkodër, Ndërmarrja e 
Ujësjellës Kanalizimeve, Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjeve, Uzina e Telave dhe e Kabllove. 

 

 
 

Grafiku nr.9: Punësimi në shtet dhe në sektorin privat në qytetin e Shkodrës 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 

 
Në Shkodër janë 10 shkolla profesionale që përfshijnë: Teknike Industriale “Arben 

Broci”, atë të Ndërtimit “Kolë Idromeno”, Artistike “Preng Jakova”, “Ndre Mjeda” në Bushat, 
gjimnazin gjuhësor “Shejnaze Juka”, Teknike Pyjore “Kolë Margjini”, Teknike veterinare 
“Zija Buliqi”, Teknologjike “Hamdi Bushati”, shkollën e Agrobiznesit në Trush dhe shkollën 
austriake Teknologji-Informacioni “Peter Mahringer”. Në këto shkolla, të rinjtë formohen si 
punëtorë të kualifikuar për profesione të ndryshme, si elektricist, elektroteknikë, mekanikë, 
automekanikë, teknikë kompjuterash, marangozë, specialistë pyjesh, veterinerë, teknikë në 
fusha të ndryshme të ndërtimit, agjentë turizmi, ekonomistë, etj. Sipas specialistëve në 
Drejtorisë Arsimore të Qarkut Shkodër, degët më të preferuara të arsimit profesional mbeten 
ato të teknologjisë së informacionit, ekonomikut dhe hoteleri-turizmit, ndërsa në fund të listës 
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renditen degët që lidhen me bujqësinë, apo me ndërtimin. Edhe pse Shqipëria ka një pozitë 
gjeografike dhe një treg që e orienton tek bujqësia, sërish kjo degë mbetet më pak e preferuar. 
Përkatësisht nga i njëjti burim, më poshtë janë paraqitur të dhënat për papunësinë në qytetin e 
Shkodrës. 

Vitet PAPUNËSIA Punëkërkues që 
përfitojnë pagesë 

papunësie 

Punëkërkues që 
përfitojnë ndihmë 

ekonomike 

Punëkërkues që nuk 
mbështeten me të 

ardhura 
1999 22,222  19,740  
2000 21,399 400 17,789 3,170 
2001 18,922 400 17,048 1,474 
2002 18,263 423 16,216 1,624 
2003 17,790 515 15,890 1,385 
2004 17,097 482 15,343 1,272 
2005 16,617 643 14,594 1,380 
2006 15,684 512 13,652 1,520 
2007 15,085 559 12,587 1,939 
2008 14,671 688 11,803 2,180 
2009 14,078 919 10,866 2,293 
2010 14,166 840   9,786 3,540 
2011 13,940 739   9,239 3,962 
2012 12,380 699   8,097 3,602 

 
Tabela nr.28: Papunësia në vite për qytetin e Shkodrës 

(Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 
 

 
 

Grafiku nr.10: Papunësia në vite në qytetin e Shkodrës 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2012) 

 
Organizata Botërore e Punës (ILO), vëren se punësimi i të rinjve në Shqipëri mbetet 

ende një sfidë.Të dhënat e ILO-s për situatën e punësimit të brezit të ri, konstatojnë se 
ngjashëm me vendet e tjera në tranzicion, të rinjtë shqiptarë, të cilët përpiqen të mbeten në tregun e 
punës, përballen me numrin e shtuar të të rinjve që janë të punësuar në ekonominë 
informale.“Papunësia e gjatë dhe që në fillim të jetës e për periudha të gjata në ekonominë 
informale dëmton prespektivat e të rinjve për të siguruar një punë me mundësi karriere dhe me 
një pagë të denjë”. Rritja e sfidës së punësimit të të rinjve në Shqipëri, sipas ILO-s bën thirrje 
për një qasje kurative që të adresojnë në të njëjtën kohë kërkesën dhe ofertën e punës dhe një 
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përfshirje të vazhdueshme të agjencive qeveritare, institucionet e tregut të punës dhe 
organizatat e punëdhënësve dhe punëmarrësve.   

Në vitin 2008 shkalla e papunësisë për popullsinë në moshë pune 15- 64 vjeç ishte 
13.2%, ku shkalla e femrave në forcën punëtore është gati 20 pikë përqindje më e ulët se ajo e 
meshkujve. Por një tipar kyç i tregut shqiptar të punës është pjesa e lartë e punëtorëve të 
dekurajuar, të cilët në vitin 2008 përbënin 16.1% të të gjithë njerëzve pasivë. Rreth 73.2% e të 
gjithë punëtorëve të dekurajuar janë femra. Struktura e punësimit tregon që puna në sektorin 
bujqësor privat arrin pikun e saj në vitin 2002, me 71.2% të punësimit total, për të zbritur më 
pas në 43.4% në vitin 2008. Një vit më vonë të dhënat tregojnë një rritje të punësimit në 
sektorin privat bujqësor me 14.3% dhe një ulje të punësimit në sektorin publik me një pikë 
përqindje dhe në sektorin jo-bujqësor. Të dhënat e punësimit, sipas aktivitetit ekonomik, 
tregojnë që afërsisht 45% e punëtorëve janë të punësuar në bujqësi, peshkim dhe pylltari, 
11.7% në sektorin e tregtisë, 7.1% në industri dhe 8.4% në sektorin e ndërtimeve.        

Papunësia e të rinjve mbetet një sfidë, pasi gati 25% e forcës së punës të të rinjve ishte 
e papunë në vitin 2008, në krahasim me shkallën e papunësisë prej 15.3% e regjistruar për të 
rinjtë e BE-së në 2007. Të rinjtë shqiptarë kanë më shumë gjasa se sa të rriturit të jenë të 
papunë afatgjatë. Në mesin e të rinjve të papunë, mbi 51% kanë arsim të detyruar, 40% të 
mesëm dhe 8.5% janë të diplomuar në universitet. Por në mesin e të rinjve me arsim të 
mesëm, ata që kanë një diplomë gjimnazi kanë më shumë gjasa të jenë të papunë, krahasuar 
me të rinjtë që kanë kryer një shkollë profesionale. Një vit më parë pikat më të larta të 
papunësisë janë regjistruar në Lezhë me 24.3%, Shkodër me 23.9% dhe Kukës me 23.2% dhe 
më e ulëta në Tiranë me 8.3%. 
 
3.2.3 Dimensionet e zonave ekonomike në funksion të zhvillimit të territorit. 
 Rasti i zonës industriale Shkodër 
Zona e parë ekonomike dhe njëkohësisht dhe më e famshmja në botë është Shenzhen e 
themeluar nga Republika Popullore e Kinës nën drejtimin e Deng Xiaoping në fillimin e 
viteve 1980. Kjo zonë u zhvillua nga një fshat i vogël në një qytet me një popullsi prej 10 
milionë banorësh brenda 20 viteve. Duke ndjekur shembullin e Kinës, zona ekonomike u 
themeluan në mjaft vende të tjera si p.sh. Brazil, Indi, Iran, Jordani, Kazakistan, Pakistan, 
Filipine, Poloni, Rusi, dhe Ukrainë. Së fundmi, Puno në Peru është vendosur për t’u bërë një 
“Zona Economica”, nga presidenti i saj Alan Garcia. Në Indi qeveria ka sanksionuar një 
numër të konsiderueshëm zonash ekonomike, ku mund të ngrihet çfarëdolloj biznesi (shërbim, 
prodhim, tregti etj.). Disa nga zonat më të njohura ekonomike në botë janë Sricity afër 
Chennai dhe Mundra në Gujarat, që të dyja në Indi. Dy zona të tjera po kaq të njohura janë 
Subic Bay Freeport Zone në Filipine, dhe Aqaba Special Economic Zone Authority në 
Jordani. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore gjatë vitit 2007 ka patur 3,000 projekte të cilat 
synonin krijimin e zonave ekonomike në 120 vende në mbarë botën. Zonat ekonomike kanë 
disa karakteristika dhe ndikojnë në rritjen ekonomike. Veprimtaria ekonomike që zhvillohet 
në këto zona është e orientuar drejt rritjes së eksporteve më shumë se drejt mbrojtjes së tregut 
lokal. Por nga ana tjetër, ndikon në rritjen e punësimit lokal, në një performancë më të lartë të 
fuqisë punëtore si rezultat i trajnimeve të marra gjatë punës, në rritjen e prodhimit vendas si 
dhe në futjen teknologjisë bashkëkohore. 

Në Shqipëri historiku i zonave ekonomike fillon me përpjekjet për hartimin e kuadrit 
përkatës ligjor. Iniciativa për zhvillimin e Zonave Ekonomike gjen shprehjen e saj 
proceduriale në Ligjin “Për Zonat Ekonomike” dhe konceptin e saj juridik në ligjin e 
Koncesioneve. Kuadri yne ligjor bazë, Ligji i Koncesioneve si dhe Ligji për Zonat Ekonomike 
inkorporon praktikën më të mirë proceduriale në zhvillimin e kësaj iniciative, duke qenë 
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plotësisht konform legjislacionit europian të ndihmës shtetërore përsa i përket trajtimit të 
Zonave të Lira Ekonomike. Për qytetin e Shkodrës një e tillë është zona industriale në periferi 
të qytetit. Zona Ekonomike me statusin “Park Industrial” në Shkodër është shpallur me VKM 
nr. 775, dt.04.06.2008. Projekti synon rivitalizimin e ish-zonës industriale. Zona shtrihet në 
ish-qendrën industriale në një siperfaqe prej 157 ha. Aktivitetet që do të zhvillohen janë 
prodhuese, industriale, ushqimore, shërbimi, tregtare, import-eksport. 

Sipas planifikimeve në vite, qyteti i Shkodrës është parashikuar nga plani rregullues në 
1988, një qytet kryesisht industrial. Nga analiza e kryer në vite del qartë që shtrirja e zonave 
industriale është e përqendruar në periferi të qytetit, dhe përgjatë akseve hyrëse në qytet. Por 
në strukturën e përgjithshme të shtrirjes te kësaj zone bie në sy një lloj shpërndarje e paqartë si 
nga pikëpamja organizative urbane ashtu dhe nga ajo funksionale e kohës. Shkatërrimi i zonës 
industriale të planifikuara pas viteve 1990, nga zonat e banimit erdhi si rrjedhojë e mos 
parashikimit të rritjes galopante të popullsisë gjatë projektimit urban, të kryer në vitet e 
mëparshme. Pika më problematike e kësaj shpërndarjeje në zonën industriale të qytetit të 
Shkodrës, është një ndërthurje e sforcuar me zonat e banimit dhe në pjesën më të madhe të 
territorit një zaptim dhe mbytje e këtyre zonave industriale nga objektet pa leje të ndërtuar 
këto vitet e fundit. 

  
 

Foto nr.14: Degradimi i zonës industriale Shkodër, pas viteve 1990 
(Burimi: Adriatic Cooperation for Industrial Development, 2009) 

 
Ky gllabërim i zonës industriale të qytetit të Shkodrës, nga zonat e banimit vjen si 

rrjedhojë e mos parashikimit të rritjes galopante të popullsisë gjate projektimit urban të tyre. 
Një pjesë e objekteve industriale të para 1990 janë privatizuar dhe kryejnë sërish të njëjtat 
funksione, të tjera pas privatizimit, shtyrë dhe nga kërkesat e tregut kanë ndryshuar tipologjinë 
e funksionit industrial dhe grupi i tretë i objekteve të privatizuara ka pësuar një ndryshim total 
të funksionit nga industrial në atë të banimit. Një grup tjetër objektesh vazhdojnë të jenë pronë 
shtetërore, duke ruajtur funksionet e mëparshme ose duke u transformuar në funksione të tjera 
për të plotësuar nevojat e shërbimeve ekonomike publike apo duke përshtatur funksionin me 
nevoja te tjera si për shembull zgjidhje problemesh sociale. 
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3.2.4 Rivitalizimi i zonës Industriale Shkodër, si një nyje ekonomike për zhvillim 
Në ekonomiksin modern rajonal, shumë prej autorëve e vënë theksin në rëndësinë e efekteve 
të cluster-it (grupimi i industrive dhe institucioneve të ngjashme në një rajon). Kjo do të thotë 
që për shumë ndërmarrje është me interes të gjejnë një vend, ku janë të vendosura ndërmarrje 
të tjera të së njëjtës degë industrie, ose ndërmarrje që mund t’i furnizojnë me materiale, ose 
ndërmarrje që kërkojnë produktet e tyre.129 

Fillimet e Zonës Industriale në Shkodër i përkasin vitit 1955. Deri në vitin 1990 ajo ka 
luajtur një rol të rendësishëm dhe ka kontribuar, për atë kohë, në ekonominë vendore dhe 
kombëtare. Pas viteve 1990, si rezultat i reformave të thella ekonomike të vendit, si kalimi në 
ekonominë e tregut, njohja e pronës private dhe privatizimit, Zona Industriale e qytetit të 
Shkodrës, pësoi ndryshime të mëdha strukturore, që u shoqëruan me mbylljen e shumë 
aktiviteteve ekonomike sidomos të industrisë mekanike, të cilat nuk i rezistuan kushteve të 
reja të tregut. Zona Industriale e qytetit të Shkodrës mbetet një nga potencialet më të mëdha 
për zhvillimin e biznesit prodhues jo vetëm për qytetin, por për të gjithë rajonin e Shqipërisë 
Veriore. Zona industriale ka formën e një trekëndëshi dhe karakterizohet nga prania e shumë 
ambienteve të rivitalizuara kohët e fundit, në të dy anët e dy rrugëve përbërëse të saj, të cilat 
bashkohen pranë ish Fabrikës së Fermentimit-Duhanit. Rruga nga Spitali Rajonal deri tek 
Fermentimi përbën rrugën industriale nr.1, ndërsa rruga nga Drejtoria e Policisë përbën rrugën 
industriale nr.2. Shumë prej objekteve të kesaj zone janë rregulluar duke përmirësuar kushtet, 
dhe duke i sjellë zonës rëndësinë që i takon. 

          
 

Harta nr.35: Vendodhja e Zonës Industriale të qytetit të Shkodrës  
(Burimi: Adriatic Cooperation for Industrial Development, 2009) 

Ajo është zonë me: përqëndrimin më të lartë të bizneseve prodhuese, biznese që 
mbajnë peshën kryesore në punësim në sektorin privat. Biznese që përdorin teknologji të 
avancuar, si: Bertoni, Cotonella, Meat Master, El-David, Progres Metal, Dafinor, Adelchi, 

129  Zeng Zh. Douglas; “How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s Rapid 
Development?” Policy Research Working Paper, Finance & Private Sectors Development, March  2011. 
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Arlecchino. Duke u mbështetur në dokumentet e planifikimeve strategjike, si dhe në 
bashkëpunimin me komunitetin e biznesit, Qeverinë Shqiptare dhe partnerët ndërkombëtare, 
Zona Industriale përbën korpusin kryesor të zhvillimit ekonomik të qytetit. Kjo pasqyrohet 
qartë në Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik 2005-2015 të qytetit të Shkodrës dhe strategjinë e 
Zhvillimit Rajonal Shkodër-Lezhë 2005-2020.130 Si rezultat i zbatimit të një sërë projektesh 
kryesisht të shërbimeve bazë infrastrukturore, kjo zonë ofron: 

- Furnizim të Zonës me energji elektrike pa ndërprerje gjatë 24 orëve në mënyrë të 
pavarur nga konsumatorët familjare. Ёshtë realizuar ndërtimi i linjës 20 kw në zonën 
industriale Shkodër.  

- Është rikonstruktuar pothuajse plotësisht rrjeti i brendshëm i sistemit rrugor duke 
siguruar një akses shumë të mirë me rrjetin rrugor kombëtar. Rivitalizimi i Zonës Industriale 
vetëm me përmirësimin e shërbimeve bazë është një proçes pothuajse i plotë. Për të qenë të 
suksesshëm, ai kërkon zbatimin e koncepteve menaxhuese bashkëkohore. Hapat e parë tashmë 
kanë filluar të hidhen. 

 

   
 

Foto nr.15: Përmirësimi dhe reabilitimi i disa objekteve në Zonën Industriale Shkodër 
(Burimi: Adriatic Cooperation for Industrial Development, 2009) 

 
Ka disa kushte lokale që mund të ndalojnë nje zhvillim të qëndrueshëm të Zonës 

Industriale të qytetit të Shkodrës. Problemi i parë që duhet të vihet në dukje është pronësia e 
pasqaruar apo e dyshimtë. Ne mund të promovojmë hapësira për shfytëzim, pronësia e të 
cilave është në mënyrë të padiskutueshme e bashkisë, apo e personave që duan ta shesin 
dhe/ose ta japin me qira atë. Prandaj para disa vitesh ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe 
Ministrisë së Ekonomisë, Transportit dhe Energjitikës, mbështetur nga GTZ, është nënshkruar 
një marrëveshje bashkëpunimi për rivitalizimin e Zonës Industriale. Një produkt i këtij 

130  www.qarkushkoder.org/ & www.teuleda.org.al/  
131 

 

                                                           

http://www.qarkushkoder.org/
http://www.teuleda.org.al/


bashkëpunimi është edhe vendimi i Keshillit të Ministrave për shpalljen e Zonës Industriale të 
Shkodrës, Zonë ekonomike: Park Industrial për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike. 
Sipërfaqja totale e saj është 157 ha. Nga ana e Bashkisë Shkodër në bashkëpunim me Zyrën e 
Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme është ndërtuar database i pronësisë së të gjithe zonës. 

 

 

 

 
 

Harta nr.36: Inventarizimi dhe krijimi i database për objektet dhe kapanonet në Zonën Industriale 
Shkodër (Burimi: Adriatic Cooperation for Industrial Development, 2009) 
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Kapitulli i katërt 
 
4. RRJETI INFRASTRUKTURËS PËR ZHVILLIMIN E TERRITORIT NË 

QYTETIN E SHKODRËS 
 
4.1. Analiza dhe përmbledhje e sistemit ekzistues K.U.Z për qytetin e Shkodrës  
 
Sistemi ekzistues i K.U.Z. në Shkodër është projektuar dhe ndërtuar si sistem K.U.Z. më 
vehte, me sistem K.U.B. të ndarë. Sistemi ekzistues i K.U.Z. përfshin tre kanale kryesore të 
ujërave të zeza, bashkë me kanalet sekondare dhe terciare. Tre kanalet bashkohen dhe 
shkarkohen me anë të gravitetit, në sajë të kanalit të ujërave të zeza për tek stacioni i pompave 
tek i cili ka 5 pompa, që nuk punojnë secila me kapacitet prej 150 l/s. Stacioni i pompave 
ndodhet afër urës së Bunës. Kur stacioni i pompave punon bën shkarkimin në daljen e lumit 
Drin. Ka një dalje të mbiprurjes emergjente, ku bëhet shkarkimi në lumin Buna, në rast të 
mungesës së energjisë elektrike. Por se, kjo e fundit është e bllokuar. Si e tillë kur stacioni i 
pompave nuk punon ujërat e zeza shkarkohen në kanalin e ujërave të shiut afër Urës së 
Magjypit (Kanali i Fermës) dhe pastaj tek pika afër aty ku bashkohen liqeni i Shkodrës me 
lumin Buna.  

 
 

Harta nr.37: Sistemi aktual i grumbullimit të ujërave të zeza K.U.Z. për qytetin e Shkodrës  
(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  & Ujësjellës- Kanalizime Qytet Shkodër) 
 
Harta e mësipërme paraqet zhvillimin aktual të sistemit të grumbullimit të ujërave të 

zeza. Sistemi i K.U.Z. i shërben shumicës së lagjeve të vjetra të qytetit; ndërsa zonave 
informale kryesore, që nuk u shërbehet janë zona industriale dhe zona kodrinore në jug afër 
Kalasë Rozafat. Zonat informale të qytetit të Shkodrës nuk shërbehen plotësisht nga sistemi i 
K.U.Z. Gjatësia totale e kanaleve të ujërave të zeza në Shkodër dhe Bahçallek (ku janë rreth  
5 km të tubave të ujërave të zeza), është rreth 145 km. Të gjithë kanalet e ujërave të zeza kanë 
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tuba prej betoni të bërë në vend, të cilët janë të bashkuar njëri me tjetrin. Përqindja e lidhjes e 
sistemit të K.U.Z. është vlerësuar të jetë rreth 73 % në qytetin e Shkodrës. 
 
4.1.1 Problemet kryesore në sistemin ekzistues të K.U.Z. 
Problemet kryesore të sistemit të K.U.Z. për qytetin e Shkodrës vijojnë si më poshtë: 
1.Kanali i ujërave të zeza pjesërisht apo plotësisht i bllokuar me materiale të ngurta; 
2.Shpejtësitë në pjesët kuptimplote të sistemit, veçanërisht në kanalet sekondare dhe terciare, 
është më e ulët sesa duhej të ishin për parandalimin e materialeve të ngurta, për shkak të 
pjerrësive të ulëta dhe rrjedhjeve të ulëta; 
3.Lidhje direkte të ujrave të shiut nga rrugët për në sistemin e K.U.Z. dhe shkarkim të ujërave 
të shiut në K.U.Z. në zona ku nuk ka rrugë të asfaltuara dhe/apo pa asnjë drenazhim të ujërave 
te shiut;  
4.Stacioni i pompave nuk punon në pjesën më të madhe të kohes dhe dalja e mbiprurjes 
emergjente është e bllokuar. Si e tillë ujërat e zeza shkarkohen në liqenin e Shkodrës/ lumin 
Buna, si dhe pjesa më e ulët e sistemit punon në gjendje të mbytur; 
5.Zonat e qytetit të Shkodrës, (veçanërisht zonat informale në lindje, perëndim dhe veri të 
qytetit), nuk janë të lidhura me sistemin e K.U.Z. Në përgjithësi këto zona shërbehen nga 
gropa septike primitive. 
 

  
 

  
 

Foto nr.16: Shkarkimet e sistemit K.U.Z. të qytetit të Shkodrës, në lumin Buna  
dhe liqenin e Shkodrës (Burimi: E.Krymbi, 2013) 

 
Pasojat e sa më sipër janë siç vijon më poshtë: a. Bezdisje nga ambienti (erë e keqe, ndikimi 
viziv, mushkonjat, etj.) gjatë stinës së verës për shkak të shkarkimit të ujërave të zeza në 
liqenin e Shkodrës/lumin Buna; b. Kërkesë e lartë për mirëmbajtje për shkak të depozitimit të 
materialeve të ngurta, vështirësim të mirëmbajtjes për shkak të aksesit të kufizuar në sistemin 
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e K.U.Z.; c. Mbingarkesë hidraulike dhe mbiprurje e rrjetit të K.U.Z., nga shirat për shkak të 
lidhjeve ilegale të ujërave të shiut;d. Ndotje e ujërave nëntokësore për shkak të infiltrimit të 
ujërave të zeza nga gropat septike të pavulosura dhe ka mundësi nga rrjeti i K.U.Z. (lidhja e 
tubave jo e ngjeshur);e. Ndotje për shkak të shkarkimit të ujërave të zeza të patrajtuara dhe 
boshatisje e pakontrolluar e gropave septike afër lumenjve dhe në vende të tjera. 
 
4.1.2 Sektorët e zgjerimit të rrjetit K.U.Z për qytetin e Shkodrës  
Zgjerimi i zonave të rrjetit të K.U.Z. është përcaktuar sipas shtimit të parashikuar të popullsisë 
dhe zhvillimit urban në Shkoder si dhe në fshatrat që e rrethojnë, gjithashtu në konceptin e 
propozuar për K.U.Z. e qytetit të Shkodrës. Zonat e zgjeruara të rrjetit të K.U.Z., përfshijnë 
zonat e qytetit të Shkodrës, që nuk janë të lidhuara dhe përfshjnë kryesisht zonën industriale 
dhe informale në lindje, veri dhe perëndim të qytetit. Këto zona të zgjeruara janë ndarë në disa 
nënsisteme sipas topografisë dhe pikës së lidhjes me rrjetin ekzistues të K.U.Z. Këto 
nënsisteme janë të numëruara nga numri i kanalit kryesor ekzistues të ujërave me të cilin është 
i lidhur. Për më tepër zonat e zgjeruara përfshijnë fshatrat e Dobraçit dhe Golemit dhe zonat 
me vendodhje midis lumit Kir dhe kodrave të Tepes, afër me Kalanë Rozafa. Për secilën nga 
këto zona të zgjeruara, nënzonat ujëmbledhëse janë përcaktuar sipas topografisë si dhe trasesë 
së kolektorit kryesor. Sipërfaqja si dhe popullsia e parashikuar për horizontin e planifikimit të 
vitit 2030, është përcaktuar për secilën nga këto zona ujëmbledhëse. Për analizimin dhe 
përllogaritjen hidraulike të zgjerimit të sistemit K.U.Z., janë përcaktuar pikat e llogaritjes 
hidraulike. Niveli i tokës për secilën nga këto pika të sistemit janë matur me hartat topografike 
të disponueshme. Numri i secilës nënzonë ujëmbledhëse korrespondon me numrin e pikës së 
mësipërme të sistemit. Nën-zonat ujëmbledhëse dhe pikat e sistemit të cilat janë marrë në 
konsideratë për llogaritjen hidraulike të zgjerimit të K.U.Z. janë paraqitur në hartën e 
mëposhtme. 
 

 
 

Harta nr.38: Koncepti i zgjerimit të rrjetit K.U.Z.për qytetin e Shkodrës 
(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau & Ujësjellës- Kanalizime Qytet Shkodër) 
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4.1.3 Zonat e zgjerimit të rrjetit K.U.Z për qytetin e Shkodrës 
Zonat e zgjerimit të rrjetit të K.U.Z., sipas zhvillimit të popullisë aktuale dhe atij të 
parashikuar janë paraqitur në hartat e mëposhtme. Këto harta paraqesin gjithashtu zonat të 
cilat do të konsiderohen si jo të përshtatshme për zhvillim dhe të cilat duhet të permenden si të 
tilla në projekt planin urban: zona e përmbytjes e liqenit të Shkodres, zona e mbrojtjes e fushës 
së puseve të Dobraçit, zonat e gjelbërta. Për zonat që nuk janë te lidhura në sistemin e K.U.Z. 
strategjia është që të lidhen sa më shumë që të jetë e mundur prej zonës në sistemin ekzistues 
të K.U.Z., me gravitet në mënyrë që të reduktohet kostoja e operimit dhe mirëmbajtjes. Sipas 
konsideratave të lartpërmendura, koncepti i propozuar për zgjerimin e sistemit të K.U.Z. është 
siç vijon më poshtë: 
1.Zona industriale e lidhur me pikën K1; 
2.Zonat e zgjerimit në veri të qytetit për t’u lidhur me pikën K3; 
3.Zonat informale në lindje të qytetit dhe zona në jug lidhur me pikën K1; 
4.Zonat informale në perëndim të lidhura me kanalin e ri kryesor të ujërave të zeza dhe pastaj 
të pompuara në pjesën e poshtme të pikës K3.  
Lidhja e këtyre zonave me anë të gravitetit në pikën K3, nuk është e mundur përderisa pika K3 
është ndërtuar shumë më poshtë sesa kanali ekzistues i ujërave të zeza dhe kjo do të kërkonte 
që pika K0 dhe stacioni kryesor i pompave të jenë më poshtë me rritje të ndjeshme në 
investim, operim si dhe kosto të mirëmbajtjes. Ndërtimi i një sistemi K.U.Z. të pavarur me 
stacionin e vet të pompimit, duket qartë se është zgjedhja e duhur ekonomike dhe teknike; 
Zonat jugore të qytetit përgjatë lumit Kir lidhur me një kanal te ri të ujërave të zeza dhe pastaj 
të pompohet për në stacionin kryesor të pompave. 
 

  
 
                     Harta nr.39: Koncepti i zgjerimit K.U.Z.             Harta nr.40:  Koncepti i zgjerimit K.U.Z. 

          Zona industriale, Zonat informale                                    Zonat informale 
             në lindje të qytetit të Shkodrës                 në jug të qytetit të Shkodrës 

(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  
 & Ujësjellës- Kanalizime Qytet Shkodër) 

 
4.1.4 Zonat e zgjerimit të rrjetit K.U.Z. në fshatrat në veri të qytetit ë Shkodrës 
Në veri të qytetit të Shkodrës, në komunën e Rrethinave, fshatrat më të afërt të qytetit janë 
Dobraçi, Golemi, Shtoi i Ri, Hoti i Ri dhe Gruda e Re. Për këto fshatra është bërë një vlerësim 
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nëse fshatrat do të duhej të ishin me sistemin e K.U.Z. të qytetit të Shkodres apo të shërbyer 
nga një vend kanalizimesh, apo me një ITUZ që i shërben një apo më shumë fshatrave. Nuk 
është marrë në konsideratë lidhja e fshatit të Shtoit të Vjetër, i cili është më tepër në veri. Qysh 
se zonat e lira të përshtatshme për zgjerimin urban për brenda territorit të Bashkisë Shkodër 
janë bërë të pamjaftueshme, zonat e këtyre fshatrave korrespondonin praktikisht me zonat e 
zgjerimit të qytetit të Shkodrës me përqindje rritjeje relativisht të lartë krahasuar me qytetin e 
Shkodrës. Për shkak të zhvillimit të pakontrolluar në vitet e fundit, të ndërtimeve informale, 
urbanizimi në këto zona është shumë i përhapur por pa asnjë master plan urban. 

Propozohet për arsye të dy faktorëve të lidhjes së zonave më shumë të dendura (ato që 
ekzistojnë edhe ato në të ardhmen), të Dobraçit për në qendër të sistemit të K.U.Z. Në fshatrat 
e tjerë densiteti i popullsisë është shumë i ulët madje edhe në zonat qendrore  të fshatrave, me 
një maksimum të popullsisë në vitin 2030, është vlerësuar që të jetë rreth 100 njerëz/hektarë, 
me densitetin e popullsisë ekzistuese që është më i ulët. Densitetet e ulëta të popullsisë janë 
kryesisht për shkak të përmasave të mëdha të tokave, shtëpitë e shpërndara dhe shumica e 
ndërtesave janë një ose dy katëshe. Gjenden ndërtesa dykatëshe përfshirë dy hotele në Shtoj të 
Ri. Në të ardhmen, zhvillimi i shtëpive të shpërndara në të gjitha fshatrat, me densitet 
popullsie shumë të ulët jashtë qendrave të fshatrave, ka të ngjarë që të vazhdojë përderisa ka 
potencial të vogël për t’iu shtuar përbrenda zonave të zhvilluara.  

Aktiviteti industrial në të gjitha fshatrat është i papërfillshëm. Të gjitha fshatrat me 
përjashtim të Shtoit te Ri, mund të lidhen me sistemin e K.U.Z. qendror me anë të gravitetit. 
Ujërat e zeza nga Shtoi i Ri duhet të pompohen. Në rastin e Hotit i Ri, lidhja me anë të 
gravitetit për në pjesën veriperëndimore të qytetit të Shkodrës  (zona industriale), do të ishte 
subjekt që të mos jetë problem për të kaluar hekurudhën. Për arsye  të densitetit të ulët të 
popullsisë, do të ishte ekonomike për të lidhur zonat qendrore dhe disa zona që shtrihen jashtë 
fshatrave me sistemin e K.U.Z. Tabela  e mëposhtme e cila përmbledh popullsinë e vlerësuar 
që mundet ekonomikisht të lidhet me secilën nga fshatrat duke përfshirë Dobraçin në vitin 
2030. Në të gjithë fshatrat përqindja e lidhjes do të ishte kuptimplotë dhe më e ulët sesa në 
qytetin e Shkodrës, ku përqindja e lidhjes së planifikuar në vitin 2030 është 95%. 

 
      Fshati Popullsia 

2006 
Popullsia      

2030 
Përqindja e 
lidhjeve në 
vitin  2030 

Përqindja e 
lidhjeve në vitin  

2030 
Dobraçi 4,274 6,200 65 4.030 
Golemi 1,885 2,650 65 1.723 
Hoti i Ri 2,300 3,336 65 2.168 

Gruda e Re 3,679 4,657 50 2.329 
Shtoi i Ri 2,532 3,673 75 2.755 

 
Tabela nr.29: Potenciali i popullsisë për fshatrat e komunës së Rrethinave lidhur me Sistemin 

Qendror të K.U.Z. të Shkodrës (Burimi: Kfw Kreditanstalt für  
Wiederaufbau & Ujësjellës- Kanalizime Qytet Shkodër) 

 
Fshati i Dobraçit ndodhet afër qytetit të Shkodrës, dhe praktikisht me një kufi të qartë 

midis kufirit urban të Dobraçit dhe qytetit të Shkodrës. Përveç kësaj ka popullsinë më të lartë e 
cila mundet potencialisht dhe ekonomikisht të lidhet me sistemin qendror të K.U.Z. Për këtë 
arsye ka kuptim në aspektin teknik dhe ekonomik për të lidhur fshatin e Dobraçit me sistemin 
qendror të K.U.Z. në Shkodër. Kostoja për sigurimin e K.U.Z. bazuar në 4,1 njerëz për shtëpi 
është rreth EUR 460/familje në Golem, EUR 670/familje në Grudë të Re dhe Hot i Ri si dhe 
pothuajse EUR 800/për familje në Shtoj të Ri. Kostot përjashtojnë kostot përbrenda kufirit të 
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pronësisë, por përfshijnë 15% të paparashikuarave si dhe bazohen mbi numrin aktual të 
njerëzve për familje. Për Golemin kostoja supozon që Dobraçi, do të lidhej me sistemin 
qendror të K.U.Z. Meqë Golemi është relativisht afër Dobraçit edhe mund të lidhet me një 
sistem qendor të K.U.Z. për qytetin relativisht kollaj, si dhe ekonomikisht konkludohet që 
zonat me më shumë densitet të zhvilluar (ato që ekzistojnë dhe ato në të ardhmen), të këtij 
fshati duhej të ishin të lidhura me sistemin qendror të K.U.Z. Duke patur parasysh përqindjet e 
ulëta në sistemin e K.U.Z., që janë ekonomikisht të realizueshme dhe kostoja për lidhje, pastaj 
konsiderohet që ka arsye teknike të forta për të siguruar K.U.Z. për fshatrat që mbeten. 
Shumica e fshatrave të Dobraçit dhe Golemit si dhe një pjesë e fshatrave të Shtoit te Ri dhe 
Hotit të Ri, kanë rrjete të furnizimit me ujë që furnizohen nga sistemi i furnizimit me ujë të 
qytetit të Shkodrës. Megjithatë, shumica e shtëpive në atë zonë–madje, për shkak të 
ndërprerjeve të ujit në verë, furnizohen nga puse private. Siç tregohet në analizat e zbatuara 
rregullisht nga Ispektoriati Sanitar i Shkodrës, janë të vazhdueshme kontaminimet 
bakteriologjike të puseve private, që e kanë origjinën nga gropat septike të pavulosura. Kohët 
e fundit, flitet për një projekt për zbatimin e një sistemi të pavarur të ujit, për fshatrat e 
komunës së Rrethinave (Shtoi i Ri, Hoti i Ri, Gruda e Re, Guci e Re), i cili është përgatitur 
dhe do të zbatohet së shpejti. Ky projekt përfshin ndërtimin e një pusi të ri, rrugë kryesore 
nacionale, rezervuar si dhe rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm. Kështu që, duhet të 
zgjidhet problemi kryesor dhe më urgjent, i ndaljes së furnizimit me ujë të kontaminuar nga 
puset private. 
 
4.1.5 Zonat e zgjerimit të rrjetit K.U.Z. në periferinë informale të qytetit ë Shkodrës 
 
1.Sektori Zona Industriale 
Propozohen dy kanale të rinj për grumbullimin e ujërave të zeza në zonën industriale: 
Përgjate rrugës “Marsel Kashen”, zonat e drenazhimit janë të lidhura me kanalin e ujërave të 
zeza ekzistuese të rrugës “Çerçis Topulli”. Përgjatë linjës së hekurudhës në anën lindore të 
zonës industriale, lidhur me kanalin e ujërave të zeza të pjesës së sipërme të rrugës 
“Skendërberg”. Lidhja e pjesës të zonës industriale është teknikisht e mundur por në këtë rast, 
do të ishte e nevojshme për të zevëndësuar me një tub me kapacitet të rritur por kjo nuk është 
zgjidhja më ekonomike. Ka të ngjarë qe ajo lidhje e zonës industriale me sistemin e K.U.Z. 
rekomandohet si masë afatshkurtër dhe kjo është provë lidhjeje e mëtejshme. 
 
2.Sektori i zonës në veriperëndim të Stacionit të Trenit  
Për të drenazhuar zonat urbane në lindje të linjes së hekurudhës, nga Varrezat Katolike në veri 
dhe stacionit të trenit në jug, propozohet një tub i ri dhe një tub i dytë i ujërave të zeza që 
drenazhon zonën për në veriperëndim të stacionit të trenit, në drejtim të kolektorit të rrugës 
“Marin Barleti”. 

 
3.Pjesa juglindore e qytetit të Shkodrës 
Kjo zonë e zgjeruar fillon afër me stacionin e trenit dhe përfshin të tërë pjesën juglindore  të 
qytetit të Shkodrës. Propozohet që të ndërtohet një tub i ujërave të zeza, që shtrihet në 
drejtimin jugor dhe pastaj në drejtimin veriperëndimor, për të lidhur me tubin ekzistues të 
rrugës “Tepe”. Ky tub i ujërave të zeza, nuk mund të gjendej gjatë inspektimit dhe si i tillë 
është paakses. Si rrjedhim propozohet të ndërtohet një kanal i ri. Në pjesën më të ulët, në 
rrugën e “Tepes”, ky kanal i ujërave të zeza ndjek një kanal ekzistues, i cili mund të 
mirëmbahet në të ardhmen.  
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4.Zona e shtrirë në perëndim të qytetit të Shkodrës(vija bregliqenore)  
Zonat me vendodhje në perëndim të qytetit, në bregun e liqenit të Shkodrës, gjenden më 
poshtë sesa rrjeti ekzistues i K.U.Z., dhe si rrjedhim nuk mund të lidhen me anë të gravitetit, 
përderisa kanali kryesor i ujërave të zeza, ka mundësi gjithashtu, e do të zëvendësohej komplet 
si dhe të shtrihej në thellësinë e duhur. Për këtë arsye zgjidhja më e mirë konsiderohet që të 
jetë instalimi i stacionit të pompave. Një kanal i ri propozohet për t’u ndërtuar në perëndim, 
duke filluar në pjesën veriperëndimore të zones së projektit me gravitet për tek Stacioni i 
Pompave të Ujërave të Zeza tek Ura e Bunës . Një gjatësi e shkurtër e kanalit të ujërave të 
zeza, propozohet nga pjesa jugperëndimore, gjithashtu me gravitet për tek Stacioni i Pompave 
tek Ura e Bunës. Stacioni i pompave duhet të jetë i tipit me zhytje me 2 pompa (1 në punë, 1 
në ndihmë), secila në shkallë 55 l/s, që shkarkohet në rrjedhën e poshtme të saj. Shumica e 
zonës përgjatë hyrjes jugore të qytetit (lagjia e Magjypve), do të lidhet me kanalin kryesor. 
Përveç kësaj një kolektor i ri, duhet të sigurohet për t’i shërbyer zonës përgjatë rrugës së 
Kalasë (rruga për tek Kalaja Rozafa). Për zonën midis lumit Kir dhe kodrave të Tepes, 
propozohet një kanal i ri, që vijon paralelisht me lumin e Kirit dhe pastaj me anë të rrjedhes së 
lirë për tek stacioni i pompave. Një gjatësi e shkurtër e kanalit të ujërave të zeza propozohet 
për t’i shërbyer zonës menjëherë në veri të urës përgjatë lumit Drin, gjithashtu me anë të 
gravitetit për tek Stacioni i Pompave te Kalaja Rozafa. Stacioni i pompave duhet të jetë i tipit 
me zhytje, me 2 pompa (1 në punë, 1 në ndihmë), secila në shkallë 15 l/s, që shkarkohet tek 
stacioni kryesor i pompave të ujërave të zeza. 
5.Vendbanimi në Bahçallek 

Për vendbanimet e Bahçallekut duhet të ndërtohet një rrjet i ri i ndarë dhe të lidhet me 
stacionin e pompave. Duke u varur në zgjedhjen përfundimtare për vendin ITUZ, ujërat e zeza 
do të dërgohen direkt tek ITUZ, apo tek Stacioni i Pompave kryesor i ujërave të zeza. 

 

    
 

Harta nr.41: Zgjerimi i sistemi K.U.Z. në pjesët juglindore dhe perëndimore të qytetit të Shkodrës 
(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau & Ujësjellës- Kanalizime Qytet Shkodër) 

 
Llogaritja hidraulike e situatës ekzistuese tregon që rrjeti ekzistues i K.U.Z. ka në përgjithësi 
kapacitet hidraulik të mjaftueshëm me shumicën e rrjetit që ka kapacitet të lirë (vlera e 
ngarkesës hidraulike < 0,5). Seksionet kritike, me ngushtime hidraulike janë si më poshtë:  
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1.  Pjesa më e ulët, në rrjedhën e poshtme tek sheshi “Demokracia”. 
2. Kanali i ujërave të zeza, tek rruga “Bujar Bishanaku”, rrjedha e sipërme tek sheshi 

“Demokracia”. 
3.  Kanali kryesor i uëjrave të zeza, rrjedha e sipërme tek kryqëzimi me rrugën “Isuf Sokoli”.  
 
E tërë gjatësia e kanalit kryesor të ujërave të zeza, deri tek stacioni i pompave të ujërave me 
përjashtim të disa seksioneve të lokalizuara me pjerrësi të ulët, kanalet e ujërave të zeza, të 
lartpërmenduara janë  në përgjithësi jo shumë të mbingarkuara. 

Pavarësisht nga popullsia e shtuar e lidhur me rrjetin e K.U.Z., llogaritja hidraulike për 
situatën në të ardhmen e vitit 2020, dhe më tej atë të vitit 2030, tregojnë kushte të 
përmirësuara hidraulike, falë uljes së parashikuar të konsumit të ujit si dhe ujërave të huaja. 
Siç është paraqitur në hartën e mëposhtme, me kriterin e projektimit të lartpërmendur si dhe 
supozimin për situatën në të ardhmen, rrjeti ekzistues i K.U.Z., ka kapacitet hidraulik të 
mjaftueshëm për horizontin e planifikimit të vitit 2030, pa lidhjen e zonave ujëmbledhëse 
shtesë. Me përjashtim të seksioneve të lartpërmendura, të cilat punojnë pothuajse afër 
kapacitetit të plotë të tyre, pjesa që mbetet e rrjetit të K.U.Z., ka kapacitete rezervë për 
zgjerimet në të ardhmen. 

 
 

Harta nr.42: Rezultatet-Rrjeti ekzistues i K.U.Z. me popullsinë e vitit 2030 
(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  & Ujësjellës- Kanalizime Qytet Shkodër) 

 
4.1.6 Analiza e sistemit dhe kapacitetit ekzistues K.U.B. për qytetin e Shkodrës 
Sistemi ekzistues i K.U.B. në qytetin e Shkodrës, është projektuar dhe ndërtuar si sistem 
K.U.B. me vehte, me një sistem të ndarë të K.U.Z. Qyteti i Shkodrës drenazhohet nga një 
sistem me kanale të mbylluara dhe të hapura, tuba drejtkëndore, shumica e tyre drenazhohen 
me anë të rrjedhës së lirë për në liqenin e Shkodrës. Disa zona përfshirë zonën industriale 
drenazhohen në lumin Kir. Gjatësia totale  e drenazhuesve kryesore është rreth 37 km, prej të 
cileve rreth 25 km, janë tuba drejtkëndore dhe kanale me shkëputje, kanale prej betoni të cilet 
kanë relativisht karakteristika të mira të rrjedhës. Sistemi mbulon zonat qendrore dhe jugore të 
qytetit të Shkodrës, përfshirë ato që janë të shtruara dhe  që nuk kanë ose kanë drenazhim 
shumë të kufizuar të ujërave të shiut. Sistemi kryesor drenazhues mbulon rreth 70-80% të 
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zonave formale të qytetit, me mbulim shumë më të ulët në zonat informale. Harta e 
mëposhtme paraqet një pamje të sistemit ekzistues K.U.B. të qytetit të Shkodrës. Ky sistem 
ndahet në shtatë pjesë dhe nën-sisteme të pavarura, që shkarkohen nëpërmjet daljeve të ndara 
në lumin Kir apo në liqenin e Shkodrës, si më poshtë: 
1.SW0: Kjo zonë mbulon pjesën juglindore të qytetit të Shkodrës, nga argjinatuara e 
hekurudhës dhe shkarkohet në lumin Kir; 
2.SW1: Zona industriale dhe lagjet urbane midis spitalit si dhe varrezave katolike, në 
verilindje të qytetit, që shkarkohet në lumin Kir;  
3.SW2: Pjesa lindore dhe juglindore e qytetit që shkarkohet në Kanalin e Fermës;  
4.SW3: Zona që përfshin pjesën veriore të qendrës së qytetit të Shkodrës dhe përfshin 
gjithashtu zonën përreth sheshit “Isa Boletini” dhe rrugën “A.Kondi”. Ku nën-sistemi 
shkarkohet në Kanalin e Fermës;  
5.SW4: Zona që përfshin të gjithë qendrën e qytetit të Shkodrës si dhe zonën verilindore të 
rrugës “Bujar Bishanaku” (tek Stadiumi) dhe që lidhet me kanalin e ri Austriak në rrugën 
“Zog 1”/Rruga “Vasil Shanto”, e cila shkarkohet në liqenin e Shkodrës në jugperëndim të 
qytetit. 
 

 
 

Harta nr.43: Sistemi aktual i grumbullimit të ujërave K.U.B. për qytetin e Shkodrës 
(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau & Ujësjellës- Kanalizime Qytet Shkodër) 

 
4.1.7 Koncepti i përgjithshëm për sistemin K.U.B. për qytetin e Shkodrës; faktorët që 

duhet të  konsiderohen për zhvillimin e idesë 
1.Niveli, gjendja si dhe kapaciteti i infrastrukturës ekzistuese, përfshirë K.U.B. kryesore të 
ndërtuar kohët e fundit dhe ato që vazhdojnë të ndërtohen në zonën industriale, “Vasil 
Shanto”, (financuar nga Qeveria Austriake) si dhe në rrugën “A.Kelmendi”; 
2.Topografia-qyteti i Shkodrës, ka një pjerrësi të përgjithshme nga veriu në jug; 
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3.Nivelet e kaluara dhe në të ardhmen të ujërave marrëse (liqeni i Shkodrës dhe lumi Kir), 
përfshirë ndryshimin e niveleve, si dhe kohës së kërkuar për nivelet që të ulen. 

Duke patur parasysh konceptin e propozuar, sa më shumë që të jetë e mundur, 
shkarkimi direkt i zonave të vogla, në ujërat marrëse (lumi Kir, liqeni i Shkodrës), në disa pika 
të shkarkimit. Ky koncept kufizon masën dhe thellësinë e sistemit të K.U.B. si dhe lejon 
drenazhimin me anë të gravitetit (megjithëse pjesët e ulëta të sistemit do të operonin në 
gjendje të mbytur, kur niveli i liqenit të Shkodrës është i lartë). Gjithashtu minimizon 
probleme potenciale, ku tubat e ujërave të zeza kalojnë përmes tubave të ujërave të shiut, si në 
përgjithësi koncepti lejon tubat e ujërave të zeza të kalojnë nën tubat e ujërave të shiut. 
Koncepti i propozuar është në thelb një zhvillim në vazhdim i sistemit ekzistues të K.U.B. 
Përbrenda këtij koncepti parimet themelore janë si me poshtë:  
A.Maksimizim i përdorimit të aseteve ekzistuese, të cilat janë në gjendje të mirë, veçanërisht 
ato që janë ndërtuar dhe ato në vazhdim. Aty ku asetet që janë ndërtuar kohët e fundit, janë të 
përshtatshme hidraulikisht, për një periudhë përsëritjeje më pak sesa 2 vjet, në shtyrje të afatit 
në përmirësim (zevëndësim me një seksion më të gjerë); 
B.Në mënyrë që të vihen në përdorim asetet e lartpërmendura të ndërtuara kohët e fundit, 
ujërat e shiut do të devijohen në zona të tjera të drenazhimit,  ku është e nevojshme, nga pjesët 
e sipërme të zonës së drenazhimit;  

Projekti i planifikuar për të ndërtuar kanalet e reja të ujërave të shiut bashkë me 
kanalizimet e unazës së re në perëndim duhet të përfshihen në Planin Urban, me ndryshime 
minimale apo pa ndryshime aty ku është e mundur;   
Drenazhimi sekondar dhe terciar duhet të sigurohet paralelisht me ndërtimin e rrugëve të reja 
apo rindërtimin e rrugëve ekzistuese; 
Një vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet modelimit hidraulik të sistemit ekzistues, si dhe 
përqindjes së përshkueshmërisë së ujërave në siperfaqe, në zonat urbane qendrore dhe ato 
periferike. Për përpunimin e konceptit në të ardhmen, pikat kryesore janë si më poshtë: 
1.Zonat e mundshme lidhur me sistemin ekzistues do të shkarkohet me anë të gravitetit në 
ujërat marrëse me rrugën më të shkurtër; 
2.Kolektorët janë në gjendje të mirë dhe kanë kapacitet të mjaftueshëm, por ato duhet të 
mirëmbahen në të ardhmen; 
Duhet të bëhet përpjekje, sa më shumë që të jetë e mundur për t’i mbajtur kolektorët e K.U.B. 
që janë ndërtuar relativisht kohët e fundit (p.sh. kanali Austriak në lagjen Parrucë, Perash, 
zona Industriale), të përshtatshëm për situatën në të ardhmen. Prandaj ku është e nevojshme, 
pjesa e zonave të lidhura do t’i ndryshohet drejtimi në zona drenazhimi të tjera;   
Në rastin e veçantë, kolektori ekzistues të cilët janë në gjendje të mirë si dhe kanë kapacitet të 
mjaftueshëm, për një intensitet shiu me periudhë përsëritjeje më pak sesa 2 vjet, por më shumë 
sesa 1 vit mund të konsiderohet si e përshtatshme, sidomos nëse llogaritja hidrodinamike 
paraqet, nuk ndodh përmbytja e rrugës ose ndodh vetëm për një periudhë të shkurtër kohe. 
Përsa i përket përmbytjes së rrugëve dhe matjen e përqindjes së papërshkueshmërisë së                 
sipërfaqes, është bere analiza për zona të veçanta të qytetit të Shkodrës. Këtu duke marrë për 
bazë, reshjet vjetore që merr qyteti i Shkodrës, rrjetin e sistemit K.U.B., gjendjen e 
kolektorëve, drenazhimin e rrugëve, llojet dhe tipet e banesave që përbëjnë çdo sipërfaqe. E 
gjithë kjo që të arrihet, në konkluzionin dhe rezultatin, për mos të patur, bllokim sipërfaqesh 
banimi nga ujërat e shiut, kur ato bien me intensitet të lartë. Në hartat e mëposhtme jepen 
njësite urbane të qytetit të Shkodrës të marra në analizë. 
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Harta nr.44: Vlerësim i përqindjes së papërshkueshmërisë së sipërfaqes  

në  zonat urbane përfaqësuese Zona A – Qendra e qytetit të Shkodrës  
(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  & Ujësjellës- Kanalizime Qytet Shkodër) 

 

 

 

 

A Qendra e qytetit të Shkodrës 
zona përqindjet 

[m²] [%] 

 Zona e Gjelbër 50.757 65 

 Zona me Çati 35.672 45 

 Zona e Oborrit  4.120 5 

 Zona e Rrugës 10.965 14 

 Totali: 78.669 100 % 

Përqindja e papërshkueshmërisë së                 
sipërfaqes:  65 % 
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Harta nr.45: Vlerësim i përqindjes së papërshkueshmërisë së sipërfaqes  

në  zonat urbane Zona B - Zona Industriale (Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  & 
Ujësjellës-Kanalizime Qytet Shkodër) 

 

 

 

B Zona Industriale 
zona përqindjet 

[m²] [%] 

 Zona e Gjelbër 57.766 65 

 Zona me Çati  33.520 29 

 Zona me Oborr 8.364 7 

 Zona me Rrugë 15.086 13 

 Totali: 114.736 100 % 

Përqindja e përshkueshmërisë së 
sipërfaqes: 

 50 % 
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Harta nr.46: Vlerësim i përqindjes së papërshkueshmërisë së sipërfaqes në  zonat urbane  

Zona C – Zonë urbane e dendur me shtëpi të ndara 
 (Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  & Ujësjellës-Kanalizime Qytet Shkodër) 

 

 

 

 

C Zonë urbane e dendur me shtëpi të  ndara 

 

zona përqindjet  

[m²] [%] 

 Zona e Gjelber  58.775 55 

 Zona me Çati 28.894 28 

 Zona me Oborr 7.798 7 

 Zona me Rrugë 10.843 10 

 Totali: 106.310 100 % 

Përqindja e përshkueshmërisë së siperfaqes:  45 % 
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Harta nr.47: Vlerësim i përqindjes së papërshkueshmërisë së sipërfaqes në  zonat urbane  

Zona D – Nën-Zona urbane me densitet të ulët urbanizimi 
 (Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  & Ujësjellës-Kanalizime Qytet Shkodër) 

 
4.1.8 Rehabilitimi i sistemit ekzistues të K.U.B. të qytetit të Shkodrës 
Në bazë të vlerësimit të kapacitetit hidraulik të sistemit ekzistues të K.U.B., koncepti i 
propozuar për rehabilitimin dhe përmirësimin e këtij sistemi, është përmbledhur siç vijon me 
poshtë për nën-sisteme të ndryshme (zonat e drenazhimit). Duhet të nënvizohet që zgjerimi 
dhe ndërtimi i ri i kolektorëve sekondare dhe terciarë që mungojnë është i nevojshëm 
pothuajse në të gjitha zonat. 
 

D Nën-Zona urbane me densitet të ulët urbanizimi 
zona  përqindjet  

[m²] [%] 

 Zona e Gjelbër  53.531 65 

 Zona me Çati  19.375 23 

 Zona me Oborr  2.280 3 

 Zona me Rrugë  7.738 9 

 Totali: 82.924 100 % 

Përqindja e përshkueshmërisë së sipërfaqes:  35 % 
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A. Koncepti i zgjerimit të sistemit K.U.B. për qytetin e Shkodrës 
Rrjeti Primar 
SW0: Lumi Kir Koncepti i propozuar është si më poshtë: 
1.Ndërtimi i ri i kolektorëve primar dhe sekondar për drenazhimin e zonës së zhvilluar; 
2.Zevëndësim i kolektorit ekzistues të K.U.B. me një kanal/drejtëkëndor me kalimin e 
seksionit ekuivalent deri në  2,500 mm nga 1,000 mm. 
SW1: Rrjeti i zonës Industriale 
1.Kjo zonë do të ndahet në dy zona drenazhimi në mënyrë që të maksimizohet përdorimi i 
aseteve ekzistuese. Pjesa veriore e zonës e cila drenazhon zonën industriale do të drenazhojë 
nëpërmjet një kanali të ri kryesor të ujërave të shiut direkt për në lumin Kir, afër varrezave 
katolike.  
 

       

       
 

Harta nr.48: Koncepti i zgjerimit të sistemit K.U.B.për qytetin e Shkodrës 
(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  & Ujësjellës-Kanalizime Qytet Shkodër) 
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SW2: Rrjeti me drejtim juglindje  
Ndërtimi i kolektorëve sekondarë të ri kryesorë për zgjerimin e mungesës së drenazhimit të 
ujërave të shiut në zonat e zhvilluara. Shumica e kolektorëve kryesorë ekzistues, do të 
zëvendësohen me kapacitet të rritur, sidomos në lidhje me masat e zgjerimit të lartpërmendura. 
Rritja e kapacitetit të kanalit ekzistues të hapur, gjithashtu masat e stabilizimit të argjinaturës. 
 
SW3: Pjesa juglindore e qytetit të Shkodrës  
Në mënyrë që të maksimizohet përdorimi i kolektorëve të ujërave të shiut kryesorë,  relativisht 
të rinj, pjesëve të zonës së ulët do t’i ndryshohet drejtimi për tek nënsistemi SW4, për t’u 
drenazhuar te kolektori kryesor i financuar nga Qeveria Austriake. Pjesa veriore e zonës 
ujëmbledhëse ekzistuese do t’i shtohet nënsistemit  SW6. Në lidhje me këtë aspekt masat 
rehabilituese shtesë, duhet të zbatohen në konceptin e së ardhmes. Ndërtimi i kolektorëve të 
rinj sekondarë kryesore lidhen me shtrirjen e mungesës së drenazhimit të ujërave të shiut në 
zonat e zhvilluara. 
 
SW4: Qendra e qytetit të Shkodrës 
Në mënyrë që të reduktohet rrjedha e ujërave të shiut si dhe të shmanget nevoja për të 
zevendësuar kanalet kryesore të ndërtuar kohët e fundit, në pjesën jugore të zonës 
ujëmbledhëse (financuar nga Qeveria Austriake), pjesa veriperëndimore SW4.1 deri në SW4.4 
e zonës drenazhuese ekzistuese, duhet t’i ndryshohet drejtimi për në nënsistemin SW - 5. 
Duke konsideruar gjithashtu rezultatet verifikimit hidrodinamik, masat që vijojnë duhet të 
zbatohen përbrenda konceptit të propozuar: 
 

  
 

Foto nr.17: Kanali kryesor i sistemit K.U.B. në qendër të qytetit të Shkodrës,  
segmenti Xhabije-Parrucë (Burimi: E.Krymbi, 2008) 

 
SW5: Pjesa perëndimore e qytetit të Shkodrës 
Marrja në konsideratë e pjesës se lidhur të nënsistemit eksistues të SW4 në këtë sistem siç 
është përshkruar më sipër, si dhe drenazhimi ekzistues i papërshtatshëm i K.U.B., janë 
përcaktuar masat e mëposhtme: 
a.Zbatim i kolektorit të projektuar të unazës së re, duke përfshirë rekomandimin për të rritur 
disa nga diametrat e seksionit SW5.1 dhe SW5.2. 
b.Zgjerim i kolektorit të ri primar, projektuar për drenazhimin e zonave të devijuara të 
nënsistemit. 
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SW6: Pjesa veriperëndimore e qytetit të Shkodrës 
Në lidhje me pjesën e lidhur të nënsistemit ekzistues SW3, me këtë nënsistem, janë bërë 
rekomandimet për kapacitetet e pamjaftueshme të unazës së re të realizuar: 
Shtrirja e zonave të parashikuara si dhe zgjerimi i qytetit të Shkodrës, është kryesisht në veri, 
po ashtu edhe shtëpitë ekzistuese janë përgjatë brigjeve të liqenit të Shkodrës (në perëndim të 
rrugës së unazës së re). Zona të tjera të shtrira ndodhen në jug dhe juglindje të qytetit të 
Shkodrës, ku për momentin nuk ekziston rrjeti i K.U.B. Për më tepër, K.U.B. për lagjen e 
Bahçallekut (në jug) dhe Dobraçit (në veri), janë përfshirë në konceptin e ardhshëm (Horizont 
2030). Pesëmbëdhjetë nën-sisteme shtesë janë përcaktuar për K.U.B., për shtrirjen e zonave në 
të ardhmen, që derdhen direkt në liqenin e Shkodrës ose në lumin Kir. 
 
B. Situata aktuale e K.U.Z. e K.U.B. në lagjet Shirokë dhe Zogaj, projekti i ndërhyrjes 
 
Lagjia Shirokë 
Popullsia aktuale e lagjes Shirokë është rreth 1,304 banorë me 390 familje. Numri i shtëpive 
është rreth 260, nga të cilat 20 janë në ndërtim e sipër. Rreth 7-8 ndërtesa publike duhet të 
shtohen, (shkolla, xhamia, kisha, famullia). Përveç kësaj, rreth 15 restorante ndodhen në 
Shirokë. Shumë shtëpi dhe restorante ndodhen shumë afër liqenit. Shërbimet e turistëve janë 
kryesisht për turistët lokalë nga qyteti i Shkodrës si dhe zonave përreth. Shumica e vizitorëve 
nuk rrinë më shumë se disa orë në Shirokë. Aktivitetet në verë janë më të shpeshta gjatë fund 
javave si dhe ditëve të pushimit. Aktivitetet turistike përfshijnë banjot e diellit, notimin dhe 
janë të përqendruara kryesisht në Shirokë, ndërsa Zogaj kohët e fundit po frekuentohet më 
shumë nga turistët e huaj. Lagjia Shirokë është bërë pjesë e qytetit të Shkodrës, dhe ndodhet 
afër zonës kodrinore/malore. Është vlerësuar që distanca midis liqenit dhe kodrave është rreth 
50 deri në 80 metra. Pjerrësia e kodrave që e rrethojnë vjen e bëhet e thepisur dhe e bën 
ndërtimin e shtëpive atje të pamundur. Aktualisht, nuk ka asnjë sistem publik të furnizimit me 
ujë. Të gjitha familjet si dhe banesat e tjera, kanë puset e tyre të ujit për furnizimin me ujë të 
pijshëm. Thellësia e puseve private varet nga vendodhja e shtëpisë. Kur është afër me 
liqenin/rrugës (rrafshi i luginës), thellësia e puseve nuk është më shumë sesa 10-15 metra 
(kryesisht~10 metra). Kur ndodhen në pjerrësinë ngritëse, puset kanë thellësinë rreth 50 metra 
apo më shumë. 

 

 
 

Harta nr.49: Vendodhja e lagjeve Shirokë dhe Zogaj 
(Burimi: E. Krymbi, Lab.GIS/CAD Shkodër) 
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Lagjia Shirokë nuk lidhet me sistemin K.U.Z. publikë. Shtëpitë shërbehen nga gropa 
septike, me parametra primitivë të pavulosura (ose për të qenë më të saktë, gropa të ujërave të 
zeza, të cilat janë ndonjëherë të ndërtuara sipër puseve të ujit të pijshëm. Ujërat e zeza që vijnë 
në gropën septike infiltrohen në nënshtresat e tokës. Formacionet gjeologjike në sektorin e 
Shirokës, janë karstike dhe shkëmbore. Gropat septike private boshatisen ndonjëherë, një herë 
në vit, në disa raste ekstreme, ato nuk janë pastruar për shumë vite. Të gjitha puset dhe gropat 
septike janë private. Pothuajse çdo familje ka gropën e vet septike. Numri i gropave septike në 
Shirokë shkon deri në 200. Në kontrast me këte, një pus uji të pijshëm mund t’i shërbejë më 
shumë se një familjeje.  

 

   
 

Foto nr.18: Gropë septike tipike (gropa e ujërave të zeza) në lagjet Shirokë dhe  Zogaj 
(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  & Ujësjellës-Kanalizime Qytet Shkodër) 
 
Siç u përmend edhe më lart, të gjitha ujërat e zeza drenazhohen në nënshtresat e tokës 

duke përdorur gropa të pashtruara. Si rrjedhim, ujërat e zeza të infiltruara, do të arrijnë liqenin 
bashkë me ujërat nëntokësore. Shkalla e pastrimit të ujërave nëntokësore varet nga largësia e 
gropës me liqenin si dhe nga pjerrësia. Madje nëse nënshtresat janë me depertueshmëri të lartë 
të ujit, sesa në pjesën veriore të qytetit të Shkodrës, është konfirmuar që mikroorganizmat 
fekale janë përcaktuar në puset e ujit të pijshem si dhe në liqen afër Shiroket, sidomos gjatë 
muajve të verës.  

 
Lagjia Zogaj 
Situata aktuale e lagjes Zogaj është e ndryshme nga ajo e Shirokës. Lagjia Zogaj është shumë 
më e vogël si dhe ka disa shtigje të ngushta. Janë rreth 400 banorë si dhe 105 familje, që 
jetojnë në rreth 70 shtëpi. Përveç këtyre shtëpive, mund të shtohen 3-4 ndërtesa të tjera si: 
shkolla, xhamia. Aktualisht nuk ka asnjë restorant në Zogaj dhe aktiviteti turistik është shumë 
i ulët. Situata demografike në Zogaj është pothuajse e qëndrueshme. Luhatja e banorëve është 
e ulët si dhe numri i banorëve ka qenë pothuajse krejt stabël, qysh nga dekadat e fundit 
(shkalla e ngadaltë e rritjes). Migrimi është krejt  i ulët po ashtu. Të ardhurat e banorëve varen 
nga peshkimi; asnjë aktivitet kuptimplotë bujqësor nuk mund të gjendet. Situata e furnizimit 
me ujë të pijshëm është e ndryshme nga ajo në Shirokë. Fshati furnizohet nga sistemi publik i 
furnizimit me ujë të pijshëm e marrë nga liqeni. Vetëm 3-4 familje akoma përdorin pusin 
privat të ujit të pijshëm. Për të përfunduar, lagjia Zogaj, furnizohet direkt nga liqeni me anë të 
pompës që pompon ujin direkt në rezervuar (~ 25 m³), me vendodhje ~100 metra në breg 
(lartësia e vlerësuar ~100 metra). Uji pastaj furnizon shtëpitë me anë të rrjedhjes së lirë. Uji i 
marrë direkt nga liqeni, për ujë te pijshëm nuk trajtohet (filtrim, dizinfektim). Rezervuari i cili 
është, si tani i vogël për të mbuluar nevojat e ujit të pijshëm, për banorët mund të jetë po ashtu 
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një burim kontaminimi. As lagjia Zogaj nuk është e lidhur me sistemin K.U.Z. publike. Të 
gjitha shtëpitë përdorin gropa septike të cilat nuk janë të vulosura. Ujërat e zeza drenazhohen 
dehinfiltrohen në shtresat nëntokësore. Kjo provokon një situatë të kontaminimit për ujërat 
nëntokësore, cilësia e ujit të pijshëm dhe cilësia e ujit të liqenit, është si ai i ndeshur në  
Shirokë. Në diskutimet e bëra me disa banorë, u përmend se banorët do të preferonin që të 
lidheshin me linjën e K.U.Z. publike, si dhe të trajtoheshin ujërat e zeza në një njësi qendrore 
në mënyrë që të përmirësohej situata e ujërave të zeza afër shtepive private. Situata 
gjeologjike në Zogaj është e ngjashme me atë të Shirokës. Shtresat nëntokësore janë karstike 
dhe shkëmbore me mundësi depërtueshmërie të ujit të mesëm në të lartë. Pjerrësia e kodrave 
që e rrethojnë, është më lartë sesa në Shirokë, zona me vendbanime është më e rrëpirët.  
 
C. Projekti i furnizimit me ujë të pijshëm për lagjet Shirokë dhe Zogaj. Përmirësim i 

sistemit të K.U.Z. në pozicion 
Alternativa e përmirësimit te sistemit të sistemit K.U.Z. në vend ndeshet me ndërtimin e 
gropës septike me dy dhoma për të gjitha shtëpitë në të dy lagjet. Kjo përbën shumën në total 
të rreth 330 gropave septike. Megjithatë eshte me pikëpyetje nëse ky opsion është me të 
vërtetë i realizueshëm për  koston e arsyeshme dhe arsyet që vijojne: Ka mundësi që të jetë e 
vështirë për të gjetur vend të mjaftueshem, për ndërtimin e gropave septike. Në të dy lagjet, 
por sidomos në Zogaj, shtëpitë janë të ndërtuara afër me njëra-tjetrën dhe rrugicat midis 
shtëpive janë shumë të ngushta, si dhe shumë pak hapësirë është e mundshme me territorin 
privat. Të dy lagjet janë të ndërtuara mbi shkëmb, prandaj do të jetë e vështirë dhe e 
kushtueshme për të gërmuar gurët dhe shkëmbinjtë, për ndërtimin e 2 dhomave septike; 
Gropat septike ekzistuese ka mundësi që të mos ripërdoren për përmirësimin e gropave septike 
të duhura. 

 

    
 

Foto nr.19: Zhvillimi i ndërtimeve në lagjen Zogaj 
(Burimi: Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau  & Ujësjellës-Kanalizime Qytet Shkodër) 

 
Një alternativë e mundshme, mund të jetë ndërtimi i sistemeve të K.U.Z. gjysëm-

individuale në vend, me më shumë se një shtëpi të lidhur me një ITUZ të përmasave të vogla, 
sipas hapësirës së mundshme dhe kushteve topografike. Në atë mënyrë një numër i kufizuar i 
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shërbimeve të trajtimit me kapacitet më të madh do të mund të ndërtohej, çfarë do të bënte të 
mundur një supervizion të punimeve ndërtuese si dhe gjithashtu operimin e përmiresuar dhe 
mirëmbajtjen e sistemeve.  

 
Opsioni i dytë  konsiston në transferimin e ujërave të zeza nga lagjet Shirokë dhe Zogaj, me 
ITUZ qendror të qytetit të Shkodrës nëpërmjet stacionit të pompave dhe presionit kryesor. 
Problemet kryesore të ketij opsioni janë të lidhura me largësinë relativisht të gjatë nga lagjet 
tek vendi i ITUZ, si dhe vështirësitë teknike dhe kosto për instalimin e tubit të presionit në 
terrenin shkëmbor. Për të shmangur ndërtimin e tubave të ujërave të zeza në terrenin 
shkëmbor, mund të ndërtohen rezervuare të mbyllura prej betoni ose basene paratrajtuese në të 
dy lagjet. Volumi duhet të korrespondojë me volumin e prodhuar të ujërave të zeza gjatë dy 
ditëve për të shmangur mbiprurjen. Ujërat e zeza pastaj mund të transportohen çdo ditë nga 
makinat e pastrimit për tek ITUZ i parashikuar i Shkodrës.  
 

 
 
 
 
 

 
Harta nr.50: Koncepti i 
transferimit të ujërave të 

zeza nga lagjet Shirokë dhe 
Zogaj, me ITUZ qendror në 

qytetin e Shkodrës 
 
 

(Burimi: Kfw Kreditanstalt 
für Wiederaufbau  & 

Ujësjellës- Kanalizime 
Qytet Shkodër) 

 
 

4.2. Infrastruktura rrugore dhe mobiliteti urban në qytetin e Shkodrës 
 
Zhvillimi hapësinor dhe lëvizja urbane kanë lidhje të drejtëpërdrejta me njëra tjetrën. 
Planifikuesit e qytetit dhe menaxhuesit e lëvizjes urbane krijojnë një bashkërendim të ngushtë 
mes tyre. Qytetet më të mira europiane harmonizojnë zhvillimin urban dhe lëvizjen urbane në 
një politikë të integruar. Përdorimi i tokës për vetura, autobuzë dhe biçikleta është një tjetër 
faktor i rëndësishëm në planifikimin urban. Koncepti mbi planin urban të trafikut është 
analizuar nga vëzhgimet në terren duke iu bazuar Ligjit përkatës për Kodin Rrugor, nga 
bashkia e qytetit të Shkodrës dhe Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit. Kjo pjesë e 
punimit realizohet për të siguruar në mënyrë të veçantë: 
1.përmirësimin e kushteve të qarkullimit rrugor për qytetin e Shkodrës; 
2.reduktimin e aksidenteve rrugore; 
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3.reduktimin e ndotjeve atmosferike; 
4.respektimin e vlerave ambientale dhe kulturore. 
Ojektivat kryesore: 
1.Krijimin e të dhënave bazë për vlerësimin e sistemit të mbështetjes së kërkesave të 
transportit dhe përdorimi i tyre në planifikimin dhe drejtimin e trafikut dhe parkimeve. 
2.Realizimin e diagnozës së thellë për situatën aktuale dhe perspektivën në transportin urban. 
Nga ana e infrastrukturës, qyteti i Shkodrës gjendet në kryqezimet e rrugëve nacionale 
ndërmjet Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kosovës dhe kjo e bën atë një Portë të Veriut të 
Shqipërisë. Shkodra është një qytet i mirë strukturuar me një densitet të mesëm të zhvillimit 
urban i shërbyer nga një rrjet i planifikuar rrugësh dhe shëtitoresh, me hapësira të gjelbëruara, 
me rrugë dhe ndërtesa me një arkitekturë tradicionale. Volumi trafikut është i moderuar, me 
përjashtim të disa shëtitoreve,  veçanërisht  në orët e pikut. Pjesa kryesore e udhëtimeve në 
qytet bëhet me autoveturat private. Pjesa qendrore e qytetit vuan nga mungesa e 
vendparkimeve dhe nga aksidentet e shpeshta në kryqëzimet e rrugëve. 
 
4.2.1 Karakteristikat e zonës së studimit--qyteti i Shkodrës 
Qyteti i Shkodrës, ështe një nga qytetet më të mëdha të vendit. Ky qytet perfshihet në 
Prefekturën e Shkodrës me një sipërfaqe prej 3.562 km2, një nga 12 prefekturat e vendit. 
Shkodra është qyteti më i madh në zonën e veriut të vendit, si dhe një ndër qytetet kryesore që 
lidh vendin me korridoret turistike dhe të transportit tregtar. Shkodra së bashku me Malësinë e 
Madhe dhe Pukën, përfshihet në Qarkun e Shkodrës. Qyteti i Shkodrës, shtrihet në pjesën 
veriperëndimore të vendit me resurse zhvillimi në sektorin e transportit, nëpërmjet të cilit 
parashikohet të kalojë rrjeti kryesor ndërkombëtar i vendit në drejtimin veri-jug, si dhe me 
perspektivë për tu inkuadruar në një korridor paralel me bregdetin Adriatiko-Jonian. Qyteti i 
Shkodrës është i lidhur me rrjetin kombëtar hekurudhor dhe në vitin 2002, përfundoi rilidhja 
me rrjetin ndërkombëtar hekurudhor. Zona e studiuar është e rrethuar nga komunat Rrethina, 
Postribë, Ana e Malit, Berdicë dhe Bushat. Përsa i përket Shkodrës të dhënat për shkallën e 
motorizimit jepen në tabelën më poshtë në formë krahasuese për numrin e përgjithshëm  të 
automjeteve që qarkullojnë në Shkodër, në krahasim me ato në të gjithë Shqipërinë, për vitet 
2008-2020, me cilësimin e mjeteve të regjistrura dhe të atyre në qarkullim. 

 
Viti Shqipëria 

Automjete Total 
Shqipëria Vetura Shkodra 

Automjete Total 
Shkodra Vetura 

2008 378,060 264,826 25,989 17,832 
2009 412,085 291,310 28,328 19,615 
2010 449,173 320,441 30,877 21,576 
2011 498,598 352,486 33,656 23,734 
2012 533,662 387,735 36,685 26,107 
2013 581,692 426,508 39,987 28,718 
2014 634,044 469,159 43,585 31,590 
2015 691,108 516,074 47,508 34,749 
2016 753,308 567,682 51,784 38,225 
2017 821,106 624,450 56,444 42,047 
2018 895,005 686,895 61,524 46,252 
2019 975,555 755,585 67,061 50,877 
2020 1,063,356 831,144 73,097 55,964 

 
Tabela nr.30: Shkalla e motorizimit të rrethit  
të Shkodrës (Burimi: Bashkia Shkodër, 2014) 
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Tabela e mesipërme tregon se në Rrethin e Shkodrës, numri i përgjithshëm i automjeteve të 
regjistruara në 2008 është 25,989 nga të cilat 17,832 ishin vetura. Kjo do të thotë qe pronësia 
për familje është e barabartë me 0.33 (0.15) ose një automjet për 3.02 (4.41) familje (janë 
78,715 familje në rrethin e Shkodrës. Vetëm në rrethin e Shkodrës janë 157 automjete për 
1000 persona. Sipas Kodit Rrugor të Republikës të Shqipërisë, rrugët urbane klasifikohen si 
më poshtë: Rrugë Parësore Urbane; Rrugë Dytësore Urbane; Rrugë të Treta Urbane (të cilat 
supozohet se i përkasin kategorive të “Rrugëve Lokale” dhe “Rrugëve të Bashkisë”, siç 
përcaktohen në Kodin Rrugor).131 Është më se e qartë se ky klasifikim duhet të ndiqet 
rigorozisht në projektimin e infrastrukturës së re. Rrugët ekzistuese të qytetit të Shkodrës janë 
klasifikuar mbi këto arsyetime në tre kategori, si më poshtë: 
 
1.Rrugët Parësore Urbane gjatësia e tyre 16.63 km ose 22.6% të gjatësisë së përgjithshme. 
Këto janë rrugët arteriale të kapacitetit të lartë dhe rrugët ekspres urbane, për të përballuar një 
ngarkesë të trafikut në shkallë të mesme dhe të lartë, dhe që kanë funksionet të lidhin qendrën 
e qytetit me rrugët kryesore rurale që hyjnë në Shkodër. Po ashtu të lidhin qendrën e qytetit 
me rrugët kryesore rurale që hyjnë në Shkodër dhe ato që kalojnë mes përmes (by-pass) 
qendrën e qytetit. 
 
2.Rrugët Dytësore Urbane gjatësia tyre 17.84 km ose 24.2% të totalit të gjatësisë të rrugëve. 
Këto janë rrugë urbane të kapacitetit të mesëm e të lartë, që kanë funksion kryesor trafikun 
mbledhës/shpërndarës ndërmjet rrugëve parësore dhe harqeve me kapacitet të ulët të rrjetit si 
dhe ndërlidhjet përreth njësive të rëndësishme të qytetit të Shkodrës. 
 
3.Rrugët e Treta Urbane gjatësia e tyre 39.15 km ose 53.2% e gjithë gjatësisë të rrugëve të 
qytetit. Këto janë rrugët me kapacitet të ulët të destinuara për hyrje në zonat lokale brenda 
njësive bashkiake si dhe ndërlidhin direkt njësitë e ndryshme institucionale, tregtare dhe 
kulturore të qytetit. 

 
 

Harta nr.51: Plani i rrjetit rrugor të qytetit të Shkodrës me të gjitha kategoritë  
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2014) 

131 Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë www.asp.gov.al  
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Gjatësia e përgjithshme e rrjetit rrugor të qytetit të Shkodrës rezulton të jetë 73.62 km nga të 
cilat pothuajse të gjitha të asfaltuara. Ndër akset kryesorë primarë ku vazhdon të punohet është 
segmenti i unazës lindore dhe by-passi përendimor. Të  dy  këto  akse  ndërtohen  me  fondet  
e Qeverisë Shqiptare dhe nga donatorë të huaj. Por duhet pasur parasysh që është  gjithmonë  e 
rëndësishme të diferencojmë kuptimin që  lidhet  me funksionin dhe permasat fizike të rrugëve 
dhe trotuareve. Kjo sepse konstatohen trotuare që janë fizikisht 2 metra të gjerë, por 
praktikisht ato janë shumë më të  ngushtë për efekt të pengesave si kioskat ilegale, pemët e 
mbjella në meset e trotuareve, koshat për grumbullimin e mbeturinave dhe në disa raste mjetet 
e parkuara.  
 

 
 

Grafiku nr.11: Kategoritë e rrugëve  
sipas gjatësisë (Burimi: Bashkia Shkodër, 2014) 

 
 Vlera në 

/000 lekë 
Gjatësia 

(ml) 
Sip. asfaltuar m2 Numër rrugësh 

T O T A L I 2,575,879 73,627 513,637 141 
Total 2004 57,034 1,500 12,500 2 
Total 2005 137,887 9,770 51,820 5 
Total 2006 942,866 15,680 136,480 27 
Total 2007 305,331 13,480 88,191 29 
Total 2008 532,835 17,010 96,117 38 
Total 2009 285,633          7,792          62,819            15 
Total 2010 56,406 3,240          18,550            14 
Total 2011 207,797          3,400          27,566            7 
Total 2012 50,090           1,755          19,594            4 
Total 2013 66,090           1,855 12,899 5 

 
Tabela nr.31: Investimet në infrastrukturën rrugore të qytetit të Shkodrës  

(Burimi: Bashkia Shkodër, 2013) 
 

E gjithë zona e qytetit të Shkodrës e përfshirë brenda unazës së jashtme paraqitet në 
mënyrë të kënaqshme në aspektin infrastrukturor, ndërsa mungon plotësisht i gjithë zgjerimi 
mjaft i madh, i mbas viteve 1990 e deri më sot i zonave me ndërtime në periferi të qytetit. Kjo 
gjendje, teorikisht, do te analizohet në zonimin e sipërfaqes së studimit dhe në përcaktimin e 
marrëdhënieve ndërmjet përdorimit të tokës dhe gjenerimit të trafikut. Në fakt duhet të 
theksohet se:  

1. pothuajse të gjithë vendbanimet e ngritura në njëzetvjecarin e fundit, janë ndërtuar 
jashtë çdo kuadri rregullues urbanistik, me një mungesë totale të infrastrukturës baze, dhe në 
veçanti, të mungesës së një rrjeti të përshtatshëm dhe organik të rrugëve; për rrjedhojë futja në 
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këto vendbanime të reja e trafikut, është reduktuar në mënyrë të ndjeshme, sidomos për 
transportin publik.  

2. vendbanimet e reja të vendosura në periferi të qytetit të Shkodrës jane populluar 
kryesisht me njerëz të ardhur, që karakterizohen në përgjithësi nga standarte jetese shumë të 
ulëta nga pikëpamja sociale dhe ekonomike, dhe për pasojë, koefiçenti përkatës i motorizimit 
në këto zona është jashtëzakonisht i ulët në krahasim me zonat e tjera të qytetit. Duke patur 
parasysh shënimet e bëra më sipër mund të kuptohet lehtë se influenca aktuale e këtyre 
vendbanimeve të reja për trafikun jo-këmbësor është relativisht shumë e vogël. Për më tepër 
dhe në përgjithësi problemet e lidhura me integrimin aktual të këtyre vendbanimeve të reja me 
të gjithë kontekstin urban të qytetit, duhet të përballet nëpërmjet një programi shumë fazësh të 
urbanizimit dhe të krijimit të infrastrukturës. Në periferinë e qytetit të Shkodrës u bënë 
ndërtime të paplanifikuara dhe të paautorizuara, pa një infrastrukturë të përshtatshme. Disa 
nga këto zona janë tashmë brenda territorit të bashkisë së Shkodrës. Shumë banorë të ardhur 
nuk janë të rregjistruar në listat e popullsisë së qytetit, ashtu sikurse dhe tokat e zëna prej tyre 
janë pa asnjë dokument. Ata nuk janë konsideruar si rezidentë zyrtarë dhe megjithatë 
ndërtimet vazhdojnë pa kufi. Disa nga këto ndërtime nuk kanë kushtet e pershtatshme për tu 
lidhur me rrjetin kryesor rrugor të qytetit dhe disa të tjerë realisht nuk mund të përfshihen në 
infrastrukturën urbane të qytetit të Shkodrës. Ky zhvillim i pakontrolluar i urbanistikës e 
mbingarkon trafikun ekzistues dhe shërbimin e rrjetit, i cili në kushtet e tanishme vështirë se 
mund t’i plotësojë kërkesat e tij. Mungesa e rrugëve me mbulesë asfalti dhe drenazhim të mirë 
për një kapacitet trafiku të tillë, dëmton seriozisht aktivitetin e transportit publik, zvogëlon 
mundësinë e afrimit të lëvizjes në shumë zona të qytetit dhe pengon rrjedhjen e ujrave në 
rrjetin e kanalizimeve dhe si pasojë vjen dëmtimi i sistemit kryesor të drenazhimit. 

 

 
 

Foto nr.20: Infrastruktura rrugore e periferisë informale-ish Zooteknika 
(Burimi:E.Krymbi, 2013) 

 
Një vështirësi tjetër në modelimin aktual të zhvillimit të urbanistikës vërehet edhe në 
ndërtimet shumëkatëshe dhe ndërtesave tregtare në zonat qëndrore tashmë të mbipopulluara të 
qytetit të Shkodrës. Disa nga këta sipërmarrës kanë nënvleftësuar parashikimin për parkimin e 
makinave, në kundërshtim me kërkesat e ligjit ekzistues të urbanistikës mbi bazën e te cilit 
është hartuar plani ekzistues rregullues i qytetit, por shumë pak i marrë në konsideratë në 
zbatim.  
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Foto nr.21: Qendra urbane e qytetit të Shkodrës dhe kaosi rrugor 
( Burimi: E.Krymbi, 2013) 

 
Ambjenti urban në qendër të qytetit ka pasur mjaft përmirësime në raport me zënien ilegale të 
zonave publike me ndërtesa dhe aktivitete tregtare: trotuaret, rrugët. Rrjeti rrugor i qytetit të 
Shkodrës, sipas vrojtimve, aktualisht është përmirësuar mjaft, megjithëse një problem mbetet 
hapja e kanaleve për sistemet K.U.Z. dhe K.U.B., si dhe tejzgjatja e këtyre punimeve. Për më 
tepër shpesh në shumë pjesë të rrugëve të qytetit ka ndërhyrje (jane hapur kanale dhe nuk janë  
mbyllur në mënyrën e duhur), dhe më pas janë riparuar me një shtresë të papërshtatshme 
asfalti, që shumë lehtë pas një kohe të shkurtër pëson çarje dhe këto të çara fillojnë e bëhen më 
të mëdha dhe sjellin keqësim të gjithë rrugës. 
 
4.2.2 Analizat e ofertave të lëvizjes dhe transportit urban 
Për të realizuar menaxhimin e trafikut urban dhe për të analizuar rrjetin e transportit nëpërmjet 
një bazë të dhënash të rifreskuara, është e rëndësishme të përcaktohet klasifikimi funksional 
dhe struktural i rrjetit rrugor, klasifikimi i kryqëzimeve, korsitë e specializuara për transport  
publik, kanalizimet në zonat e hyrjes në kryqëzime. Analiza paraqet një raportim të detajuar të 
burimeve të transportit ekzistues, i cili i lejon njerëzit, mallrat dhe informacionet të kenë hyrje 
në të gjithë qytetin dhe në të gjitha drejtimet. Qëllimi i këtij vëzhgimi është që të njihet më 
mirë kapaciteti i transportit në mënyrë që të ketë mundësi shfrytëzimi më efektive. Analizat 
janë bërë jo vetëm për aspektin teknik, por gjithashtu për faktorët administrative dhe politikë, 
të cilët mund të ndikojnë në mobilitetin e qytetit. Kjo analizë është mbështetur duke marrë në 
konsideratë si trafikun e mjeteve levizëse ashtu edhe problemet e tjera të transportit. 
Gjithashtu përdorimi i tokës dhe masat për përmirësimin e planifikimit urban të qytetit të 
Shkodrës, janë konsideruar si vlera potenciale dhe rrugë me kosto-efektive, si nevoja për të 
arritur lehtësisht zvogëlimin e kërkesave për mobilitet urban. Një shpërndarje e mirë e 
shfrytëzimit të tokës në fakt mund të jetë një masë efikase, që synon  uljen e dyndjes të 
trafikut dhe përmirësimin e lëvizjes në drejtimet kryesore të qytetit. Analiza e ofertave 
inkurajon krijimin e një pamje të gjerë për sistemin e transportit, i cili mund të identifikojë 
mundësitë për përmirësimin e ekonomisë, rritjen e efektivitetit, rinovimin e prodhueshmërisë 
dhe mënyrat më efikase për përdorimin e avantazheve. Njohja e lehtësirave që krijohen në 
kohët e sotme nëpërmjet transportit mund të ndihmojnë në përcaktimin e drejt të vlerësimit,  
nëse mënyrat e përdorura të transportit urban, janë efektive apo sjellin rritje të shpenzimeve 
indirekte, pra jo të paguara direkt nga përdoruesit. Qëllimi kryesor i analizës së ofertës është të 
përshkruajë analizën strukturale, operative dhe funksionale të rrjetit të transportit urban në 
qytetin e Shkodrës, duke u shndërruar në një bazë të dobishme informimi për zhvillimin e një 
plani veprimi me synim që të sigurojmë:  
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•Uljen e dyndjes dhe mbingarkesave të trafikut; 
•Përmirësimin e kushteve të udhëtimit, sidomos për njerëzit që nuk disponojnë autovetura 
private; 
•Rritja e sigurisë të qarkullimit rrugor; 
•Përmirësimi i kushteve të ambientit. 
 
4.2.3 Lëvizja e këmbësorëve 
Punimi ka për qëllim lehtësimin e lëvizjes së këmbësorëve në qytetin e Shkodrës. Të gjithë 
trotuaret janë vrojtuar si nga ana cilësore dhe sasiore e tyre. Referuar rrugëve të perfshira në 
grupin e vrojtuar është nxjerrë prezenca e trotuareve si më poshtë: 
 

• në 85% në një gjatësi 1,3791 km të rrugëve primare; 
• në 43% në një gjatësi 1,5863 km të rrugëve sekondare; 
• në 4,8% në një gjatësi 3,1395 km të rrugëve të treta. 
 

Në qytetin e Shkodrës shumë trotuare në rrugët primare janë me gjerësi nga 3 në 5 metra, po 
ashtu nga ana funksionale ata janë përmirësuar shumë me ndërhyrjet që janë kryer, duke 
eliminuar pengesat që ekzistonin në to, si kioskat, tezgat. Krijimi i një ambjenti tërheqës dhe 
të sigurtë për këmbësorët është një kërkesë e veçantë e zhvillimit të komunitetit. Trotuaret janë 
hapësira publike në të cilat njerëzit mund të takohen dhe të bëjnë xhiron tradicionale. Shumë 
trotuare përdoren plotësisht nga këmbësorët duke eliminuar pasigurinë dhe rrezikun e 
aksidenteve. 

      
 

      
Foto nr.22: Trotuaret e reja për këmbësorët dhe pedonalet e qytetit të Shkodrës 

(Burimi: E.Krymbi, 2013) 
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4.2.4 Ndriçimi i rrugëve të qytetit të Shkodrës 
Tablloja e ekzistencës dhe cilësisë të ndriçimit elektrik në rrjetin rrugor të qytetit të Shkodrës, 
është një element mjaft i rëndësishëm për specifikën që mbulon. Ndriçimi publik  është një 
nga shërbimet më të rëndësishme dhe më të prekshme për qytetarët e Shkodrës. Shërbimi i 
ndriçimit publik, deri në vitin 2004 menaxhohej nga KESH, ndërsa pas këtij viti ky shërbim 
kaloi në varësi të Bashkisë Shkodër. Në vitin 2005, me një vendim të këshillit Bashkiak të asaj 
kohe,  është ngritur edhe struktura e sektorit të  ndriçimit Urban të Bashkisë Shkodër. Ky 
sektor ka si objekt të punës së tij shfrytëzimin, mirëmbajtjen, investimet me qëllim 
përmirësimin e cilësisë dhe  zgjerimin e hartës së zonave publike të ndriçuara në të gjithë 
siperfaqen e qytetit të Shkodrës. Nga  rreth 64  km rrugë që ka gjithsej qyteti i Shkodrës,  rreth 
50 km prej tyre janë të ndriçuara, ose rreth 78% të gjatësisë së përgjithshme të rrugëve të 
qytetit. Ndërkohë që sipërfaqja e rrjetit në qytetin e Shkodrës  nga 456.000 m², që është në 
total, sipërfaqja e ndriçuar arrin në 390.000 m². Ky nivel përqindjeje është pothuajse i 
barabartë për të tre kategoritë e rrugëve të qytetit të Shkodrës, duke pasur një gjithëpërfshirje 
të gjerë dhe harmonike në të gjithë sipërfaqen e tij. 
 

  
 Foto nr.23: Ndriçimi në sheshin Perash          Foto nr.24: Ndriçimi në rrugën “Kolë Idromeno” 

(Burimi: E.Krymbi, 2013) 
 
Në vitin 2005, me krijimin e sektorit të ndriçimit publik, është vazhduar puna kryesisht 

në mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e 16 rrugëve dhe sipërfaqja e ndriçuar arriti në 89.942 m2, 
ose 19.7 % të tyre. Për këtë janë shpenzuar 987.000 lekë. Fuqia e instaluar e rrjetit rrugor arriti 
në 90690 wat kurse për lulishtet 8100 wat dhe për Energjinë Elektrike janë shpenzuar 
2.862.000 lekë. Për investimin janë shpenzuar 700.000 lekë. Në vitin 2006, puna për ndriçimin 
ka vazhduar në bazë të Planit të Veprimit për Përmirësimin e Shërbimit të Ndriçimit Publik 
(PVPSHNP), plan i hartuar me ndihmën e USAID-it dhe i aprovuar nga Këshilli Bashkiak në 
fillim të vitit.132  Siç shihet, në fund të vitit 2006, sipërfaqja e rrugëve të ndriçuara kishte 
arritur në 178.752 m2, që përbënte 39.2% të saj, kurse sipërfaqja e lulishteve të ndriçuara në 
22.380 m2, që përbënte 31.4 % të saj. Sipërfaqja e përgjithshme e hapësirës publike të ndriçuar 
kishte arritur në 201.132 m2. 

 
 
 

132 www.idra-al.org/ IDRA - Institute for Development Research & Alternatives 
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Shtylla 

 
Ndriçues Fuqia e  

instaluar Wat 
Gjatësia e 
ndriçuar 

(m) 

Sipërfaqja e 
ndriçuar 

(m2) 
Rajoni  1 56

 
69

 
143108 14859 134403 

Rajoni  2 34
 

36
 

70250 10434 78848 
Rajoni  3 27

 
37

 
63240 8338 52465 

Rajoni  4 28
 

42
 

84936 6899 50702 
Rajoni  5 31

 
34

 
73400 9185 73115 

TOTALI 179
 

219
 

434934 49715 389533 
Pa ndriçim    14207 66828 

 
Tabela nr.32: Ndarja e ndriçimit sipas rajoneve të qytetit të Shkodrës 

(Burimi: Bashkia Shkodër, 2009) 
 
Totali i 1793 shtyllave dhe 2196 ndriçuesve është i ndarë sipas tabelës dhe grafikut. Siç mund 
të shihet, me përjashtim të rajonit nr.1 në të cilin jane pasqyruar edhe të gjithë ndriçimin e 
hyrjes së qytetit, shpërndarja e ndriçuesve (dhe e shtyllave), sipas rajoneve është shumë e 
balancuar. Ndryshimi i numrit të ndriçuesve nga ai i shtyllave për të njëjtin rajon, rrjedh nga 
fakti se në shumë shtylla janë të vendosur më shumë se një ndriçues. 
 

 
 

Harta nr.52: Ndriçimi i qytetit të Shkodrës sipas viteve, 2004-2009 
(Burimi: Bashkia Shkodër, 2009) 

 
4.2.5 Lëvizja e biçikletave  
Përdorimi i biçikletave në qytetin e Shkodrës i cili  është i shtrirë në një sipërfaqe mjaft të 
gjerë dhe të rrafshët ka një përdorim mjaft të gjerë. Gjatë analizës janë vëzhguar që ekzistojnë 
pak korsi të posaçme për biçikleta si brenda ashtu dhe jashtë  karexhatës të rrugëve. Edhe në 
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zonën qendrore në sheshin pranë Hotel Rozafës ose përqark ndërtesës së universitetit “Luigj 
Gurakuqi”, në të cilin vihet re një pedalim me i madh si për dëfrim ashtu dhe për punë, janë 
vënë re shumë pak vende parkimi për biçikleta. Prandaj ndonëse Shkodra është një vend 
tradicional i përdorimit masiv të biçikletave, rritja e mobilitetit brenda qytetit me biçikleta si 
një mjet transporti shumë ekologjik nuk është bërë në nivelet e rritjes të mjeteve motorike. 
Integrimi i transportit me biçikleta mund të lejojë të reduktohen udhëtimet e veturave. 
Pedalimi dhe transporti publik së bashku mund të rrisin eficençën e tyre. P.sh. normalisht një 
ndalim autobuzi tërheq këmbësorët duke i zhvendosur në 10/15 minuta për jo më shumë se 
400/600 metra. Me biçikletë po për të njëjtën kohë, një person mund të zhvendoset 3 ose 4 
herë me shumë. Ka gjurmë të rrugëve për biçikleta në disa lagje (Perash, Xhabije, Rus), parqe 
publike, shkolla, dyqane me qëllim që të rritet siguria e pedalimit. Ka lehtësira për pedalim në 
dy parqet kryesore të Shkodrës dhe në pedonalet në qendër. Këtu më poshtë po shënojmë disa 
probleme të mirëmbajtjes që duhen kryer në zonat më tërheqëse për pedalim si: 

• Riparim i mbulesës rrugore, ku ka çarje dhe rrudhosje të asfaltit; 
• Vendosja e kapakëve të pusetave; 
• Të sigurohet që bordurat  e trotuareve të ngrihen mbi anët e rrugëve. 

Është një gjë e zakonshme të shohësh në Shkodër njerëz që ngasin biçikleta në drejtim të 
gabuar, që udhëtojnë në të kundërt të trafikut, që udhëtojnë natën pa drita ose që udhëtojnë në 
pjesën qendrore të rrugës urbane nga Parruca ose Perashi drejt urës së Bunës. Është e qartë se 
këto veprime të njerëzve me biçikleta ngadalësojnë rrymën e trafikut dhe bëhen burim për  
aksidente. 

   
 

   
Foto nr.25: Lëvizjet e njerëzve me biçikleta që kthehen shpesh në burim aksidentesh 

(Burimi: E.Krymbi, 2013) 
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4.2.6 Transporti publik me autobuzët urbane 
Transporti publik urban konsiston më shumë në autobuzët publike me një kapacitet prej 60 
pasagjerësh, dhe minibusave me kapacitet prej 9 personash por të mbushur gjithmonë mbi 
kapacitetin përkatës. Gjjithashtu mund të gjendet edhe stacioni i shërbimit taksi, pranë hotel 
Rozafa. Transporti për dhe jashtë zonës urbane të qytetit të Shkodrës bëhet me autobuzë, 
minibus dhe tren. 
Kjo pjesë e punimit merret me karakteristikat bazë të rrjetit rrugor ekzistues për transportin 
urban. Më poshtë raportohen përsëri kriteret për klasifikimn e rrugëve për një vrojtim 
sistematik të karakteristikave të rrugëve. 
 

• Rrugët primare 
• Rrugët sekondare 
• Rrugët e treta 

 
Klasifikimi i rrugëve sipas kategorive të përcaktuara më sipër ështe bërë me inspektim vizual 
të pjesës kryesore të rrjetit të rrugëve urbane të qytetit të Shkodrës. Në mënyrë të specifikuar 
të gjitha rrugët primare dhe sekondare janë analizuar, dhe një pjesë e zgjedhur e rrugëve 
urbane të treta, të përqendruara në zonën qendrore të qytetit të Shkodrës. Inventari i 
informacioneve të mbledhur  mundëson të arrijmë qëllimet e mëposhtme kryesore: 

* krijimin e një bazë të dhënash dixhitale në lidhje me karakteristikat gjeometrike, 
strukturale dhe funksionale të rrugëve të vrojtuara dhe nyjeve lidhëse (kryqëzimet); 

* përcaktimin mbi bazën e të dhënave të shënuara me sipër, të kapacitetit të harqeve të 
rrjetit rrugor të qytetit të Shkodrës, i nevojshëm meqë realizohet modelimi i kërkuar i trafikut 
dhe simulimi i aktiviteteve përkatëse të transpotit urban. 
 
Transporti Publik (Autobuzët Urbane) 
 
Duke bërë analizimin e të dhënave dhe pyetësorëve të bërë në stacionet fundore, del se rreth 
22% e udhëtimeve çdo ditë në Shkodër realizohen me autobuzë urbanë. Pothuajse gjysma e 
këtyre udhëtimeve, 37%, janë për/ose nga puna. Koha e pikut është ndërmjet orëve 07.00 dhe 
08.00 të mëngjesit, që siç pritet për një mënyrë udhëtimi përdoret kryesisht, për të shkuar në 
punë. Rreth 53% e udhëtimeve ditore të autobuzave, janë bërë gjatë orëve të këtij piku. Koha e 
pikut pasdite është ndërmjet orës 15.00 dhe 17.00, ku realizohen 30% e udhëtimeve. Nga një 
vlerësim i përgjithshëm, për ofertat dhe kërkesat e transportit, të lidhura me lëvizjen e 
autobuzave, mund të vërehet se autobuzët publik kohët e fundit pas privatizimit të tyre, po 
ofrojnë një shërbim që mbulon 22% të udhëtimeve në qytetin e Shkodrës, me një çmim të ulët 
dhe në kushte më të përshtateshme e më komfortë. Më përpara duke u bazuar në statistikat e 
bashkisë vetëm 12 % e popullsisë së Shkodrës preferonte udhëtimin me to. Kjo pasi autobuzët 
e parkut të dikurshëm nuk ofronin asgjë tërheqëse; ishin të ngadaltë dhe shpesh të 
mbimbushur; dhe pasagjerët duhej të prisni në diell dhe në shi pa asnjë strehë për kohë shumë 
të gjatë, meqë nuk kishte asnjë informacion të nevojshëm për oraret e nisjes dhe ciklet e punës 
së autobuzëve në linja. 
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Foto nr.26: Ish autobuzët e parkut dhe autobuzët e rinj të vënë në funksion në linjën  
urbane të qytetit të Shkodrës (Burimi: E.Krymbi, 2013) 

 
Kushtet e lëvizjes në trafik të autobuzave publik urban, kanë probleme nga rritja 

intesive e trafikut në zonën urbane, plus shpesh herë stacionet e tyre nëpër disa zona të qytetit 
bllokohen nga mjetet transportuese të vogla, si rasti në lagjen Perash apo edhe në lagjen Rus. 
Duhet një ndërhyrje e organeve lokale për përmirësimin dhe lirimin e këtyre stacioneve dhe 
normalizimin e situatës.  

 

     
        Foto nr.27:  Bllokimi i autobuzëve urbanë             Foto nr.28: Ndalja pa kriter e autometjeve në 
             në trafikun e qytetit nga autoveturat          stacionin e ndalesës së autobuzit-lagjia Perash 

(Burimi: E.Krymbi, 2014) 
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Inventari i mjeteve të Shoqërise Anonime, përbëhët nga 24 autobuza urban. Këto autobuza 
janë në gjendje të mirë teknike, të përshtatshëm për përdorim në transportin urban. Linjat e 
transportit urban të licensuara, në bazë të kompetencave nga Këshilli Bashkiak i qytetit të 
Shkodrës dhe që funksionojnë aktualisht janë: 
 

1.Linja Bahçallek-Fermentim-Bahçallek: me gjatësi linje 16 km (distanca nga stacioni 
nisjes në atë fundor 8 km), me 13 stacione dhe me distancë mesatare midis stacioneve 500-600 
metra. Operohet me 10 autobuza dhe orari i funksionimit të linjës, është nga ora 05.0 deri në 
orën 22.00, me intesitet lëvizjeje të autobuzit çdo 15 minuta. Është linja kryesore dhe mund të 
themi, që përshkon gjithë qytetin nga hyrja në lagjen Bahçallek, deri në dalje të qytetit, në 
fund të zonës industriale (Fermentim) dhe anasjelltas.  

2.Linja Qendër-Zogaj-Qendër: me gjatësi linje 26 km (distanca nga stacioni i nisjes në 
atë fundor 13 km), me 6 stacione.  Operohet me 2 autobuza çdo ditë, me katër udhëtime në 
ditë, në oraret 06.30, 07.30, 11.30, 14.30 dhe gjatë verës shtohet edhe orari 17.30.  

3.Linja e Unazës së madhe: me gjatësi linje 8 km. Linje e re kalon në disa lagje të 
qytetit dhe lidhet me linjën ekzistuese të Bahçallekut në disa stacione. Orari i funksionimit 
06.30 deri 21.30  me dy turne. Linja ka 12 stacione dhe ndjek këtë itinerar: kryqëzimi Rus-
Dërgut-Kiras-Xuktha-Xhabije-fund Xhabije- Perash- kryqëzim Serreq-Kisha e Madhe-shkolla 
Pyjore. 

4.Linja  e Unazës së vogël: me gjatësi linje 5 km. Kjo  linjë mbulon një zonë të qytetit 
të Shkodrës, që është populluar shumë vitet e fundit. Linja ka 8 stacione dhe ndjek këtë 
itinerar: Parrucë-Qafë Hardhi-Tepe-bllok apartamentesh (ish fusha e druve)-kryqëzimi rruga e 
Mjedës-Ura e Thive- sheshi Skënderbeg- sheshi Teuta-Parrucë. 

5.Linja Stacioni i trenit-lagjia Kiras: me gjatësi linje 6 km. Linja  ka 10 stacione dhe 
ndjek itinerarin: xhamija e Kirasit-kryqëzim Kiras- sheshi Skënderbeg-Ura e Thive-Stacioni i 
trenit-Ura e Thive-Telekom-Kiras. 

6.Linja Stacioni i trenit-Xhabije: me gjatësi linje 3 km. Linja ka 6 stacione dhe ndjek 
itinerarin: Xhabije-shkolla “Ali Lacej”-Sheshi Perash-sheshi Skënderbeg-Ura e Thive-Stacioni 
i trenit. 
 
Funksionimi i linjave është i mirë, në përgjithësi, respektohet orari dhe intesiteti i linjës, 
qëndrimi në stacione dhe numri i autobuzave në linjë. Zbatohet tarifa e miratuar 40 lekë për 
një udhëtim vajtje ose kthim dhe vjelja e të ardhurave bëhet me anë të fatorinove brenda në 
autobuzë. Sot, udhëtimi me autobuzë, kundrejt mjeteve të tjera (vetura ose mikrobuza), është 
më i ngadaltë dhe ndikon në rritjen e kohës për përshkimin e linjës, duke e bërë atë më pak të 
kërkuar dhe të frekuentuar nga qytetarët. Kjo varet nga dendësia e trafikut të lëvizjes, i 
ngarkuar  kryesisht me furgona dhe autovetura, të cilat edhe në të ardhmen do të kenë rritje si 
rrjedhojë e rritjes së mirëqënies së qytetarëve. Masat ndihmëse ndaj transportit urban kundrejt 
pengesave që i krijohen si rezultat i gjendjes së rënduar të trafikut, konsistojnë në dhënien e 
përparësive në lëvizjen e tyre në rrugë, si korsi të veçanta, prioritet në kryqëzime, sistemimin e 
parkimit të mjeteve në rrugë, zbatimin e rregullave të sinjalistikës. Të gjitha këto masa, do të 
ndihmojnë në përmirësimin e lëvizjes së autobuzëve.  
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Harta nr.53: Linjat e transportit urban dhe vendqëndrimet në transportin e udhëtarëve 
( Burimi: Bashkia Shkodër, 2010) 

 
4.2.7 Transporti hekurudhor 
Transporti hekurudhor lidh qytetin e Shkodrës, me të gjithë qytetet ku kalon ky transport me 
dy trena (udhëtime) në ditë. Si rezultat i gjendjes, jo të mirë të trenave, mbasi gjendja e 
vagonave të udhetarëve, nuk është e përshtatshme dhe me komoditetin e mjaftueshëm për 
udhëtim dhe të lëvizjes së avashtë të trenave, megjithëse tarifat e udhëtimit janë më të ulëta 
dhe konkuruese, lëvizja e udhëtarëve me tren nga dhe për në Shkoder, nuk zë ndonjë peshë të 
rëndësishme. Trenat gjithashtu ofrojnë shërbim në lëvizjet, për në/dhe jashtë Shkodrës. Sipas 
informacioneve të mara nga Drejtoria e Stacionit Hekurudhor në Shkodër, në total numri i 
pasagjerëve, në ditët e javës që dalin nga Shkodra, dhe që hyjnë në Shkodër nëpërmjet 
hekurudhës është i papërfillshëm (rreth 1%), kur krahasohet me numrin e pasagjerëve që hyjnë 
dhe dalin nga Shkodra me rrugë tokësore, rreth 6,0798 persona. Hekurudha nuk realizon një 
mundësi udhëtimi kuptimplotë në ditët e sotme si për të gjithë vendin edhe për qytetin e 
Shkodrës. 
 

   
 

Foto nr.29: Stacioni hekurudhor i qytetit të Shkodrës  dhe degradimi i funksionimit të shërbimit  
hekurudhor (Burimi: E.Krymbi, 2014) 
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4.2.8 Trafiku ekstraurban 
Aktualisht  trafiku ekstraurban kalon si në brendësi të qytetit të Shkodrës (nëpërmjet rrjetit 
rrugor urban) dhe po ashtu përmes unazës perendimore. Numërimi i trafikut luan një rol 
themelor në analizat e kërkesës për transportin. Vëzhgimet u realizuan kryesisht nëpërmjet 
numërimit të klasifikuar të trafikut dhe intervistave të shoferëve, të cilët u grumbulluan në 4 
stacione të kordonit të brendshëm e të jashtëm. Në më shumë detaje vëzhgimi i stacioneve 
ishte përqendruar në rrugët urbane në Shkodër, duke na dhënë një pamje shumë kuptimplotë të 
modelimit ndërmjet transportit në Shkodër dhe pjesëve të tjera të vendit. Hollësira të plota për 
vëzhgimet e lëvizjes së trafikut janë në tabelat dhe grafikët e mëposhtëm me ndihmesë të 
dhënadh edhe nga IST (Instituti i Studimeve të Transportit), Bashkia Shkodër dhe pyetësorët,  ku 
tregohen lëvizjet ditore të trafikut për hyrje dhe dalje në qytetin e Shkodrës. 

 
                          

      

 Kodi Emërtimi i Rrugëve Totali i mjeteve  
  
   

Hënë Martë Shtunë Diel Shuma 
 

 
01 Ura e Bahçallekut 0 2,291 2,389 0 4,680 

 
 

51 Dalje 0 2,701 2,766 0 5,467 
 

 
02 Hani i Hotit (S.M.T) 0 1,641 1,520 0 3,161 

 
 

52 Dalje 0 1,736 1,572 0 3,308 
 

 
03 Ura e Thive 615 0 0 582 1,197 

 
 

53 Dalje 629 0 0 592 1,221 
 

 
04 Fabrika e Cigareve 612 0 0 588 1,200 

 
 

54 Dalje 626 0 0 497 1,123 
 

  
Shuma 2,482 8,369 8,247 2,259 21,357 

  
Tabela nr.33: Fluksi i lëvizjes së mjeteve në pikat hyrëse dhe dalëse të unazës së madhe për në qytetin 

e Shkodrës (Burimi: IST, Instituti i Studimeve të Transportit, Bashkia Shkodër & pyetësorët) 

 
Grafiku nr.12: Fluksi i lëvizjes së mjeteve në pikat hyrëse dhe dalëse të unazës së madhe për në qytetin 

e Shkodrës (Burimi: IST, Instituti i Studimeve të Transportit, Bashkia Shkodër & pyetësorët) 
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Kodi Emërtimi i Rrugëve Totali i Mjeteve 

  
Hënë Martë Shtunë Diel Shuma 

05 Ura e Bunës-Parrucë 4,417 0 5,140 0 9,557 
55 Dalje 4,853 0 5,540 0 10,393 
06 Kiras-Hotel Turizmi 2,388 0 1,937 0 4,325 
56 Dalje 1,813 0 1,699 0 3,512 
07 Rus-Sheshi Teuta 0 4,127 0 4,538 8,665 
57 Dalje 0 3,786 0 3,230 7,016 

08 
Ura e Thive-Kinema 
Milenium 0 1,569 0 1,542 3,111 

58 Dalje 0 1,547 0 1,493 3,040 

 
Shuma 13,471 11,029 14,316 10,803 49,619 

 
Tabela nr.34: Fluksi i lëvizjes së mjeteve në pikat hyrëse dhe dalëse  të unazës së vogël për në qytetin e 

Shkodrës (Burimi: IST, Instituti i Studimeve të Transportit, Bashkia Shkodër & pyetësorët) 

  
Grafiku nr.13: Fluksi i lëvizjes së mjeteve në pikat hyrëse dhe dalëse  të unazës së vogël për në qytetin 

e Shkodrës (Burimi: IST, Instituti i Studimeve të Transportit, Bashkia Shkodër & pyetësorët) 
 

Kodi Emërtimi i Rrugëve Totali i mjeteve 
  Hënë Martë Shtunë Diel Shuma 

09 Xhabije-Tophanë 692 0 750 0 1,442 
59 Dalje 670 0 734 0 1,404 
10 Kiras- Rus 741 0 839 0 1,580 

110 Dalje 777 0 826 0 1,603 
11 Dega Ushtarake-Rus 0 485 0 411 896 

111 Dalje 0 691 0 564 1,255 
12 Ura e Bunës-Perash 0 1,628 0 870 2,498 

112 Dalje 0 1,430 0 1,279 2,709 
 Shuma 2,880 4,234 3,149 3,124 13,387 

 
Tabela nr.35: Fluksi i lëvizjes së mjeteve në pikat ndërmjetëse të unazës së madhe 
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Grafiku nr.14: Fluksi i lëvizjes së mjeteve në pikat ndërmjetëse të unazës së madhe 
(Burimi: IST, Instituti i Studimeve të Transportit, Bashkia Shkodër & pyetësorët) 

 
Rruga në drejtim të Tiranës nga qyteti i Shkodrës dhe anasjelltas, realizon volumin më 

të madh të trafikut, me një mesatare në të dy drejtimet, rreth 4,992 automjete në ditë pune. 
Lëvizjet janë raportuar këtu si automjete në total, pa adoptimin e asnjë koefiçenti ekuivalence 
për biçikletat, motorçikletat, autobuzat, për 12 orë nga ora 07.00 deri në ora 19.00. Lëvizjet në 
hyrje dhe në dalje janë virtualisht të njëjta, siç pritej, sepse diferenca është me pak se 5%. 
Volumi i trafikut është pothuajse konstant gjatë ditëve të javës ndërsa ditën e dielë volumi 
total i automjeteve ngrihet dhe është rreth 6,155 automjete në të dy drejtimet. Kjo rritje 
shpjegohet me faktin që shumë qytetarë në ditët e pushimit shkojnë drejt plazheve të  
Velipojës ose Shëngjinit, ndërkohë që mesatarja për ditë/jave rezulton 4,885 automjete/ditë. 
Rruga e Vaut të Dejës ka një trafik prej 1,228 automjete/ditë, në të dy drejtimet në ditët pune, 
ndërsa 1,085 automjete/ditë në ditë pushimi. Rruga e Hanit të Hotit ka maksimumin e lëvizjes 
me 3,377 automjete/ditë në ditë pune, dhe rreth 3,092 automjete/ditë në ditë pushimi. Siç 
shihet nga shpërndarja e lëvizjes së trafikut në hyrje për në Shkodër, ndërmjet katër rrugëve 
kryesore, rezulton se rruga nga Tirana dhe rruga nga Hani i Hotit, së bashku realizojne masën 
më të madhe të trafikut për hyrje në Shkodër, të barabartë me 76% në kohën e pikut të 
mëngjesit në ditë pune. Në ditë pushimi të njëjtat të dhëna i korrespondojnë trafikut me dalje 
nga Shkodra që  është i barabartë me 78%  në ditë pune dhe 80% në ditë pushimi.  

Drejtimi: Rruga e Hanit te Hotit Stacioni Nr.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafiku nr.15: Lëvizja e mjeteve sipas orëve-Rruga e Hanit të Honit drejt qytetit të Shkodrës 

      (Burimi: IST, Instituti i Studimeve të Transportit, Bashkia Shkodër & pyetësorët) 
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Drejtimi: Ura e Bahçallekut drejt qytetit të  Shkodrës Stacioni Nr.2 

 
Grafiku nr.16: Lëvizja e mjeteve sipas orëve-Ura e Bahçallekut drejt qytetit të Shkodrës 

 (Burimi: IST, Instituti i Studimeve të Transportit, Bashkia Shkodër & pyetësorët) 
 
Siç shihet nga shpërndarja e lëvizjes së trafikut në hyrje, rezulton se rruga nga Tirana (Stacioni 
Nr.2) dhe rruga e Hanit të Hotit, Stacioni Nr. 1, së bashku realizojnë masën më të madhe të 
trafikut për hyrje në Shkodër. Për sa i përket kërkesave të transportit publik në Shkodër,është 
për tu nënvizuar kërkesa e madhe e pasagjerëve për transport, dhe konkurrenca ndërmjet 
minibusave/mikrobusave (legale, ilegalë) dhe transportit publik të autobuzave dhe taksive. 
Rekomandohet që autoritetet e interesuara të mendojnë sa më shpejt që të organizojnë një 
formë të qëndrueshme dhe të qartë legale për këtë situatë. Në vazhdim ja vlen të permenden 
dy konsideratat e mëposhtme në aspektin funksional dhe drejtues: 
1.numri i madh i minibusave/mikrobusave private nuk mund të kufizohet, në mënyrë të 
ndjeshme në një afat të shkurtër/ të mesëm, sepse keqësohet i gjithë sistemi i transportit 
publik; kjo vjen kryesisht nga potencial i kufizuar që ka sistemi i shërbimit të autobuzave për 
të përballuar kërkesat eventuale në rritje; 
2.në një afat më të gjatë, me rritjen e numrit dhe cilësisë së autobuzave (publik ose privat), 
shërbimi i ofruar nga minibuset/mikrobuset private, shumë shpejt dhe në mënyrë spontane do 
të kalojë drejt një modeli sistem taksish, ashtu siç ështe dhe në shumë vende europiane. 
 
4.2.9 Trafiku urban 
Matjet e trafikut të realizuara në zonën qendrore të qytetit të Shkodrës, u përdorën kryesisht 
për kalibrimin e modelimit të trafikut. Tabelat dhe grafikët përkatëse tregojnë fluksin e 
rregjistruar në ditë pune dhe të dielave. Mund të shihet se trafiku në përgjithësi në ditët e diela 
është 11,962 automjete në 12 orë nga 07.00 në ora 19.00, të njëjtin nivel të trafikut kundrejt 
matjeve të tij në ditë pune 11,999 automjete në 12 orë nga ora 07.00 në ora 19.00. Këtu vlen të 
theksohet se ndërsa fluksi i trafikut numerikisht mbetet afërsisht i njëjtë struktura e tij 
ndryshon drejt një rritjeje të masës së autoveturave dhe fluksit në drejtim të Urës së Drinit 
(Bahçallek), në ditë pushimi, kundrejt ditëve të tjera të javës. Përqindja e automjeteve me 
rimorkio dhe gjysëm rimorkio është 0, sepse trafiku i automjeteve të rënda nuk është i lejuar 
në zonën qendrore. Në matjet e kryera në unazën e jashtme, që përfaqëson  zonën me 
periferike, ku lejohet trafiku i automjeteve të rënda dhe mbi  10 ton, shihet një përbërje trafiku 
ndjeshmërisht e ndryshme, nga ai i zonës qendrore. Predominimi masiv i  veturave është 
evident në zonën qendrore, po ashtu siç vihet re një rritje e ndjeshme e fluksit të 
kamionçinave, minibuzave dhe kamionëve në zonat me periferike të qytetit të Shkodrës. 
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Shkodra duke qenë një qytet egocentrik, pjesën më të madhe të institucioneve, shkollave, 
kopshteve i ka të vendosura në rrugët qendrore. Për këtë arsye sidomos në oraret e mëngjesit 
07.45 dhe në drekë 13.30, kemi fluks dhe bllokim trafiku, si në sheshin “Perash”, sheshin 
“Skendërbeg”, lagjen Parrucë dhe rrugën 28 Nëntori. Në grafikët e mëposhtëm jepet trafiku 
për disa zona qendrore të qytetit të Shkodrës. 

 
Drejtimi: Sheshi Perash  Nr.3 

 
Grafiku nr.17: Lëvizja e mjeteve sheshi “Perash” 

(Burimi: IST, Instituti i Studimeve të Transportit, Bashkia Shkodër & pyetësorët ) 
     

  
 

Foto nr.30: Fluks trafiku në orën 07.45 të mëngjesit,  
sheshi Perash  (Burimi: E.Krymbi, 2014) 

 
4.3. Kërkesa për parkim si aspekt funksionalë për zhvillimin e territorit 
 
Në analizimin e përgjithshem të trafikut urban të qytetit të Shkodrës, një vend të rëndësishëm 
merr analiza dhe menaxhimi i parkimit të automjeteve. Për këtë qëllim u realizuan vrojtimet e 
parkimeve në rrugët dhe sheshet primare përreth qendrës së qytetit. Fillimisht nga vrojtimi 
kemi nxjerrë numrin e autoveturave të parkuara. Së dyti është matur kohë qëndrimi në parkim, 
për një numër të konsiderushëm autoveturash. Ky vrojtim është kryer për periudhën kohore 
nga ora 07.00 deri në orën 21.00. Situata aktuale përsa i përket parkimeve në qytetin e 
Shkodrës është mbështetur në sheshet dhe segmentet rrugore si më poshtë: 
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 Segmentet  Segmentet 

1. Spitali Rajonal Shkodër 9. Sheshi “Perash” 
2. Sheshi “Rus” 10. Sheshi “M.P.Bushatliu” 
3. Universiteti i Shkodrës-Rektorati 11. Ura e Bunës e vjetër-Bezisteni 
4. Sheshi “Studenti” 12. Rruga Bujar Bishanaku 
5. Teatri Migjeni 13. Sheshi “Skendërbeg” 
6. Kinema Milenium 14. Parrucë Farmacia Nr.2 
7. Stadiumi “Loro Boriçi” 15. Sahati 
8. Hotel Rozafa   

 
Tabela nr.36: Segmentet rrugore dhe sheshet të vëzhguara për vendparkime në qytetin e Shkodrës 

(Burimi: IST, Instituti i Studimeve të Transportit, Bashkia Shkodër & pyetësorët) 
 
Nga të dhënat e matjeve kemi këto perfundime: 
1.Ne 11 zona të studiuara qëndrojnë të parkuara, deri në 30 minuta nga 35% deri 50% e 
automjeteve. 
2.Qëndrojnë të parkuara 60 minuta nga 20% deri 35% e autoveturave. 
3.Qëndrojnë te parkuara 90 minuta 10% deri 20% e automjeteve. 
4.Qëndrojnë të parkuara 120 minuta 5% deri 10% e automjeteve. 
5.Qëndrojnë të parkuara mbi 120 minuta rreth 1.5% e automjeteve. 
Nga këto të dhena dhe nga vetë gjendja faktike e parkimeve në këto pika të marra për studim 
tregon se, nuk kemi të bejme me probleme të mëdha të bllokimit të vendeve për parkim, si në 
kryeqytet. Koha mesatare nga 63–75 minuta qëndrim në parkim, është e ulët në krahasim me 
shumë vende europiane. 
Kjo duket edhe me faktin se gjatësitë e anëve të rrugëve, që zënë parkimet në zonat dhe pikat e 
marra për studim është 4.435 metra gjatësi lineare. Kurse disponibiliteti i këtyre gjatësive 
anësore të rrugëve është 7.650 metra gjatësi lineare. Zonat më të nxehta, përsa i takon parkimit 
mbeten ato pranë Rektoratit sheshi “Studenti”, Parrucë, rruga “Bujar Bishanaku” dhe sheshi 
Rus në momentin e fluksit të trafikut nga Malësia e Madhe. Po ashtu gjatë ditëve me shi në 
qytetin e Shkodrës hasim në vështirësi për parkim, pasi njerëzit në përgjithësi dalin me makina 
për të shkuar në punë, apo për nevoja të tjera. 

     
 

Foto nr.31: Situata e vendparkimeve pranë Rektoratit, sheshi “Studenti” (Burimi: E.Krymbi, 2014) 
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                Foto nr.32: Situata e vendparkimeve                    Foto nr.33:  Situata e vendparkimeve  
                       rruga “Bujar Bishanaku”      sheshi “Rus”  (Burimi: E.Krymbi, 2014) 
 
Politika e parkimit është një element mjaft efikas për kontrollin e trafikut, duke kondicionuar 
një lëvizje të lirë të rrymës së fluksit të automjeteve, e sidomos në qendër të qytetit të 
Shkodrës, apo dhe në rrugët kryesore ku kemi një fluks të madh të trafikut. Sistemet e 
parkimit në anësoret, në rrugë ose në sipërfaqe të lira kanë nevojë për zbatim të një politike si 
me poshte: 
Të kemi një sistem parkimi me pagesë të diferencuar. 
A.në qendër të qytetit kjo pagesë, të jetë më e lartë; 
B.në periferi të qytetit kjo pagesë, të jetë më e ulët se në qendër të qytetit.  
Megjithatë është e nevojeshme, që të merren masa organizative për zbatimin e politikave të 
parkimit. Sepse siç shikohet kërkesa për parkim në qendër të qytetit të Shkodrës, janë më të 
mëdha, të cilat reflektohen dhe në praninë e vazhdueshme të autoveturave, të parkuara në 
arteriet kryesore të qytetit të Shkodrës. Është vënë re se parkimet jashtë rrugë, pra në sheshe 
përpara pallateve apo sheshe të tjera të lira përdoren vetëm për parkime rezidenciale natën, 
dhe nuk del e nevojeshme përdorimi i tyre për kohën ditore. Kjo për faktin se atë fluks parkimi 
ditor të automjeteve që është, sot per sot thithet deri në njëfarë mase, nga hapësirat anësore të 
rrugëve. Për të kontrolluar më mirë efektivitetin e parkimit, dhe planin e përdorimit të rrugëve, 
është e nevojeshme që shenjëzimi i rrugëve të jetë i qartë, si për përdoruesit e saj ashtu dhe për 
ata që do të kontrollojnë. Të gjithë treguesit, përsa i përket modaliteteve të përdorimit të 
skemave të ndryshme për parkim, janë dhënë në kodin rrugor. Por, përveç sa më sipër ku 
qëllimi kryesor i planit të parkimeve është kontributi në rregullimin e trafikut urban, 
shfrytëzim sa më të mirë të hapësirës disponibël për parkim, uljes së aksidenteve për 
këmbësorët, një aspekt tjetër mjaft pozitiv është edhe përfitimi ekonomik nga shfrytëzimi i 
parkimeve me pagesë. 
Sa është përfitimi financiar? Do të aplikojmë dy variante: 
1.Varianti i parë i vendosjes së çmimit të biletës së parkimit fikse, me 50 lekë pa marrë 
parasysh kohën e qëndrimit; 
2.Varianti i dytë i vendosjes së çmimeve të diferencuara të biletës së parkimit, në funksion të 
kohës së parkimit. 
Per rastin e studimit tonë në të gjitha zonat apo sheshet kryesore, kemi këto të dhëna:  
autovetura të parkuara gjithsej 1.905. 
 
 
 

172 
 



Varianti i parë  
Çmimi i biletës së parkimit 50 lekë. 1.905 autovetura x 50 lekë/autovetura = 952.500 lekë në 
ditë. 
Varianti i dytë 
Çmimi i biletës së parkimit do të jetë; 
- për automjetet me kohë qëndrimi deri 1 orë, çmimi 70 lekë. 
- për automjetet me kohë qëndrimi mbi 1 orë, çmimi 100 lekë. 
 
Për këtë variant nga të dhënat tona kemi:  
Afërsisht 80% e automjeteve qëndrojne të parkuara deri një orë, pra 1905 autovetura x 80% = 
1.524 auto x 70 lekë = 1.066.800 lekë në ditë.  
Mbi një orë qëndrojnë të parkuara 20% pra, 1905 autovetura x 20% = 381 auto x 100 lekë = 
38.100 lekë në ditë.  
Totali është 1.446.900 lekë në ditë. 
 
Siç shikohet ky përfitim financiar, është shumë i madh, afërsisht mbi 1 milion lekë të vjetra në 
ditë dhe do të krijonte, mundësi për punësim të një personeli, dhe për mirëmbajtjen e 
vijëzimeve horizontale apo dhe për tabelat vertikale. Pra ky lloj menaxhimi i sistemit të 
parkimeve, në arteriet kryesore të qytetit është në gjendje të financojë vehtvehten. Si 
përfundim propozimi është, që të fillojë menjëherë aplikimi i menaxhimit të parkimeve, 
meqënëse qyteti i Shkodrës, ka akoma aftësi thithëse për autovetura të tjera, dhe të fillojnë 
njerëzit të ndërgjegjësohen, për një disiplinim të rregullave të qarkullimit rrugor.  
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4.4. Plani i grumbullimit të mbeturinave në 
qytetin e Shkodrës 

 
Për territorin e qytetit të Shkodrës per 
menaxhimin e plehrave është llogaritur një 
bazë me vlerë të përllogaritur 1 kg për frymë në 
ditë. Sipas të dhënave mbledhura janë 
identifikuar 254 pika grumbullimi nëpër qytet 
(ngaqë disa rrugë janë në rindërtim, disa pika 
shtesë, por jo më shumë se 50, mund të shtohen 
për të nxjerrë numrin maksimal të pikave në 
realitet):179 prej tyre kanë të paktën nga një 
kosh. Koshat janë konteinera metali 1.100 litra; 
75 pikat e tjera të mbetura janë thjesht vende të 
hapura ku plehrat hidhen në tokë që s’është as e 
asfaltuar. Gjithsejt, janë 224 kosha në zonë.Ata 
përqendrohen në qendrën e qytetit dhe përgjatë 
rrugëve kryesore. Në rrethina, ku dendësia e popullsisë është më e ulët dhe cilësia e rrugëve 
më e keqe, ka më shumë pika të hapura. Punëtorët kanë vështirësi t’i trajtojnë këta kosha por 
ende është e mundur të ngarkohen automatikisht me makinat teknologjike. Aty ku kapaciteti i 
koshave s’mjafton, plehrat hidhen në afërsi të koshave. Punëtorëve u duhet shumë kohë t’i 
mbledhin e t’i pastrojnë këto vende. 

Shtatë makina mbulojnë krejt qytetin. Secila 
prej tyre ka një zonë dhe itinerar të caktuar. 
Kjo pamje tregon rrugën e zakonshme ndjekë 
nga makina të ndryshme. Makinat duhet të 
jenë plot para se të shkojnë te gropa e 
shkarkimit. Nëse ky udhëzim nuk respektohet, 
shoferat dënohen. Zakonisht, kjo përfaqëson 
13 udhëtime në gropë çdo ditë (rreth 2 për 
makinë). Udhëzimi është të mbulohet secila 
zonë një herë në ditë, shtatë ditë në javë.  
Shpeshtësia rregullohet nga njohja e zonës nga 
shoferat (qyteti ndahet në 7 zona, 1 për çdo  
makinë): ata e dinë ku përqendrohen plehrat 
dhe sa kontainera e pika të hapura duhet të 
pastrojnë për ta mbushë makinën Kjo do të 
thotë se në realitet vetëm disa nga pikat 
kryesore mbulohen efektivisht çdo ditë. 
Prandaj, pikat e grumbullimit në zonat që kanë 
dendësi të madhe popullsie ose veprimtari të 
madhe ekonomike (rrugët Bujar Bishanaku, 
Daut Boriçi, Tregu i Ri, Marin Barleti, tregu 
afër stadiumit), pastrohen 1-2 herë në ditë. Në 
të njëjtën kohë, shërbimi kryhet vetëm çdo 2-3 

ditë në rrethina. Orari: varësisht stinës, mbledhja fillon në 17.00 në qendër dhe në 22.00 në 
rrethina ose në 4.00 (dimër). 

Harta nr.55: Itinerari i makinave të 
grumbullimit të mbetjeve urbane-Shkodër 

(Burimi: Plani i grumbullimit të 
mbeturinave,Shkodër.Programi për 

Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp), 
2008.) 

 

Harta nr.54: Pikat e grumbullimit në 
qytetin e Shkodrës (Burimi: Plani i 

grumbullimit të mbeturinave,Shkodër. 
Programi për Decentralizim dhe 
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Sipas pikave aktuale të grumbullimit dhe pranimit që njerëzit s’do ta përdornin një vend të 
gjendur në një largësi maksimale prej 200 metrash nga shtëpitë e tyre, harta majtas tregon se 
sa ndërtesa shërbehen pak ose aspak. 
Harta djathtas tregon pjesët e qytetit ku shërbimi bëhet i saktë (kuqe), ku nuk është i mirë sa 
duhet (verdhë), ku makinat shkojnë herë pas here (jeshile) dhe ku nuk shkojnë kurrë (gri). Në 
zonat e purpurta, njerëzit kanë marrëveshje private me ndonjë kompani tjetër pastrimi. Kjo 
është për shkak të dy arsyeve kryesore: 
- Njerëzit s’janë të kënaqur me shërbimin e kompanisë pastrimit;  
- Njerëzit s’duan të kenë pika të përbashkëta grumbullimi afër pronës së tyre. Kjo është me 
gjasë pasojë e mosmirëmbajtjes së koshave, që janë të dëmtuar dhe shpesh të tejmbushur. 
Më tej, ka disa rrugë të ngushta ku makinat s’mund të hyjnë. 

 
Harta nr.56: Popullsia e mbuluar për shërbimin e mbetjeve urbane, qyteti i Shkodrës 
(Burimi: Plani i grumbullimit të mbeturinave, Shkodër. Programi për Decentralizim  

              dhe Zhvillim Lokal (dldp), 2008.) 
 

Çdo ditë, gjithsejt 376.000 m2 duhen fshirë (70% rrugë, 20% trotuare, 10% sheshe). Sipas 
bashkisë, këtë punë e kryejnë afërsisht 65 punonjës. Sipas vëzhgimeve, mënyra e tashme e 
pastrimit të rrugëve (vetëm me dorë) s’është e dobishme në rrugë ngaqë nuk ka heqje të 
vërtetë balte apo pluhuri, të grumbulluar nën makinat përbri trotuareve. 
Shërbimi i larjes parashikohet për 200 ditë në vit, nga prilli në qershor. Ai kryhet me një 
automjet, një punonjës (përveç shoferit) që hedh ujë nëpër rrugë. 163.000 m2 rrugë janë 
gjithsejt, përfshi 37.000 që duhen larë dy herë në ditë.  Por kjo praktikë është thjesht ndotje e 
sipërfaqes. Ngaqë nuk ka sistem efikas evakuimi të ujit, nuk ka larje të vërtetë të rrugës, as 
largim të pluhurit. 
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Shërbimi i mbledhjes së mbeturinave do të 
kryhet në krejt qytetin. Do të bëhet gjashtë herë 
në javë në qendër dhe në pjesët me popullsi të 
dendur të qytetit, si dhe tri herë në javë në 
rrethina. Përkufizimi i dy zonave dhe listës së 
rrugëve të mbledhjes do të propozohet nga 
ekspertët dhe do të përfshihet në tender. Në të 
dyja zonat, numri do të përcaktohet përkatës i 
koshave në mënyrë që cilësia e shërbimit për 
popullsinë të jetë e njëjta. Vendi i koshave në 
rrugë do të përcaktohet nga krerët e zonave në 
mënyrë që popullsia të mos ketë më shumë se 
200 m largësi nga shtëpia te koshat. Në pjesën e 
qendrës, mbledhja do të bëhet natën (për arsye 
trafiku) dhe në rrethina mbledhja mund të bëhet 
gjatë ditës. Të dielave, do të pastrohen vetëm 4 
tregjet. 

 
 
 
 

 
 
 

Harta nr.59: Itineraret e kamionëve, për pastrimin 
e mbetjeve urbane, qyteti i Shkodrës. 

(Burimi: Plani i grumbullimit të 
mbeturinave,Shkodër.Programi për Decentralizim 

dhe Zhvillim Lokal (dldp), 2008.) 
 
 

 

 

Harta nr.57: Shërbimi i fshirjes së  
rrugëve, qyteti Shkodër     

(Burimi: Plani i grumbullimit të 
mbeturinave,Shkodër.Programi për 

Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp), 
2008.) 

 

Harta nr.58: Shërbimi i larjes së rrugëve, 
qyteti Shkodër 

(Burimi: Plani i grumbullimit të 
mbeturinave,Shkodër.Programi për 
Decentralizim dhe Zhvillim Lokal 

(dldp), 2008.) 
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Zona e përgjithshme e qytetit të Shkodrës 
mbuluar nga fshirja mekanike e rrugëve është 
260.000 m2 rrugë të asfaltuara, në të cilat llogaritet 
se 60% janë në zonën jugore dhe 40% në atë të 
veriut. Zona e përgjithshme e përcaktuar nga lista e 
rrugëve dhe harta qe vihen ne dispozicion nga 
Bashkia duhet fshirë në dy ditë. Prandaj, shpeshtësia 
e fshirjes mekanike është 3 herë në javë, 6 ditë në 
javë nga e hëna në të shtunë. Orët e fshirjes 
mekanike do të jenë natën, nga 22.00 në 06.00. 
Fshirja e sipërfaqeve të vështira përgjatë trotuareve, 
ku parkohen makinat, do të organizohet rregullisht 
në bashkëpunim me bashkinë. Ndërkohë, fshirja e 
zonave të tilla do të bëhet manualisht. Fshirja 
mekanike duhet bërë nga një makinë për fshirje 
rrugësh (makinë me vakuum): 

• Makina duhet të ketë efikasitet të lartë për 
heqjen e plehrave, gjetheve, baltës dhe 
pluhurit; 

• Makina duhet pajisë me sistem për 
shmangien e shpërndarjes së pluhurit në ajër 
(spruc uji); 

• Gjerësia minimale e punës së makinës duhet 
të jetë 2 metra; 

• Makinat s’duhet të jenë më të vjetra se 10 
vjet (viti i prodhimit 2004) në fillim të 
kontratës. 
Fshirja manual konsiston në largimin e 

plehrave, gjetheve, baltës dhe pluhurit. Materiali i 
mbledhur duhet çuar në koshat e plehrave. Zona e 
përgjithshme e qytetit mbuluar nga fshirja mekanike 
e rrugëve është 116.000 m2 rrugë të asfaltuara, sipas 
listës së rrugëve dhe hartës, përfshi 80.000 m2 
trotuare dhe 36.000 m2, ku llogaritet se 60% janë në 
zonën jugore dhe 40% në zonën e veriut. Zonat e 
vështira të rrugëve për makinën e fshirjes janë të 
përfshira. Për këto zona, fshirja manuale duhet bërë 
në bashkërendim me fshirjen mekanike duke e 
hedhur plehun në makinë ose manualisht. Zona e 
përgjithshme duhet fshirë në dy ditë.  

Prandaj, shpeshtësia e fshirjes mekanike 
është 3 herë në javë, 6 ditë në javë nga e hëna në të 
shtune. Secili punëtor duhet pajisë me vegla të 
përshtatshme si karrocë dore, fshesë, lopatë dhe 
kapëse plehrash. Punëtorët duhet të veshin veshje të 
përshtatshme me logon e firmës. Mirëmbajtja e 
rrugëve konsiston në largimin e plehrave dhe 
pastrimin e pikave të grumbullimit përgjatë 36 dhe 24 km rrugë ku gjenden koshat. 

Harta nr.60: Rrugët për fshirje – pjesa 
jugore 

(Burimi: Plani i grumbullimit të 
mbeturinave,Shkodër.Programi për 

Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp), 
2008.) 

 

Harta nr.61: Rrugët për larje – 
pjesa veriore 

(Burimi: Plani i grumbullimit të 
mbeturinave,Shkodër.Programi 
për Decentralizim dhe Zhvillim 

Lokal (dldp), 2008.) 
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Shpeshtësia e mirëmbajtjes është ditore, 7 ditë në javë. Mirëmbajtja duhet kryer në 
bashkërendim me mbledhjen e plehrave, kështu që plehrat të hidhen në kosha para se të arrijnë 
makina e plehrave. Qëllimi i larjes së rrugëve është freskimi i rrugëve në verë. Zona e 
përgjithshme e qytetit mbuluar nga larja e rrugëve është 200.000 m2 rrugë të asfaltuara, sipas 
listës së rrugëve dhe hartës, ku llogaritet se 60% janë në zonën jugore dhe 40% në atë veriore. 
Shpeshtësia e larjes është dy herë në javë, 200 ditë në vit (01 Prill- 31 Tetor), nga 04.00 në 
08.00 dhe 17.00 në 20.00. Duhet përdorë vetëm ujë i pastër për larjen e rrugëve Larja duhet 
kryer nga një makinë larjeje: 

• Makina duhet pajisë me një rezervuar prej 10 metër kub kapacitet; 
• Makina duhet pajisë me sprucimin e ujit mbi rrugë me gjerësi minimale pune prej 2 

metrash. 
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Kapitulli i pestë 
 
5. TRANFORMIMET URBANE DHE TERRITORIALE. SFERAT E NJË ZONIMI 

FUNKSIONAL PËR QYTETIN E SHKODRËS 
 
5.1.  Transformimet urbane në qytetin e Shkodrës pas viteve 1990, impakti në territor 
 
Zhvillimet dinamike dhe kaotike të territorit kanë rezultuar shpesh herë informale në vitet 
post-komuniste çfarë ka sjellë dhe rritjen e problematikave sociale në qytetin e Shkodrës pas 
viteve 1990. Shoqëria paskomuniste përjetoi ndryshime shumë të mëdha ekonomike dhe 
sociale, shpesh herë traumatike, të shoqëruara me degradimin/shpërbërjen e sistemit 
“totalitarist”, të planifikimit dhe të pronës shtetërore. Në pak vite, si rezultat i terapisë së 
“shock”-ut, u çmontuan simbolet e autoritetit e të kontrollit. Tranzicioni drejt tregut ndodhi pa 
asnjë përgatitje të strukturave mbështetëse institucionale e për më tepër, në mungesë thuajse të 
plotë të kornizës ligjore apo finanicare për të lehtësuar ndryshimet ekonomike. Transformimi i 
thellë i territorit kishte, padyshim, implikime të shumta ekonomike, sociale e politike për 
shoqërinë paskomuniste shqiptare, dhe kjo reflektohet ende sot në strukturën e ekonomisë, por 
edhe në zhvillimet urbane dhe sektorin e strehimit. Urbanizimi në Shqipëri, ka kaluar në tre 
faza të rëndësishme që nga rënia e komunizmit. Faza e parë ishte dominuar nga sektori 
informal. Faza e dytë pa zhvillimin e sektorit informal dhe lindjen e sektorit formal. Faza e 
tretë dhe aktuale përbëhet nga konsolidimi i sektorit formal dhe disiplinimi i sektorit 
informal.133 Faza e parë e urbanizimit: kishte rolin e padiskutueshëm të sektorit informal në 
krijimin e tregut të pasurive të patundshme.  

 
Skema nr.5: Sistemi i planifikimit pas vitit 1990-marrëdhëniet  

midis aktorëve dhe komponentëve134 

133  Dokument i Bankës Botërore; “Vlerësim i sektorit urban në Shqipëri”, 19 Janar 2007. 
134  Toto. R et al; “Manuali Teknik i Planifikimit dhe i Kontrollit të Zhvillimit për vendimmarrësit, profesionistët 

dhe zhvilluesit”, Tiranë, 2012. 
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Faza e parë e urbanizimit, mes vitit 1991 dhe vitit 1997, u dominua nga migrim i 
brendshëm masiv nga zonat verilindore dhe fshatare të vendit drejt zonës perëndimore dhe 
atyre bregdetare. Përpara vitit 1991, kontrolli i rreptë ligjor mbi migrimin e brendshëm 
rezultoi në një shpërndarje joefiçente territoriale të popullsisë.   

Faza e dytë e urbanizimit: konsolidimi i sektorit informal dhe lindja e sektorit formal. 
Faza e dytë pa konsolidimin dhe rregullimin e pjesshëm të zonave të sektorit informal. 
Bashkitë filluan të organizoheshin më mirë dhe kishte mundësi të rimerreshin disa parqe 
publike dhe brigje lumenjsh, të cilat ishin zënë dhe ishin zhvilluar në mënyrë të paligjshme si 
toka publike. Faza e dytë pa edhe lindjen e sektorit formal të pasurisë së patundshme, pas 
krijimit të profesioneve të reja që varionin nga komisionerët/brokerat e pasurive të 
patundshme që nuk ekzistonin në Shqipëri, nën ekonominë e komanduar. Gjatë fazës së dytë, 
sektori formal filloi të operonte kryesisht në qendër të qyteteve duke rizhvilluar tokën e zënë 
nga ndërtesa të vjetra. Shumica e ndërtesave të ndërtuara nga sektori formal ishin apartamente 
shumëkateshe ose ndërtesa me zyra dhe biznese.Ndërkohë, sektori informal vazhdoi të rriste 
rezervën për shtëpi në formën e shtëpive të ndara në periferi të qyteteve. Deri më sot, sektori 
formal i pasurive të patundshme është akoma në vështirësi akoma për shkak të natyrës së 
pjesshme të ligjeve dhe rregulloreve urbane dhe zbatimit të pamjaftueshëm.  

Faza e tretë e urbanizimit është formalizimi i zhvillimit të pasurive të patundshme. 
Shkodra si të gjithë qytetet shqiptare janë tashmë në fillim të fazës së tretë të urbanizimit, gjatë 
së cilës ligjet dhe rregulloret duhet të zhvillohen dhe të zbatohen në mënyrë që e gjithë pasuria 
e patundshme-rezervë ekzistuese apo në ndërtim, do të bëhet krejtësisht formale. Në 22 vjet 
qyteti i Shkodrës, ka provuar se ka shumë energji dhe vitalitet për ndryshim, shpesh spontanë, 
dhe më shpesh akoma ambicioze përtej asaj që ka lejuar korniza ligjore. 

Proçesi i përdorimit të tokës urbane dhe ai i planifikimit për zhvillim kanë kaluar dy 
rishikime madhore gjatë këtyre 20 viteve të fundit, dhe kanë qenë objekt i shumë projekteve 
pilot dhe demonstrativ. Gjithsesi deri më tani, nuk duket të jetë vendosur një sistem i 
kënaqshëm, kryesisht sepse metodat teknike të planifikimit dhe rregullimit nuk janë adaptuar 
me ndryshimet dinamike të ndodhura në qytetet kryesore.135 Gjithsesi, çdo propozim për 
zhvillim bashkëkohor duhet të përballet me njësitë e fragmentuara të tokës dhe parcelave në 
pronësinë e përzier midis privatëve, shtetit dhe bashkive, dhe për një kontekst të tillë Planet e 
Përgjithshme dhe studimet urbane nuk kanë mjaftueshëm precision teknik dhe status ligjor. 
Nga pikëpamja e investitorëve, mangësitë e koordinimit midis autoriteteve të urbanistikës së 
bashkive dhe autoriteteve të pronave shtetërore i detyron ata të shkojnë sa andej këndej nëpër 
agjenci. Pa proçedura dhe kritere për lejet e ndërtimit të qartësuara mirë, bashkitë shpeshherë 
ushtrojnë fuqi jo-transparente dhe diskredituese, duke shkaktuar mungesa serioze në 
infrastrukturën urbane dhe sociale të zonave urbane. 

Janë provuar disa qasje te reja, ndër të cilat më të dallueshmet ishin projektet 
demonstruese të “ndarjes në zona” dhe “planifikimit strategjik”. Ndarja në zona duket se nuk 
po ofron një qasje të mirëfilltë sepse konteksti shqiptar është i ndryshëm nga ndarja në zona që 
ndodh normalisht ne Europën Perëndimore dhe në Amerikë, ku standarde të para caktuar 
hartimi u aplikohen parcelave të tokës me madhësi dhe formë relativisht uniforme dhe 
blloqeve të ndërtesave në qytete me publik të mirë përcaktuar dhe hapësira private. Kjo 
metodologji, e cila krijon një “të drejtë legale zhvillimi” në çdo parcelë, nuk funksionon kur 
parcelat individuale janë shumë të vogla dhe shumë të ndryshme në formë për të mbajtur 
ndërtesa të njëjta. Në këtë rast, standardet rregullator duhen t’i përshtaten proçesit të unifikimit 
dhe jo të para përcaktojnë rezultatet hapësinore.  

135  Gaynor.R & Bledsoe. D; “Vlerësimi i Tregut Shqiptar të Tokës”, ARD, Inc, dhe Checci per USAID, 2000. 
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Në pritje, rregullat efektivë të përdorimit të tokës, urbanizimit dhe zhvillimit kanë 
pësuar një ad hoc, shesh-më-shesh, ose zonë-më-zonë ndryshim. Aktivitetet primare të 
planifikimit dhe zhvillimit kanë qenë përgatitja e studimeve urbane në shkallë të vogël (të 
paguara nga ndërtuesit) dhe programeve të forcimit të sponsorizuara nga qyteti (p.sh heqja e 
ndërtesave ilegale) dhe përmirësimet në infrastrukturë. Qyteti i Shkodrës në 20 vjeçarin e 
fundit ka përjetuar një fazë zhvillimi të vrullshëm ekonomik dhe social. Kuptohet se 
transformimi hapësinor i këtij qyteti, nën presionin e tronditjeve politike dhe ekonomike nuk 
ka ndjekur një rrugë tranzicioni të planifikuar si duhet. Megjithatë, rezultati i këtij proçesi më 
të dukshëm kaotik, ka edhe disa efekte pozitive. Qyteti i Shkodrës, duket pa dyshim më mirë 
sesa para 20 vitesh; sasia e hapësirës së re banuese të ndërtuar dhe numri e cilësia e banesave 
të reja qe iu shtuan tregut të shtëpive në një kohë tepër të shkurtër, është e mahnitshme.  

   
    
                        A. Para viteve 1990                              B.   Pas viteve 1990 

 
Harta nr.62: Transformimi urban në qytetin e Shkodrës 

(Burimi: E. Krymbi, Lab.GIS/CAD Shkodër) 
 
Një tjetër faktor ndikues në mënyrën e zhvillimit urban në qytetin e Shkodrës, ishte 

edhe zgjerimi ose dendësimi i banesave ekzistuese, të cilat tani nuk mund t’i shërbenin më të 
gjithë familjes pasi, hapësirat dhe sipërfaqet e tyre ishin të pamjaftueshme për numrin e 
anëtarëve. Kjo mendohet të ishte arsyeja kryesore sepse pas vitit 1990 evoluoi dhe fenomeni i 
“shtesës”. Me “shtesë” duhet të kuptojmë zgjerimin e hapësirave të banesës ekzistuese në 
mënyrë horizontale apo vertikale. Përveç shpërhapjes informale me ndërtime në periferi 
(sprawl) dhe “shtesës” (extention), një mënyrë mjaft e përhapur ishte edhe proçesi i mbushjes 
së “boshllëqeve-hapësirat bosh” brenda sistemit ekzistues urban të vendbanimeve (infill). Këto 
“boshllëqe” ishin kryesisht hapësira publike (p.sh., lulishte, kënde lojërash, shtrat lumi ose 
thjesht hapësira e përbashkët ndërmjet dy strukturave), që, me rënien e sistemit ekonomik-
politik, “mbetën pa zot”, në pronësi të shtetit, por në mungesë të kujdesit të institucioneve. 
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Foto nr.34: Shtesa banimi ne dy fasadat e së njëjtës ndërtesë136 
 

  
 

Foto nr.35: Përvetësimi si një oborr vetjake i tokës publike nga ana e banorëve të katit përdhesë 
 
Lloje tjera të alternimeve në qytetin e Shkodrës, janë ndryshimet e planimetrive të brendshme, 
ndryshim të hapjeve të jashtme, ndryshimi i kateve të para nga banesa në shërbime tregtare, 
dhe në disa raste rrethimi dhe mbyllja e hapësirës publike dhe krijimi i oborreve private në 
katin e parë të ndërtesave. Të gjitha këto ndryshime të ndërtesave ekzistuese dhe ndërtimet e 
reja kanë uzurpuar hapësirat publike, trotuaret, kanalizimet dhe të gjithë infrastrukturat e tjera 
fizike. 

  
 

Foto nr.36: “Kaos progresiv”-Linjë lokalesh përballë Fakultetit të Shkencave Shoqërore 

136  Dyca. B; “The urban parasites-The informal extensions in communsit era appartment blocks. The case of 
Shkoder”, Internationa School of Architecture and Development Policies, Housing, 2011. 
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Për sa i takon “identitetit urban”, në qytetin e Shkodrës është pjesërisht i ruajtur. Ndërhyrja 
pas viteve 1990, ka devijuar nga respektimi ndaj volumetrisë dhe rregullave të eksterierit 
urban. Kjo vihet re si në rikonstruksionin e banesave individuale, edhe në strukturat kolektive 
shumëkatëshe. Përdorimi i fortë i çative krijon një trajtë disi uniforme në pamjen nga lart. 
Humbja e mureve rrethuese me gurë zalli dhe zëvendësimi i tyre me mure blloqesh betoni, bën 
transformimin e elementëve urbane në zonë. Fenomeni i dytë, i dendësimit, karakterizohet nga 
ndërtimet e reja të banesave kolektive të larta në brendësi të qytetit dhe nga ndryshimet e 
ndërtesave ekzistuese (shtesa dhe adaptime). Efektet e dendësimi urban, investimet e kufizuara 
dhe mungesa e fondeve të mirëmbajtjes, e ka përshpejtuar rënien e cilësisë në infrastrukturën e 
qytetit. Ndërtesat e reja u zhvilluan kryesisht në zonat ekzistuese me densitet të ulët të 
shtëpive, duke negociuar e duke kompensuar pronarët me apartamente dhe dyqane në 
ndërtesat e reja. Tipologjia e banesës është e përzier, ku rreth 70% e tyre janë individuale (të 
grupuara ose të veçuara, nga 1-4 kate) dhe pjesa tjetër kolektive (jo të vazhduara, nga 3-8 
kate). Banesat individuale janë pothuajse të gjitha me oborr rrethues, me çati dhe deri diku 
ruajnë një lloj karakteri të përbashkët. Këto hapësira private lejojnë gjelbërimin e dendur në 
zonë, por që realisht mbetet shumë i mbyllur brenda mureve të larta (prej gurësh zalli apo 
blloqesh). Karakteristikë është komunikimi mes oborreve fqinje, duke krijuar në brendësi, 
komunitete të vogla fqinjësie dhe ura lidhëse të përbashkëta. 
 

        
 
                Foto nr.37: Banesa me çati dhe oborr          Foto nr.38: Shtesa dhe depërtueshmëria  

                          e kufizuar mes pallateve-Lagjia Perash       

                  
  

 Foto nr.39: Mungesë gjelbërimi (çerdhe) Foto nr.40: Ndryshime fasade për qëllime  
                                                           shtesë banimi (Burimi: E.Krymbi, 2014) 
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Gjatë viteve 1990, për shkak të kuadrit ligjor të paqartë që vinte si pasojë e tranzicionit 
nga ekonomia e komanduar në ekonominë e tregut, sektori informal sipas përkufizimit 
funksiononte në kufijtë e ligjit duke luajtur rol kyç në zhvillimin e qyteteve shqiptare. Ndërsa 
disa parcela toke ende zhvillohen në mënyrë joformale në qytetin e Shkodrës, sipërmarrësit 
formalë po luajnë rolin kryesor si ofrues të hapësirës së re për strehim dhe biznes. Këta 
sipërmarrës gjithnjë e më tepër po përdorin burimet e ofruara nga sektori i ri financiar dhe si 
rrjedhojë janë të nxitur të operojnë brenda një kuadri ligjor për të siguruar garanci të forta 
kolaterali. Problemi kryesor është paisja e një aksesi ligjor në tokën e re urbane lidhja me një 
rrjet infrastrukture primare urbane që nuk mund të zhvillohet në mënyrë private. Pas 20 vjet 
rritje të paplanifikuar, struktura territoriale e qytetit të Shkodrës është relativisht kompakte, 
kryesisht monocentrike dhe shfaqet një model i qartë me dendësi të lartë në qendër dhe 
progresivisht me ulje të dendësisë në periferi. Kjo rënie graduale e dendësisë, e konsideruar 
efiçente dhe e nxitur nga kërkesa, zakonisht shoqërohet me struktura urbane në qytetet me një 
traditë më të gjatë në ekonominë e tregut.137  Kombinimi i një proçesi të zhvillimit spontan 
informal me “riciklimine tokës” të bërë nga biznesmenë privatë, siç është përshkruar më 
poshtë, po imiton efektin e një tregu që funksionon mirë. Sipas studimeve bazuar në shifrat e 
INSTAT dhe informacionin hartografik zyrtar, ritmet e rritjes së qytetit të Shkodrës, 
shoqërohen me shumëfishim të sipërfaqeve të ndërtuara në masën 30-300%.138 
 

Qyteti Shtesa: 
sipërfaqe urbane 
1990-1999/2000 

Shtesa:sipërfaqe 
urbane 

1999/2000– 
2007139 

Shtesa:ndërtesa 
dhe gjurmë 
ndërtimi140 

1990-1999/2000 

Shtesa:ndërtesa 
dhe gjurmë 

ndërtimi 
1999/2000–

2007 

Shtesa:ndërtesa 
dhe gjurmë 

ndërtimi 
1999/2007–2013 

Shkodër +57% +37% +5,962 ndërtesa 
= +79 ha 

+2,794 ndërtesa 
= +75 ha 

+2,900 ndërtesa = 
+85 ha 

 
Tabela nr.37: Ritmet e rritjes së sipërfaqeve dhe popullsisë urbane në qytetin e Shkodrës  

(Burimi: INSTAT, 2013) 
 

Stoku i banesave në Shkodër përbëhët prej këtyre grupe kryesore: blloqeve të 
apartamenteve (4-5kate) të ndërtuara në kohën e socializmit , rreth  vitit 1970, që akomodojnë 
rreth 60% të popullsisë; shtëpi tradicionale ku banojnë rreth 15% e popullsisë; shtëpi të 
ndertuara rishtas ku banon rreth 22% e popullsisë; pallate të reja shumë katëshe nga 3 deri 8 
kate përrreth 3% të popullsisë. Në vitin 2011, ka akoma më shumë se 2.500 banesa ku jetojnë 
2 ose më shume familje. Kjo përbën rreth 6.3% të numrit të pergjithshem të familjeve të 
qytetit të Shkodrës. Numri i objekteve  të vetë-deklaruara për legalizim është 6.753. Qendra  e  
Shkodrës është e përbëre nga një ndëthurje blloqe apartamentesh të periudhës para viteve 
1990, ndërtesash historike, dhe pallatesh të reja, dhe ka një dendësi me të vërtetë të lartë të 
popullsisë që shkon nga 300 në 700 banorë për hektarë. Ka dhe një dëshirë mëse të 
justifikueshme të pushtetit lokal, për të ruajtur karakteristikën tradicionale të Shkodrës  me  
ndërtesa jo shumë të larta. Për më tepër infrastruktura megjithëse e rinovuar nuk lejon një 

137  Bertaud, A. & B. Renaud; “Socialist cities without land markets”, Journal of Urban Economics. 41(1):137-
51, 1997. 

138   www.instat.gov.al/ Instituti i Statistikave. 
139  ALUIZNI; Agjencia e Legalizimit dhe Urbanizimit e Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, Zyra 

Rajonale-Shkodër, Raport i ALUIZNI, Tetor 2009. 
140  Dokument informativ i Bankës Botërore ; “Qeverisja në mbrojtjen e të drejtave mbi pronën e paluajtshme në 

Shqipëri: Sfidë e Vazhdueshme”, Qershor 2011. 
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rritje të dendësisë së popullsisë. Banesat e reja që kërkohen dhe parashikohen të jenë 8000, 
mund të ndërtohen vetëm në pjesë të qytetit, që nuk përbejnë bërthamën tradicionale të tij. 
Analiza e sasisë së banesave të nevojshme synon të identifikojë numrin e përafërt të shtëpive 
që duhet të ndertohen, si dhe të rrisë stokun ekzistues të shtëpive.  

Qyteti i Shkodrës supozohet se në 2020 të arrijë në 123,000 banorë (norma e rritjes 
vjetore 0,7%).141 Norma për njësi familje/banese është në ditët e sotme pranë 1,5 dhe do të ulet 
lehtësisht deri në 2020, dhe nuk do të ndikojë ndjeshëm nevojën për shtëpi, gjatë periudhës që 
planifikohet. Në qytetin e Shkodrës ka rreth1,562 familje pa shtëpi megjithëse, supozohet që 
numri i vërtetë është rreth 2000. Pas vitit 1991 në vendin tonë filluan reformat për privatizimin 
e ekonomisë. Ky proçes solli hartimin dhe miratimin e kuadrit ligjor përkatës i cili nxiti 
zhvillimin e tregut të tokës, si dhe mundësoi krijimin e institucioneve përgjegjëse dhe 
privatizimin e shumë objekteve shtetërore. Si rezultat, u miratuan paketat ligjore për 
privatizimet e ndërmarrjeve, për shit-blerjen e tokës bujqësore dhe të trojeve, për dhënien me 
qera të tyre, për kthimin dhe kompensimin e pronave, për legalizimin e ndërtimeve pa leje etj. 
Gjithashtu, u privatizuan rreth 565 mijë ha tokë bujqësore, rreth 300 mijë apartamente, 
ndërmarrjet shtetërore të vogla dhe të mesme (privatizimi i ndërmarrjeve të mëdha është në 
proçes), si dhe rreth 20 mijë ha pyje dhe 38 mijë ha kullota.142 Aktualisht në Shkodër rreth 
41% e banorëve kanë akses në tregun e pasurive të paluajtshme. Familjet në gjendje të mirë 
mund të blejnë një apartament të standardit të mirë në qendër të qytetit deri në 240 m2. Klasa e 
mesme e Shkodrës (rreth 27,8%), mund të blejë një shtëpi deri në 100 m2, ndësa shtresa e 
varfër apo shumë e varfër e popullsisë (rreth 58%), janë tërësisht të përjashtuar nga tregu i 
pasurive të paluajtshme nëse nuk aplikohen politikat sociale apo kreditë bankare.143  

 
Qyteti Zona kadastrale Vlera (lek/m2) 

Shkodër 8591   8.220 
 8592 10.849 
 8593   8.208 
 8594   9.002 
 8596   7.683 
 8597   9.337 
 8598   7.683 

Zona pa mbulim    5.161 
 

Tabela nr.38: Vlera e tokës truall (lek/m2), qyteti Shkodër  (Burimi: www.qbz.gov.al 2012) 
 
Kostoja mesatare e një njësie banimi varion sipas vendit ku është ndërtuar dhe materialeve të 
ndërtimit. Një apartament i ri, në Shkodër, kushton mesatarisht 520€/m2.144 Vlerat e tregut 
tregojnë se një shtëpi në qendër të qytetit të Shkodrës, bashkë me tokën shkon deri në 250.000 
€, ndërsa mjediset tregtare në katin e parë të apartamenteve, në qendër, shiten rreth 55.000 €. 
Vlera e tregut të apartamente pëson një ulje kur zhvendosemi nga qendra e qytetit drejt 
periferisë. Në hartën e mëposhtme jepet shpjegimi hartografik i vlerës së tokës truall (lek/m2), 
për qytetin e Shkodrës, duke u bazuar në ndarjen kadastrale të njësive. Shihet qartë se vlera e 
tokës truall zbret në çmim duke shkuar nga qendra e qytetit të Shkodrës, drejt pjesëve 

141  www.bashkiashkoder.gov.al/; “Politikat e zhvillimit të territorit”, Drejtoria e Planifikimit të Territorit, 
Bashkia Shkodër, 2011. 

142  Qilimi. B; “Mbi ecurinë e vlerës së pasurive të paluajteshme dhe tendencat për vitin2008 -2009”. Tiranë, 
2009. 

143  Raport nga Ministria e Punëve Publike Transportit e Tregtisë, 2010. 
144  Idem. 
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periferike. Për këtë arsye edhe dyndja e ndërtimeve të reja shumëkateshe gjendet në qendër të 
qytetit. 

 
 

Harta nr.63: Zonat kadastrale dhe vlera e tokës truall (lek/m2), qyteti Shkodër, 2012145 
(Burimi: ALUIZNI & www.qbz.gov.al 2012) 

 

  
 

  
Foto nr.41: Zhvillim tipik në qendër të qytetit pa ndonjë njesim  

arkitekturor ose tradicional të Shkodrës (Burimi: E.Krymbi, 2014) 

145  www.qbz.gov.al Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë; Vendim i KM nr. 187, datë 06.03.2013,  “Për 
miratimin e vlerës së pronës për secilin qark të Republikës së Shqipërisë”. Botim i Qendrës së Botimeve 
Zyrtare. 
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Shkaqet e rritjes së vlerës së pasurive të paluajtshme janë nga më të ndryshme dhe lidhen me: 
A.Kërkesat e larta për strehim; Gjatë 10 viteve të ardhshme pritet që në qytetin e Shkodrës të 
ndërtohen rreth 3000 njësi banimi, ku rreth 1500 njësi janë për banesa sociale dhe 220 njësi do 
të ndërtohen për zhvillim ekonomik. 
B.Ndërtimet në qendër të qytetit të Shkodrës, e cila ofron afërsi me infrastrukturat dhe 
shërbimet publike dhe private; 
C.Surplus i sipërfaqes së ndërtimit që marrin pronarët e truallit; 
D.Destinacioni i ndërtesave të reja (pallatet e sotme, përveç sipërfaqes së banimit kanë 
mesatarisht 2 kate parkim, 2-3 kate shërbime tregtare dhe shërbime private-zyra, studio, etj., të 
cilat rrisin vlerën e aparatmenteve); 
E.Legalizimet dhe proçeset e kthimit dhe kompesimit të pronave. 

Në thelb, fenomeni më i zakonshëm që është shfaqur në qytetin e Shkodrës, si në të 
gjithë Shqipërinë, pas 1990 është proçesi i ndërtimit të paligjshëm. Ky ishte një rezultat i 
shkaqeve të shumta: 
1.kërkesës së lartë të banimit, argument i vështirë dhe për popullsinë autoktone, e rënduar më 
shumë nga migrimi masiv; 
2.rritjen e kërkesës për kushte më të mira të jetesës meqë shtëpitë ekzistuese nuk mund të 
ofronin;  
3.pamundësinë e shtetit për të ofruar strehim kërkesës së lartë; 
4.mungesa e kontrollit mbi menaxhimin e territorit dhe të tokës nga ana e shtetit. Dy 
karakteristikat kryesore të urbanizimit të qytetit të Shkodrës, janë rritja e shpejtë e 
vendbanimeve të reja në zonat periferike të qytetit dhe dendësimi i pjesës së brendshme të 
qytetit. Vendbanime të reja në zonat periferike mund të ndahen në dy grupe kryesore: 
1.për qëllime banimi; 
2.për aktivitete ekonomike.  
I pari për qëllim banimi është nga fenomenet më të përhapur dhe kjo është e dukshme në të 
gjitha zonat periferike të qendrës urbane të qytetit të Shkodrës me manifestimin më të 
dukshëm në zonën/vendbanimi informal Shkodër Nr.1 (Mark Lula), e vendosur në pjesën 
lindore, verilindore të qytetit. Grupi i dytë është i vendosur kryesisht në zonat bregliqenore të 
qytetit, ku janë përqendruar kryesisht në blegtori, dhe në zonën e Bahçallekut, ku është 
përqendruar kryesisht në tregti dhe prodhim. Në mungesë të kontrollit, ndërtimi në këto zona 
ka ndodhur së pari nëpërmjet ndërtimeve informale, por është e natyrshme që nga natyra e vet 
e këtyre zonave ka dallime mes shkallës dhe cilësisë së ndërtesave tregtare nga ato të 
strehimit. Kjo cilësi dhe shkallë është më e lartë në zonën e Bahçalleku dhe në 
zonën/vendbanimin informal Shkodër Nr.1 (Mark Lula), ku mundësitë ekonomike të “grupit 
social” të targetuar është më i lartë. Kjo zonë e qytetit vuan disa probleme të mëdha të 
organizimit të tokës, si ekzistenca e zonës industriale fqinje dhe zona e stacionit hekurudhor. 
Rrugët janë përmirësuar mjaft dhe i janë nënshtruar edhe disa rregullimeve të linjës elektrike 
dhe telefonike. Por një problem mbetet gjithashtu mungesa e shërbimeve publike, dhe prishja 
e hekurudhës dhe e bregut të lumit Kir. Kjo zonë megjithatë, është interesante në pikëpamjen e 
organizimit urban në perspektivën e zbulimit dhe rinovimit të ardhshëm pasi do të jetë nyje e 
lidhjes me zonën e stacionit hekurudhor. Shpërhapja urbane solli si pasojë humbjen ose 
keqmanaxhimin e tokave bujqësore. Vakumi institucional e ligjor dhe qasja “laissez faire” e 
autoriteteve qeverisëse, lejoi rritjen e mundësive për strehim në mënyra informale. Nëse kjo 
qasje, ofroi zgjidhje për 10-15 vitet e para të tranzicionit, aktualisht i ka dhënë shkas një 
kulture dhe mendësie informaliteti të ashpër. 
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Foto nr.42: Zona/vendbanimi informal Shkodër Nr.1 (Mark Lula) (Burimi: E.Krymbi, 2014) 

 

  
Foto nr.43: Zona/vendbanimi informal Shkodër Nr.2 (ish Zooteknika) (Burimi: E.Krymbi, 2014) 

Fatkeqësisht, ende sot, shumica e shqiptarëve jetojnë në esktralegalitet. Format e këtij 
ekstralegaliteti janë nga më të larmishmet si në aspektin e pronësisë, edhe të biznesit. Kështu, 
për pronësinë mund të përmendim disa forma nga më tipiket si: shtëpitë tërësisht pa leje në 
zona urbane dhe rurale dhe të paregjistruara në ZRPP. Në këtë situatë, problemi është, se 
meqë bizneset nuk mund t`i kombinojnë asetet e tyre për të siguruar vlerë të shtuar, apo për t’i 
kthyer ato në asete likuide për të gjeneruar kredi dhe investime, apo për t’u zgjeruar aq sa për 
të nxitur një ndarje efiçente të punës, këto asete mbesin ende “kapital i vdekur”. Diagnoza në 
fjalë do të shërbejë pikërisht për të aktivizuar reforma që ringjallin këtë kapital 

. 146 

146  Aliaj. B; “Misteri i gjashtë, cili është kurthi që mban peng zhvillimin dhe integrimin e ekonomisë shqiptare 
me botën moderne”, Universiteti “Polis”, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe e Politikave të 
Zhvillimit Urban, Co-Plan Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Tiranë, 2008. 
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Duhet pranuar se ligji “Për Legalizimin dhe Urbanizimin e Zonave Informale”, nuk 
vepron direkt me problemet e infrastrukturës së pamjaftueshme dhe integrimin e këtyre 
zonave informale në sisteme urbane. Ai vetëm siguron një studim për planifikimin urban, që 
mund të kryhet dhe pastaj pas përfundimit, qeveria vendore do të ndërmarrë aksionet e 
nevojshme për të lëvizur ndërtesat dhe strukturat që bien në këto godina publike. Kjo është një 
dobësi domethënëse në proçes sepse zbeh metodologjitë e planifikimit urban dhe nuk siguron 
mekanizma për financimin dhe planifikimin kapital që do të duhet për infrastrukturën. Kudo 
në botë programet e “ri-zhvillimit” urban zakonisht përmbajnë një komponent me anë të të 
cilit fitimet në vlerë nga toka dhe pasuria, të realizuara me anë të urbanizimit të premtuar, 
shpërndahen. Pronari i pasurisë private ose zaptuesi lejohet të përfitojë nga vlerësimi i 
pasurisë si në iniciativë për pjesëmarrjen e tij/saj në skemë. Në të njëjtën kohë disa nga vlerat 
e fituara transferohen(nëpërmjet një takse ose kostoje përdorimi), në një fond që paguan për 
infrastrukturën e nevojshme për rehabilitimin e zonës. Zakonisht kostot e infrastrukturës 
paguhen menjëherë nga fondet e marra dhe taksa ose kostoja e përdorimit, që mblidhen më 
pas nga pronarët e pasurisë përdoren për të paguar principialin dhe interesat e kredisë. Ky 
element mungon në ligjin shqiptar dhe nuk do të sigurohet nga proçesi i planifikimit urban. 

5.1.1 Zhvillimi urban dhe periferia informale e qytetit të Shkodrës 
Në kohën e sotme, qyteti i Shkodrës vazhdon të jetë në një periudhë tranzicioni hapësinor ku 
territori po u nënshtrohet shndërrimeve drastike. Problemet e zhvillimit të territorit kanë dalë 
në plan të parë, ndërkohë që qyteti duhet të sigurojë një infrastrukturë të përshtatshme, dhe në 
të njëjtën kohë të drejtojë dhe kontrollojë zhvillimet urbane private, duke përmbushur nevojat 
në rritje për transport publik dhe mbrojten e mjedisit. Përgjatë viteve të para të tranzicionit, 
Shkodra ashtu si gjithë Shqipëria njohu një migrim të brendshëm të shpejtë të popullsisë, 
kryesisht nga zonat rurale dhe malore drejt atyre urbane dhe peri-urbane, lëvizje demografike 
kjo në kërkim të kushteve më të mira të jetesës dhe mundësive të shtuara ekonomike. Ky 
fenomen u shoqërua me ndërtime të shumta pa leje dhe zënien e sipërfaqeve të gjera të tokës 
pa autorizimin e nevojshëm ligjor, kryesisht në periferinë e qytetit të Shkodrës. Pasojë e këtyre 
lëvizjeve të vazhdueshme demografike janë tanimë zonat informale urbane në periferi të 
qytetit. Një pjesë e konsiderueshme e totalit të pronave të paluajtshme në Shqipëri sot, 
konsiston në ndërtime ilegale të paautorizuara dhe sipërfaqe toke të zëna e të paregjistruara. 
Këto zona janë kryesisht të zhvilluara në ish-toka arë, ish-toka pronarësh që pas viteve 1990 
janë bërë pjesë urbane, por që nuk janë zhvilluar si të tilla. Ato janë të pa integruara me pjesën 
urbane, të palidhura me rrjetin e infrastrukturave dhe me  probleme në pronësinë e truallit. 
Problematikat e hasura në këto zona të qytetit të Shkodrës, kanë të bëjnë me informalitetin e 
zhvilluar deri më tani, nga ana tjetër dhe me tendencën për të planifikuar territorin në këto 
hapësira, duke indentifikuar si nevojën kryesore për zhvillimin e infrastrukturës dhe 
shërbimeve sociale. 

Gjatë viteve 1990 pati disa përpjekje në fushën e planifikimit, por në përgjithësi ato 
mbetën në letër dhe larg zbatimit. Gjatë këtyre viteve, migrimi dhe urbanizimi informal i 
periferive mori përmasa të pakontrollueshme. Filozofia e ndjekur ishte: “këtë tokë e zura unë, 
është e imja dhe unë mund të bëj çfarë të dua me të”.147 Kjo filozofi çoi edhe në zaptimin e 
tokës publike dhe atë të ish pronarëve si dhe në parcelizimin e saj në mënyrë joefiçiente.  Me 
qëllim zgjidhjen e kësaj çështjeje madhore në sektorin e zhvillimit urban, proçesi i legalizimit 
është trajtuar nga autoritetet si një përgjigje efektive ndaj një numri në rritje të problematikave 
urbane dhe ekonomike që ngrihen nga ndërtimet dhe zëniet e paligjshme të tokës. Nëpërmjet 

147  http://www.co-plan.org/co-plan%20gazette%202_shqip.pdf 
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këtij proçesi, politika legalizuese në Shqipëri, tenton të formalizojë ndërtimet e paligjshme, të 
transferojë ligjërisht pronësinë e truallit në të cilin ato janë ndërtuar dhe të zgjerojë shtrirjen e 
planifikimit urban drejt zonave informale.148  

Si në gjithë Shqipërinë,  në vitin 2006, me miratimin  e Ligjit nr. 9482, dt. 03.04.2006  
“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” edhe Qarku Shkodër në 
bashkëpunim me njësitë vendore përkatëse filloi përcaktimin e kufinjve të zonave/ 
vendbanimeve informale. Agjensia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave 
Informale-ALUIZNI, ishte institucioni qendror, që përmes drejtorive rajonale udhëhoqi këtë 
proçes. Bazuar në fotografimin ajror dixhital apo përdorimin e imazhit satelitor të konvertuar 
në fotografi ajrore, të korrektuar gjeometrikisht (ortofoto) si dhe në Udhëzimin nr.6, 
dt.08.11.2006 “Për dokumentacionin tekniko ekonomik për miratimin e zonës/vendbanimit/ 
bllok banimit/ndërtimit informal të veçuar dhe të territoreve të tjera të ndërtimeve pa leje” u 
grumbullua informacioni bazë që do shërbente për përcaktimin e këtyre kufinjve të zonave 
informale. Gjithashtu edhe nga KRRTRSH u miratuan dy vendime ku u vendosën kriteret 
teknike për përcaktimin e zonave informale. Ato janë: Vendimi  nr.4, dt. 15.03.2005 “Për 
kriteret urbanistike të përcaktimit të zonave informale” dhe Vendimi nr.1, dt. 21.11.2006 “Për 
miratimin  e rregullores  për normat  dhe standartet  minimale  urbanistike  për urbanizimin  e 
zonave informale, në funksion të ligjit për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 
ndertimeve/zonave informale”.  

Reforma e legalizimit të ndërtimeve informale nuk është reformë agrare, që bën 
rishpërndarjen e tokave. Ajo është një reformë e diktuar nga një realitet i ri i krijuar nga 
migrimi i brendshëm, ku shteti përmes saj pranon dhe fajësinë e vet, në mosadministrimin e 
territorit dhe përmes formalizimit kërkon t’i jepet fund informalitetit, si fenomen e proçedurë. 
Në këtë megareformë legalizimi i objekteve informale kuptohet si faza kryesore e këtij 
proçesi, por jo, kjo është vetëm maja e ajsbergut. Ajo ka “brenda” kompensimin, urbanizimin, 
integrimin dhe zhvillimin e zonave me ndërtime informale, si evidentimin me një adresim të 
saktë të bizneseve e qytetarëve përmes konstatimit në terren të vendndodhjes dhe përditësimit 
në harta, si dhe elemente të tjera shumë të rëndësishme, efektet post legalizim. Unifikim i 
hartave të punës, mes tre institucioneve AKKP-së, ZRPP-së dhe ALUIZNI-t, është pjesa më e 
rëndësishme, sepse secila prej këtyre hallkave punon me hartën e “vet”. AKKP-ja është 
autoriteti që i propozon qeverisë hartën e çmimeve të ndarë në zona të caktuara, që është 
elementi më i rëndësishëm i kompensimeve. Bëhet fjalë për kompensim qindra milionë euro. 
Zonat e çmimeve ndahen me një vijë e hollë imagjinare pa përmasa. Nga një mospërputhje e 
saktë, mes hartës së AKKP-së dhe asaj të ALUIZNI-t, nga një gabim edhe me mm apo cm, në 
ndarjen e zonave të çmimeve, të kësaj vije imagjinare, gabimi është me dhjetëra milionë lekë. 
Kjo sepse Miratimi i Vijave të Verdha për të gjitha zonat e vendit qytet e fshat, sipas hartës së 
unifikuar, të përditësuar, meqenëse kudo po jepen leje ndërtimi edhe për pallate. Vetëm nga 
kategorizimi brenda apo jashtë vijave të verdha, çmimi ndryshon me miliona lekë për m2 
jashtë 300 m2. 
Reforma e nisur dhe proçesi i legalizimit ka një mision të caktuar, ndarjen përfundimtare të 
Shqipërise nga informaliteti në ndërtim. Nëpërmjet saj synohet: 
1.Legalizimi i ndërtimeve informale, që përmbushin kriteret ligjore, nëpërmjet një proçesi 
rigoroz kualifikimi ligjor dhe teknik; 
2.Rregullimi i raporteve të pronësisë midis ndërtuesve informalë, pronarëve të ligjshëm dhe 
shtetit; 

148  AKPT-Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit; “Planifikimi dhe zhvillimi i territorit në Shqipëri”. 
2012. Gjendet online në format pdf në web page http://www.himara.gov.al/docs/Udhëzues.pdf 

190 
 

                                                           

http://www.himara.gov.al/docs/Udh%C3%ABzues.pdf


3.Krijimi i fondit financiar për kompensimin e pronarëve, të pasurive të paluajtshme të zëna 
nga objektet informale, përmes pagesës për kalimin e pronësisë mbi parcelën ndërtimore; 
4.Përfshirja e pasurive të legalizuara në sistemin kombëtar të Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme, përmes bashkëpunimit të ngushtë në nivel teknik, midis ALUIZNI-t dhe Zyrës 
Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme; 
5.Zhvillimi urban dhe integrimi i territoreve me ndërtime të legalizuara, duke i ofruar njësive 
të qeverisjes vendore ndihmën e nevojshme logjistike. 

Në trajtë analitike, më poshtë kemi zonat/vendbanimet informale të qytetit të Shkodrës. 
Sqarojmë se të dhënat e mëposhtme për secilën nga zonat infomale i referohen dokumentave 
zyrtare të periudhës 2006-2008, periudhë në të cilën është hartuar dokumentacioni teknik për 
secilën prej tyre dhe janë miratuar. 

 

    
 
Harta nr.64: Zonat/vendbanimet/informale,         Harta nr.65: Ndarja kadastrale e qytetit të Shkodrës 
                       qyteti Shkodër        (Burimi: ALUIZNI, Shkodër & Bashkia Shkodër) 

 
Problemet urbanistike që ekzistojnë në përgjithësi  në të gjitha zonat informale në qytetin e 
Shkodrës, të identifikuara është mungesa e infrastrukturës inxhinierike: rrjeti rrugor, rrjeti 
elektrik, rrjeti telefonik, rrjeti i ujësjellësit, kanalizimet e ujërave të bardha, kanalizimet e 
ujërave të zeza, por edhe në ato zona ku ka infrastrukturë inxhinierike, ajo është me mangësi 
të theksuara. Infrastrukturë e varfër për grumbullimin e mbetjeve urbane si dhe mungesë e 
impianteve për përpunimin e tyre. Si rezultat i ndërtimeve pa kriter, edhe në ato zona që 
shtrihen brenda vijave të verdha ku janë planifikuar të bëhen ndërtime, është rritur dendësia e  
objekteve, e për rrjedhojë edhe dendësia e popullsisë e cila ka çuar në domosdoshmërinë e 
hartimit të studimeve urbanistikë funksionalë. Në vendbanimet informale  Shkodër 1, Shkodër 
2, Shkodër 3, Bahçallek si dhe zonat informale Shirokë dhe Zogaj  evidentohen këto probleme 
urbane: Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza  nuk shtrihet në të gjithë sipërfaqen e zonave, 

Tranzitimi nga zhvillimi i tokës në 
bazë parcele në atë në bazë zone 
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ndërsa kanalizimet e ujërave të bardha mungojnë. Rrugët, me përjashtim të akseve kryesore, 
janë të pa asfaltuara dhe në raste rreshjesh bëhen të pakalueshme. Rrjeti elektrik që shtrihet në 
të gjashtë këto zona është ajror, kapaciteti i të cilit përballon me vështirësi  ngarkesën. Për 
zgjidhjen e këtyre problemeve duhen hartuar plane rregulluese duke i dhënë prioritet  
kanalizimeve të ujërave të zeza e të bardha e më pas sistemimin e rrugëve brenda standarteve. 
Gjithashtu nuk duhet lënë pas dore përfshirja në planet rregulluese e institucioneve të 
arsimimit, shëndetësisë, kulturore e sociale, pasi ato ekzistuese përballojnë me vështirësi 
ngarkesën duke çuar në rënie të cilësisë së shërbimit në këto zona.  

 
A.Zona/Vendbanimi Informal Shkodër Nr.1: Zona/Vendbanimi informal nr.1, është 

miratuar me Vendim të KRRTRSH-së nr.1/4, dt.26.10.2007, dhe shtrihet brenda kufirit 
administrativ të Bashkisë Shkodër dhe brenda vijës së ndërtimit të qytetit. Ky venbanim 
informal është më i madhi duke u njohur ndryshe edhe si lagjia Mark Lula. Vendbanimi 
shtrihet nga Varrezat e Dëshmorëve përgjatë shtratit të lumit Kir e duke vazhduar deri tek 
zona industriale e qytetit. Të dhënat kryesore jepen në tabelën më poshtë: 

 
Bashkia 
Shkodër 

Zona 
informale 

Sipërfaqja Nr.objekteve në funksion Sip.ndërtimi Sip.në 
pronësi të 
banorëve 

Nr.i 
banorëve 

 Shkodër Nr.1 290,64 ha 1.541 86 48 19,8854 ha 18,2366 ha 8,144 

 
1.Objekte informale me destinacion banimi 1.541 
2.Objekte informale me destinacion banim dhe social-ekonomik 48 
3-Objekte informale me destinacion dhe social-ekonomik 86 

 
Tabela nr.39: Të dhënat për zonën/vendbanimi informal Shkodër Nr.1 (Burimi: Bashkia Shkodër) 

 
Tipologjia dominuese e ndërtimit në zonën/vendbanimin informal Shkodër 1, është ajo e 
shtëpive individuale 2-3 katëshe, të realizuara më së shumti pas viteve 1990-1997. Rrjeti 
rrugor është formuar në mënyrë spontane duke përdorur hapësirat e mbetura e të përjashtuara 
nga pronësia private, për këtë arsye profili i rrugëve nuk është asnjëherë konstant. 

 
 
 

Foto & imazh nr.44: Zona/vendbanimi informal 
Shkodër Nr.1 (Burimi: E.Krymbi, 2014) 
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Pozicioni kadastral i zonës/vendbanimit informal 

Shkodër Nr.1 
 
 

Harta nr.66: Skema e vendosjes së zonës/vendbanimit informal Shkodër Nr.1  (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
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Akset e formuara si rrjedhojë e ndarjes dhe organizimit të parcelave formojnë një 
sistem të qartë ortogonal dhe paraqesin një hierarki të qartë midis tyre. Rrugët kryesore kanë 
gjërësi deri në 6 m, ndërsa rrugët dytësore 2-3 metra. Këto të fundit janë më së shumti të 
mbyllura e shërbejnë vetëm për të mundësuar aksesin në objektet dhe parcelat e vendosura në 
pozicione të thella ndaj akseve kryesore. Kufiri i rrugës përcaktohet gjithmonë nga gardhet ose 
muret rrethuese të oborreve të shtëpive. Gjelbërimi është vendosur vetëm në hapësirat private, 
ndërsa hapësirat publike paraqiten tërësisht të zhveshura nga gjelbërimi urban. Të gjithë 
shembujt informalë të sipërpërmendur janë raste të zhvillimit në një parcelë të vetme, ku 
banorët/pronari mundohej të arrinte fitimin më të lartë të mundshëm nga investimi ose të 
zaptonte sa më shumë toke. Prandaj është e rëndësishme që përmes proçesit të legalizimit dhe 
urbanizimit të bëhet tranzitimi nga zhvillimi i tokës në bazë parcele në atë në bazë zone. 

 
B.Zona/Vendbanimi Informal Shkodër Nr.2 dhe 3: Zona/Vendbanimi informal nr.2 

dhe 3, është miratuar me Vendim të KRRTRSH-së nr. 1/4, dt. 26.10.2007, shtrihet brenda kufirit 
administrativ të Bashkisë Shkodër dhe brenda vijës së ndërtimit të qytetit. Ky vendbanim përfshin 
tokat bujqësore të ish Zooteknikës Shkodër, dhe tani njihet si lagjia Livade. Të dhënat kryesore 
jepen në tabelën më poshtë: 

 
Bashkia 
Shkodër 

Zona 
informale 

Sipërfaqja Nr.objekteve në 
funksion 

Sip.ndërtimi Sip.në 
pronësi të 
banorëve 

Nr.i banorëve 

 Shkodër 
Nr.2 

194 ha 712 41 7 9,1190 ha 8,7310 ha 3,566 

 
1.Objekte informale me destinacion banimi 712 
2.Objekte informale me destinacion banim dhe social-ekonomik 7  
3.Objekte informale me destinacion dhe social-ekonomik 41  
 

Tabela nr.40: Të dhënat për zonën/vendbanimi informal Shkodër Nr.2 (Burimi: Bashkia Shkodër) 
 

Bashkia 
Shkodër 

Zona 
informale 

Sipërfaqja Nr.objekteve në 
funksion 

Sip.ndërtimi Sip.në 
pronësi të 
banorëve 

Nr.i banorëve 

 Shkodër 
Nr.3 

48,31 ha 158  1 1,8238 ha 0,748 ha 827 

 
Ndërtimet e ngritura në periudhën 1990-2006 janë kryesisht 1-3 kate, nga të cilët 

vetëm për 159 prej tyre është bërë vetëdeklarimi. Në bazë të dokumentacionit të mbledhur, 
destinacioni i objekteve rezulton: 

 
1.Objekte informale me destinacion banimi 158 
2.Objekte informale me destinacion dhe social-ekonomik 1 

 
Tabela nr.41: Të dhënat për zonën/vendbanimi informal Shkodër Nr.3 (Burimi: Bashkia Shkodër)
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      Pozicioni kadastral i zonës/vendbanimit informal Shkodër Nr.2 
 
 
 
Harta nr.67: Skema e vendosjes së zonës/vendbanimit informal Shkodër Nr.2       (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
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Pozicioni kadastral i zonës/vendbanimit  

informal Shkodër Nr.3 
 
 

   Harta nr.68: Skema e vendosjes së   
zonës/vendbanimit informal Shkodër Nr.3  

(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
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Livadet përfaqësojnë një territor që ndodhet në bregun juglindor të liqenit të Shkodrës 
ose në të kundërt, në perëndim-jugperëndim të qytetit të Shkodrës. Kjo do të thotë se ky 
territor perfaqëson një hapësirë që shtrihet midis qytetit të Shkodrës dhe vijës normale të 
bregut të liqenit. Ky është një territor që deri para 20 vjetësh ishte krejt i lirë, pa ndërtime për 
banim ose ndërtime të tjera, sepse kjo hapësirë në fakt përfaqëson një pjesë të tabanit të liqenit 
dhe që mbulohet nga ujërat gjatë periudhës së lagët të vitit, sidomos gjatë periudhës së 
plotave. Gjatë gjysmës së dytë të pranverës dhe në verë, kjo tokë e zbuluar nga ujërat 
pushtohet nga një bimësi e pasur barishtore, duke krijuar livadhe të gjera që janë përdorur nga 
njerëzit për kullotjen e kafshëve. Në kohën kur ka ekzistuar ndërmarrja e zooteknikës, një 
pjesë e mirë e këtyre livadheve janë kositur dhe janë përdorur për ushqim për kuajt. Gjatë 
këtyre 20 vjetëve të fundit ky territor u “pushtua” nga familjet që migruan nga zonat e thella 
malore, duke zënë atje toka që nuk ishin pronë e askujt, ndërkohë që një pjesë edhe kanë blerë 
nga pronarë abuzivë. Kështu gradualisht ky territor, mund të themi që nga shtëpija e 
mushkonjave deri tek Vija e Vrakës u mbush nga një numër i madh ndërtimesh familjare, 1-2-
3 katëshe. Familjet erdhën nga zona e Dukagjinit, Mirdita, Puka. Por siç dihet, këto fusha 
pothuajse çdo vit në periudhë reshjesh të bollshme, mbulohen nga ujërat e liqenit i cili del nga 
shtrati i tij normal dhe përhapet në këtë pjesë deri 1.5 km në lindje. Në përmbytjet e vitit 2010 
ujërat e liqenit arritën rreth 400 m larg rrugës automobilistike në Livade, pra afro 2 km 
depërtim në tokë. Per çdo 1 metër rritje të nivelit të liqenit ujërat hyjnë në tokën e livadeve 
deri 300- 400 m.149 Nëse niveli mesatar i pasqyrës së ujërave të liqenit është 5.6 metra, niveli 
maksimal arrin mbi 9 metra dhe sipërfaqja gati dyfishohet. Ujërat shpesh qëndrojnë deri 1 
muaj nëpër livade gjë që krijon vështirësi të shumta për jetën e banorëve, ndërkohë që bimët e 
mbjella dëmtohen pothuajse plotësisht. Ndërtimi i by-passit që është menduar të kryejë edhe 
funksionin e argjinaturës pritëse të ujërave, pra të mbrojë qytetin e Shkodrës nga përmbytja, 
por nuk do mund ta kryejë atë funksion, përkundrazi po krijon dita ditës probleme mjedisore, 
duke u kthyer në një vend depozitimi materialesh dhe inertesh urbane. 

 

   
  

Foto nr.45: Përmbytjet në vendbanimin informal Shkodër Nr.2 & Nr.3,  
buzë liqenit të Shkodrës 2010 (Burimi: E.Krymbi, 2010) 

 
C.Zona/Vendbanimi Informale “Bahçallek”Nr.4: Zona Informale “Bahçallek”, 

është miratuar me Vendim të KRRTRSH-së nr.4/2, dt. 17.01.2008, shtrihet brenda kufirit 
administrativ të Bashkisë Shkodër dhe brenda vijës së ndërtimit të qytetit. Të dhënat kryesore 
jepen në tabelën më poshtë: 

 

149  Ziu. T & Krymbi. E; “Përmbytjet në Ultësirën Shkodër-Lezhë”. Buletini Shkencor USH, Seria e Shkencave 
Natyrore nr.60, Shkodër 2010. 
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Bashkia 
Shkodër 

Zona 
informale 

Sipërfaqja Nr.objekteve në 
funksion 

Sip.ndërtimi Sip.në 
pronësi të 
banorëve 

Nr.i 
banorëve 

 Bahçallek 4 46 ha 73 42 3 1,6211 ha 0,8983 ha 565 

 
1.Objekte informale me destinacion banimi 73       
2.Objekte informale me destinacion banimi dhe social-ekonomik 3 
3.Objekte informale me destinacion dhe social-ekonomik 42 
 

Tabela nr.42: Të dhënat për zonën/vendbanimin informal Bahçallek Nr.4 (Burimi: Bashkia Shkodër) 
 

Zona/vendbanimi informal Bahçallek shtrihet në një terren fushor, në një kuotë 20 metra mbi 
nivelin e detit, me sipërfaqe 46 ha dhe me 118 objekte pa leje. Zona/vendbanimi informal që 
analizohet, shtrihet  në vazhdimësi të zonës urbane të qytetit të Shkodrës. Objektet pa leje, në 
këtë zonë/vendbanim informal, janë nga 1-4 kate dhe janë të ndërtuara  nga viti 1990-2006, si 
rezultat i nevojave të banorëve të kësaj zone për banesa me komode dhe i lëvizjes së 
popullsisë nga zonat rurale drejt qytetit të Shkodrës. Zona/vendbanimi informale shtrihet në 
zonen kadastrale 8591. Numri i familjeve që përfitojnë nga proçesi i legalizimit në këtë zonë  
informale është 119 familje. Koefiçenti i shfrytëzimit të territorit është  4 %. 
 

a.Banimi 73 
b.Arsimor 00 
c.Shendetësor 00 
d.Social-kulturor 01 
e.Banimi + aktivitet tjetër 02 
f.Ekonomik 42 

 
Tabela nr.43: Numri i objekteve me funksion  

në zonën/vendbanimin informal Bahçallek (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 

Sipërfaqja e zënë (aktualisht sipas vetëdeklarimeve)     8.543 ha 
 

a.deri në 100 m2 20 
b.deri në 200 m2 16 
c.deri në 300 m2 04 
d.deri në 400 m2 07 
e.deri në 500 m2 19 
f.>500 m2 52 

 
Tabela nr.44: Numri total i parcelave ndërtimore 

 në zonën/vendbanimin informal Bahçallek (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 

a.pronë private me çertifikatë pronësie 7.14 ha 
b.pronë private me kontratë kalimi pronësie 0.00 ha 
c.pronë publike 1.4   ha 

 
Tabela nr.45: Lloji i pronësisë mbi tokën, ku janë kryer ndërtimet  

në zonën/vendbanimin informal Bahçallek (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 

198 
 



a.Sipërfaqja e objekteve me funksion banimi 8.983 m2 
 

b.Sipërfaqja e objekteve me funksion ekonomik 6.299 m2 
 

c.Sipërfaqja e objekteve me funksion banimi + 
aktivitet tjetër 

   569 m2 
 

d.Institucione kulti. Xhami    360 m2 
 

 
Tabela nr.46: Sipërfaqja e ndërtimit në zonën/vendbanimin 

 informal Bahçallek  (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 

a.   1 katëshe 77 
b.   2 katëshe 31 
c.> 3 katëshe 10 
Numri total i objekteve 118 

 
Tabela nr.47: Numri total i objekteve në zonën/vendbanimin  

informal Bahçallek (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 
C1.Përdorimi i ortofotove dhe gjenerimi i genplaneve për zonën/vendbanimin informale pilot 
Bahçallek. 
Përmirësimi i bazës hartografike aktuale të zonës/vendbanimit informal Bahçallek, duke u 
bazuar në hartën e re te përpunuar nga fotografimi i fundit ajror të zhvilluar mbi territorin 
tonë. 

 
 

Foto & imazh nr.46: Ortofotoja e qytetit të Shkodrës (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 
  Së pari bëhet përpunimi i bazës së re hartografike duke përdorur bazën aktuale 
hartografike të zotëruara nga ana e Zyrave Vendore të Rregjistrimit të Pasurive (ZVRPP), 
ortofoton e zotëruar nga e ALUIZNI-t Shkodër si dhe hartën vektoriale, me qëllimin që të 
merret sa më shumë informacion rreth parcelave aktuale dhe numrave të pasurive për 
zonën/vendbanimin informal Bahçallek. Së dyti pas përpunimit të bazës hartografike bëhen 
matjet përkatëse gjeodezike në terren me inxhinierë e konsulent të ALUIZNI-t, me qëllim që 
të plotësohet informacioni ynë rreth objekteve të vetëdeklaruara, të cilat janë dhe objektivi i 
punës për këtë zonë pilot. Ështe e nevojshme të bëhen matje të parcelave dhe bazës së 
objekteve në zonat të cilat janë të pamundura të dallohen.  
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                                                                                                                  Pozicioni kadastral i zonës/vendbanimit informal Bahçallek Nr.4 
 

 
 
 

 Harta nr.69:Skema e vendosjes së zonës/vendbanimit informal  Bahçallek Nr.4  (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
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Pasi merret i gjithë informacioni nga terreni nga matjet e bëra në objektet e 
vetëdeklaruara dhe parcelat e tyre, fillon përpunimi i të dhënave. Këto përpunime bëhen me 
programin AutoCad Map 2004, i cili përfshin pastrimin nga gabimet kompjuterike, 
topologjine e zonës/vendbanimit informale Bahçallek si dhe kthimi poligon i parcelave dhe 
objekteve. 

 Së fundmi bëhet eksportimi si shape file në programin GIS (Geographic Information 
Systems). Në programin GIS do të bëhet lidhje e objekteve të vetëdeklaruara dhe tashmë të 
evidentuara në terren me database (bazën e të dhënave të tyre). Kjo është e domosdoshme për 
tu bërë pasi na jep një informacion të plotë të situatës në terren, pasi mund të fillojmë të 
gjenerojmë genplanet për zonën/vendabanimin informal Bahçallek. Për hartimin e genplanit 
ekziston një program kompjuterik i cili mund ti hartojë këto genplane në mënyrë automatike. 
Për të arritur në këtë pikë më parë duhen ndjekur disa proçedura teknike të cilat mundësojnë 
integrimin e këtyre të dhënave vektoriale në këtë program.  
Gjatë përpunimit të hartës vektoriale, të gjitha të dhënat strukturohen sipas shtresave (layers-
shtresave). Pra layers ose shtresat e informacionit për zonën/vendbanimin informal Bahçallek 
Nr.4 janë: 
 
 
01_KUFI_PRONE 

Në këtë layer futen të gjithë kufinjtë e Parcelës Ndërtimore. Në 
rastin kur si kufi parcele shërben njëra anë e rrugës atëherë ngjyra 
e atij kufiri ndryshohet në të gjelbërt. 

 
02_KUFI_PRONE_NDËRTESE 

Në rastin kur si kufi i Parcelës Ndërtimore, shërben muri i një 
ndërtese, atëherë vija që përfaqëson edhe ndarjen si kufi parcele 
por edhe si mur i një ndërtese vendoset në këtë layer-shtresë. 

 
03_NDËRTESË 

Kur ndërtesa gjendet brenda kontureve të Parcelës Ndërtimore, 
atëherë vija që përfaqëson ndërtesën vendoset në këtë layer. 

 
04_SHENJA_LIDHËSE 

Për të identifikuar që ndërtesa është e lidhur me Parcelën 
Ndërtimore, vendoset një shenjë lidhëse midis (~): Parcelës 
Ndërtimore dhe Ndërtesës.  

 
05_NR_PASURIE 

Në këtë layer vendoset si Text Numri i Pasurisë sipas Zyrës së 
Regjistrimit. 

 
06_NR_VETËDEKLARIMI 

Në këtë layer-shtresë vendoset si Text Numri i Protokollit që 
Njësia vendore ka vendosur për vetëdeklarimin e kryer. 

 
07_HYRJA_NË_OBJEKT 

Në këtë layer-shtresë vendoset në formë pike pozicioni i kahjes së 
hyrjes në objekt. (Kjo nevojitet së tepërmi për të bërë analiza gjatë 
periudhës së studimeve urbanistike). 

 
Tabela nr.48: Shtresat e informacionit për zonën/vendbanimin informal Bahçallek  

(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 
Në figurat dhe hartat e mëposhtme gjendet një shembull i cili tregon vendosjen në 

layers përkatës të elementëve të Parcelës Ndërtimore, e cila kthehet në Parcelë Pronësie, pasi 
jepet titulli i pronësisë për këtë Parcelë. Hartimi dhe gjenerimi i Genplan-it për këtë Parcelë 
Ndërtimore, bëhet si program bazë për azhornimin e hartës vektoriale dhe përdoret AutoCAD 
Map. Harta vektoriale së bashku me produktin e ortofotos dixhitale, u përpunua duke u bazuar 
në matjet e kryera gjatë azhornimit në terren për zonën/vendbanimin informal Bahçallek Nr.4. 
 . 
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Harta nr.70: Gjenerimi i genplaneve përmes Ortofotove dixhitale, zona/vendbanimi informal 

Bahçallek Nr.4  (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 
D.Zona/Vendbanimi Informale “Shirokë”Nr.5:Zona/Vendbanimi Informale “Shirokë”Nr.5, 
është një pikë mjaft e rëndësishme turistike e qytetit të Shkodrës, e kthyer tashmë në lagje të 
qytetit. Në bazë të Ligjit Nr.9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje” dhe në përputhje me udhëzimin Nr.6, datë 08.11.2006, “Për 
dokumentacionin tekniko-ligjor, për miratimin e kufirit të zonës/vendbanimit/ndërtimit 
informal të veçuar dhe të territoreve të tjera me ndertime pa leje”, u realizua analiza e 
territorit të lagjes Shirokë, me të gjithë grupimin e materialeve hartografike, si në aspektin e 
situacionit të pronësisë dhe në atë të objekteve informale. Zona/vendbanimi informale Shirokë 
dhe Zogaj, janë zona turistike bazuar në V.K.M. nr.88, datë 01.03.1993, “Për miratimin e 
zonave që kanë përparësi zhvillimin e turizmit”. Gjithshtu janë zona të mbrojtura me V.K.M. 
nr.684, datë 02.11.2005, “Për shpalljen e zonës shqiptare të liqenit të Shkodrës “Rezervat 
natyror i menaxhuar”. Zona Qendrore “1/a” përbëhet nga bregu i liqenit, që fillon nga pika 

202 
 



ekstreme perëndimore e lagjes Zogaj, deri në kufirin midis 2 republikave, Shqipëri dhe Mal i 
Zi, shpati i malit Tarabosh me lartësi 200 metra-494 metra, së bashku me ujërat e liqenit të 
Shkodrës, ku në segmentin Zogaj-Mal i Zi, është aplikuar niveli i dytë i mbrojtjes. Zona e 
cilësuar si Habitat i Mbrojtur - “2/a”, përbëhet nga: sipërfaqja ujore e liqenit të Shkodrës, 
përjashtuar zonën qendrore “1/a”, bregu perëndimor shqiptar nga ura e Bunës në lindje, në 
lagjen Zogaj në perëndim, duke përfshirë gjithë lartësitë e këtij segmenti deri në 300 metra në 
shpatin e Malit Tarabosh në jug. Në këtë zonë është aplikuar niveli i katërt i mbrojtjes. 
Zona/vendbanimi informale Shirokë kufizohet në veri me liqenin e Shkodres, në lindje qyteti i 
Shkodrës, në perëndim lagjia Zogaj dhe në jug mali i Taraboshit. Zona/vendbanimi informale 
Shirokë shtrihet në një terren kodrinor, rrëzë malit të Taraboshit, në një kuotë 22 metra mbi 
nivelin e detit, me sipërfaqe 100.11 ha dhe me 615 objekte gjithsej, nga të cilat 129 objekte pa 
leje të vetëdeklaruara. Objektet pa leje, në këtë vendbanim informale, janë nga 1-4 kate. Një 
pjesë e ndërtimeve në Shirokë janë të vjetra të ndërtuara nga paraardhësit e banorëve të zonës, 
gjithashtu edhe ndërtimet e reja janë ndërtuar nga vetë banorët për plotësimin e nevojave 
ekonomike dhe për strehim.  
 

a.Banimi 107 
b.Arsimor 00 
c.Shendetësor 00 
d.Social-kulturor 00 
e.Banimi + aktivitet tjetër 21 
f.Ekonomik 1 

 
Tabela nr.49: Numri i objekteve me funksion  

në zonën/vendbanimin informal Shirokë Nr.5 (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 

Sipërfaqja e zënë (aktualisht sipas vetëdeklarimeve)     11.99 ha 
 

a.deri në 100 m2 7 
b.deri në 200 m2 15 
c.deri në 300 m2 17 
d.deri në 400 m2 7 
e.deri në 500 m2 18 
f.>500 m2  65 
Numri total i parcelave ndërtimore 129 

 
Tabela nr.50: Numri total i parcelave ndërtimore në zonën/vendbanimin informal Shirokë Nr.5 

(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 

a.pronë private me çertifikatë pronësie 1.35 ha 
b.pronë private me kontratë kalimi pronësie 0.00 ha 
c.pronë publike 10.64   ha 

 
Tabela nr.51: Lloji i pronësisë mbi tokën, ku janë kryer  

ndërtimet në zonën/vendbanimin informal Shirokë Nr.5 (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
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Harta nr.71: Situacioni i pronësisë në zonën/vendbanimin informal Shirokë Nr.5  
(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 

 
a.Sipërfaqja e ndërtimit 16.103 m2 

 
b.Sipërfaqja e objekteve me funksion banimi 13.430 m2 

 
c.Sipërfaqja e objekteve me funksion ekonomik        85 m2 

 
d. Sipërfaqja e objekteve me funksion banimi plus 
aktivitet tjetër 

   2.588 m2 
 

 
Tabela nr.52: Sipërfaqja e ndërtimit në zonën/vendbanimin informal Shirokë Nr.5  

(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 

a.   1 katëshe 92 
b.   2 katëshe 31 
c.> 3 katëshe  6 
Numri total i objekteve 129 

 
Tabela nr.53: Numri total i objekteve në zonën/vendbanimin informal Shirokë Nr.5 

(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 
Numri i familjeve në zonën/vendbanimin informal Shirokë është 129, ndërsa numri i banorëve 
538. Koefiçenti i shfrytëzimit të territorit në zonën/vendbanimin informal Shirokë është 1.7%. 
Zona furnizohet nga nënstacioni i Shkodrës me linja të tensionit të mesëm 6/10kW dhe është i 
parikonstruktuar. Në këtë zonë tensioni është i ulët dhe me ndërprerje të vazhdueshme për 
shkak të mbingarkesave në linjë. 
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       Pozicioni kadastral i zonës/vendbanimit informal Shirokë Nr.5 
 

Harta nr.72: Skema e vendosjes së zonës/vendbanimit informal  Shirokë Nr.5 (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
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E.Zona/Vendbanimi Informale “Zogaj”Nr.6: Zona/Vendbanimi Informale “Zogaj”Nr.6, 
është një pikë mjaft e rëndësishme turistike e qytetit të Shkodrës, e kthyer tashmë në lagje të 
qytetit, së bashku me lagjen Shirokë. Në bazë të Ligjit Nr.9482, datë 03.04.2006, “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” dhe në përputhje me udhëzimin 
Nr.6, datë 08.11.2006, “Për dokumentacionin tekniko-ligjor, për miratimin e kufirit të 
zonës/vendbanimit/ndërtimit informal të veçuar dhe të territoreve të tjera me ndërtime pa 
leje”, u realizua analiza e territorit të lagjes Zogaj, me të gjithë grupimin e materialeve 
hartografike, si në aspektin e situacionit të pronësisë dhe në atë te objekteve informale. 
Zona/vendbanimi informale Shirokë dhe Zogaj, janë zona turistike bazuar në V.K.M. nr.88, 
datë 01.03.1993, “Për miratimin e zonave që kanë përparësi zhvillimin e turizmit”. Gjithshtu 
janë zona të mbrojtura me V.K.M. nr.684, datë 02.11.2005, “Për shpalljen e zonës shqiptare 
të liqenit të Shkodrës “Rezervat natyror i menaxhuar”. Zona/vendbanimi informale Zogaj 
kufizohet në veri me liqenin e Shkodrës, në lindje me lagjen Shirokë, në perëndim kufiri 
shtetëror me Malin e Zi dhe në jug me malin e Taraboshit. Zona/vendbanimi informale Zogaj 
shtrihet në një terren kodrinor, rrëzë malit të Taraboshit, në një kuotë 25 metra mbi nivelin e 
detit, me sipërfaqe 93.17 ha dhe me 65 objekte pa leje të vetëdeklaruara. Objektet pa leje, në 
këtë vendbanim informale, janë nga 1-4 kate. Një pjesë e ndërtimeve në Zogaj ashtu si në 
Shirokë janë të vjetra të ndërtuara nga paraardhësit e banorëve të zonës, gjithashtu edhe 
ndërtimet e reja janë ndërtuar nga vetë banorët për plotësimin e nevojave ekonomike dhe për 
strehim.  

a.Banimi 54 
b.Arsimor 00 
c.Shendetësor 00 
d.Social-kulturor  1 
e.Banimi + aktivitet tjetër 00 
f.Ekonomik 10 

 
Tabela nr.54: Numri i objekteve me funksion në zonën/vendbanimin informal Zogaj Nr.6 

(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 

Sipërfaqja e zënë (aktualisht sipas vetëdeklarimeve)     2.5345 ha 
 

a.deri në 100 m2  6 
b.deri në 200 m2 21 
c.deri në 300 m2 14 
d.deri në 400 m2  5 
e.deri në 500 m2  3 
f.>500 m2 16 
Numri total i parcelave ndërtimore 65 

 
Tabela nr.55: Numri total i parcelave ndërtimore në zonën/vendbanimin informal Zogaj Nr.6 

(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 

a.pronë private me çertifikatë pronësie 2.1902 ha 
b.pronë private me kontratë kalimi pronësie     0.00 ha 
c.pronë publike  0.3443 ha 

 
Tabela nr.56: Lloji i pronësisë mbi tokën, ku janë kryer ndërtimet  

në zonën/vendbanimin informal Zogaj Nr.6  (Burimi: ALUIZNI, Shkodër)
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Harta nr.73: Situacioni i pronësisë në zonën/vendbanimin informal Zogaj Nr.6  
                (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 

a.Sipërfaqja e ndërtimit 7.705 m2 
 

b.Sipërfaqja e objekteve me funksion banimi 5.645 m2 
 

c.Sipërfaqja e objekteve me funksion ekonomik 1.934 m2 
 

d. Sipërfaqja e objekteve me funksion banimi plus 
aktivitet tjetër 

2.588 m2 
 

e.Institucione kulti. Xhami    126 m2 
 

Tabela nr.57: Sipërfaqja e ndërtimit në zonën/vendbanimin informal Zogaj Nr.6  
(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 

 
a.   1 katëshe 26 
b.   2 katëshe 38 
c.> 3 katëshe   1 
Numri total i objekteve  65 

 
Tabela nr.58: Numri total i objekteve në zonën/vendbanimin informal Zogaj Nr.6  

(Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
 
Numri i familjeve në zonën/vendbanimin informal Shirokë është 63, ndërsa numri i banorëve 267. 
Koefiçenti i shfrytëzimit të territorit në zonën/vendbanimin informal Zogaj është 0.83%. Zona 
e Zogajve ashtu si Shiroka furnizohet nga nënstacioni i Shkodrës me linja të tensionit të 
mesëm 6/10kW dhe është i parikonstruktuar. Në këtë zonë tensioni është i ulët dhe me 
ndërprerje të vazhdueshme për shkak të mbingarkesave në linjë. 
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Harta nr.74:Skema e vendosjes së zonës/vendbanimit informal  Zogaj Nr.6   (Burimi: ALUIZNI, Shkodër) 
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Por duhet të sqarojmë se në nenin 3, pika b të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006, “Për 
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, citohet: “Zonë informale”, 
është territori me sipërfaqe mbi 5 ha, i zënë nga ndërtime pa leje, që nuk gëzojnë mbrojtje të 
veçantë nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi”. 
Zona/vendbanimit informal Shirokë dhe Zogaj janë të klasifikuara si zona turistike dhe të 
mbrojtura në bazë të V.K.M. nr.88, datë 01.03.1993, “Për miratimin e zonave që kanë 
përparësi zhvillimin e turizmit”. Gjithshtu janë zona të mbrojtura me V.K.M. nr.684, datë 
02.11.2005, “Për shpalljen e zonës shqiptare të liqenit të Shkodrës “Rezervat natyror i 
menaxhuar”. Prandaj në këtë moment proçesi i legalizimit në segmente të caktuara territoriale 
të këtyre dy zonave nuk duhet të zbatohet, pasi është në kundërshtim me ligjin dhe zonat e 
mbrojtura. Gjithshtu në V.K.M. nr.438, datë 28.06.2006 “Për përcaktimin e kritereve, të 
procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në ndërtim, që 
legalizohen ose jo”, citohet: “Nuk kualifikohet për legalizim objekti i ndërtuar pa leje ose 
shtesa e sipërfaqes tej lejes së miratuar që: “Është ngritur brenda territoreve dhe kufirit 
mbrojtes të zonave të mbrojtura me akte ligjore dhe nënligjore”, si: 

• Zonë turistike, sipas përcaktimit të bërë në pikën 3 të nenit 2 të ligjit nr.9482, datë 
03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. 

• Zonë e mbrojtur, sipas përcaktimit të bërë në ligjin nr.8906, datë 06.06.2002, “Për 
zonat e mbrojtura”. 

• Cënon sistemet dhe brezat mbrojtëse të kanaleve kulluese dhe ujitëse.  
   
Në këto 22 vite, si shoqëri kemi 
ndërmarrë zgjidhje dinamike për 
zhvillimin social dhe ekonomik të 
vendit tonë, por në të njëjtën kohë 
kemi krijuar kosto të mëdha që do të 
mbarten nga brezat. Nëse deri më 
tani këto kosto kanë qenë “të 
paevitueshme nga nevoja”, në këtë 
moment rrezikojmë që praktikat e 
informalitetit ligjor, institucional dhe 
zhvillimor, t`i kthejmë në një 
mendësi dhe kulturë qytetare. Nevoja 
për të kontribuar në forcimin e shtetit 
ligjor është më e fortë se kurrë, sepse 
ndodhemi në kryqëzimin ku qoftë 
edhe një hap i gabuar e çon këtë vend 
drejt regresit ekonomik dhe social të 
pakthyeshëm dhe jo drejt reformës 
për zhvillim. Përgjigja spontane ndaj 
kërkesës për prona urbane gjatë 20 
viteve të para të tranzicionit,  
shkaktoi në Shqipëri një zhvillim masiv të ndërtimeve infomale. Shërbimet dhe hapësirat 
publike, ishin të pamjaftueshme për këto zhvillime. Mungesa e planeve rregulluese ose 
planeve të përditësuara, si dhe mungesa e forcimit të tyre, ka kontribuar në pamundësinë e 
zhvillimeve formale dhe vazhdimësinë e ketij fenomeni edhe pas daljes së ligjit të 
legalizimeve. Qëndrueshmëria e proçesit të legalizimeve, lidhet me sigurinë e titullit të 
pronësisë mbi tokën. Është imediate nevoja për zhvillimin e një proçesi të plotë të planifikimit 

Foto nr.47: Ndërtime të reja përgjatë vijës bregliqenore 
Shirokë-Zogaj (Burimi: B.Bekteshi, 2014) 
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urban, për integrimin e zonave informale, në mënyrë që të reflektohet ndryshimi i përdorimit 
të tokës, për ti hapur rrugën investimeve për shërbimet infrastrukturore e publike. Proçesi i 
planifikimit urban i bazuar në analiza, objektiva dhe vizione të qarta strategjike, konsistente 
me objektivat kombëtare dhe që balancon interesat publike e private, është njësoj i 
domosdoshëm për integrimin urban të zonave informale. Ky proçes duhet të reflektohet në 
ndryshimet e kuadrit ligjor mbi planifikimin urban dhe rregulloret që udhëheqin përdorimin e 
tokës. Politikat në fushën e planifikimit urban, duhet të zhvillohen duke ndryshuar mentalitetin 
ekzistues të planifikimit në kuptim të forcave të tregut dhe të politikave të decentralizimit, pra 
pushtetet vendore duhet të kenë mjetet për zbatimin e përgjegjësive planifikuese urbane. 
Mungesa e kapaciteteve në fushën e planifikimit urban dhe kontrollin e zhvillimeve në 
pushtetet vendore, ka sjellë zhvillime spontane dhe rritje të numrit të ndërtimeve pa leje. Në 
nivelet vendore ka nevojë per ndërtimin e kapaciteteve profesionale në fushën e planifikimit 
urban, menaxhimit ose konsolidimit të tokës, si dhe kontrollit të zhvillimeve. 
 
5.1.2 Komunikimi dhe intervistat në terren për një zhvillim pjesmarrës të territorit 
Komunikimi dhe intervista në terren shërbejnë për të kryer analizën e të dhënave ekzistuese 
ekonomike, strategji e politika në zbatim në lidhje me territorin. Intervistat në terren synojnë 
marrjen e informacioneve cilësore rreth një sërë çështjesh që lidhen me jetën ekonomike e 
sociale të grupeve të ndryshme, si dhe nxjerrjen në pah të vlerësimeve dhe pritshmërive të tyre 
për këto çështje. Pyetësori i përdorur u ndërtua rreth temave kyçe: planifikimi urban, çështje të 
proçesit te legalizimit; vlerësimi i shërbimeve vendore; çështje të gjendjes ekonomike dhe 
situata e punësimit; cilësia e jetës dhe problemet ambientale; çështje ndaj institucioneve 
vendore dhe vlerësimi i tyre. Nga të intervistuarit, 57.8% kanë qenë të gjinisë femërore dhe 
42.2% kanë qenë të gjinisë mashkullore. Sa i përket moshës 24.5% të mostrës kanë qenë prej 
moshës 16-25 vjeçare, 67.7% të moshës 26-64% dhe 10.8% kanë qenë mbi moshën 65 
vjeçare. 29.3% të intervistuarve kanë raportuar të jenë të punësuar, 23.3% janë amvisa, 11.2% 
janë të papunë që kërkojnë punë, 2% invalid, 10.4% pensionistë dhe 18.1% të jenë studentë 
ose që mësojnë ndonjë zanat dhe 5.6% të papunë që nuk kërkojnë punë. 
 
1.Pyetjes se nga e keni marrë informacionin ne lidhje me planet urbane vendore? 
Rreth 62.2% e të intervistuarve kanë deklaruar se kanë njohuri për atë se qyteti i Shkodrës ka 
plan urban, 69% kanë dëgjuar për planin urban nga mediat, 18.7% nga të afërmit dhe 12.3% 
nga të tjerët.         (Burimi: E.Krymbi, 2014) 

 

 

Grafiku nr.18: 
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2.Pyetjes se a keni informacion nëse qytetarët mund të marrin pjesë në zhvillimin e 
planeve dhe rregulloreve të ndryshme që kanë të bëjnë me qytetin? 
Të intervistuarit janë shprehur se 60%, kanë dijeni se qytetarët mund të marrin pjesë në 
diskutime publike të planeve të ndryshme që kanë të bëjnë me qytetin e Shkodres, 30% kanë 
deklaruar se nuk kanë informacion nëse qytetarët mund të marrin pjesë në zhvillimin e 
planeve urbane dhe 10% janë shprehur se nuk kanë asnjë lloj informacioni. 

(Burimi: E.Krymbi, 2014) 
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3.A jeni ftuar në ndonjë debat publik nga shoqëria civile/organizatat joqeveritare në 
lidhje me planet urbane? 
Rreth 10.70 % të qytetarëve kanë deklaruar se nuk janë ftuar nga OJQ apo shoqëria civile për 
ndonjë debat të caktuar. Nga ata që kanë marrë ftesë për debat publik nga OJQ, 60.2% kanë 
theksuar se kanë marrë pjesë në takimet që janë ftuar nga shoqëria civile apo OJQ-të dhe 
18,80% kanë thënë se nuk kanë marrë pjesë. Nga ata që kanë prekur llojin e takimit shumë 
prej temave kanë qenë të ndërlidhura me planin urban apo me planifikimin urban. 

(Burimi: E.Krymbi, 2014) 
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4.Problemet kryesore të urbanizmit në qytet sipas qytetarëve të Shkodres 
Si çështje që u përmend nga më shumë se gjysma e qytetarëve, 59% ishte bllokimi i trotuareve 
me makina, e dyta ishte mungesa e mirëmbajtjes së trotuareve sidomos gjatë dimrit me 41.9%, 
28.7% ndërtimet pa leje, mungesa e hapësirave të gjelbëruara 26.7%, e katërta ujësjellësi, e 
pesta ndërtimet e larta dhe e gjashta mungesa e ndriçimit publik. 
 
5.Çështje të banimit dhe të proçesit të legalizimit në qytetin e Shkodrës 
Një veçori specifike që karakterizon në masë të intervistuarit e kësaj kategorie është të qënurit 
pronarë të tokave në brendësi të qytetit të Shkodrës, ku prej vitesh është investuar në 
ndërtimin e banesave shumëkatëshe. Si rrjedhojë, një pjesë e mirë e kësaj kategorie sot jetojnë 
në banesa tip apartament, ku ata janë transferuar pas kompensimit nga firmat e ndërtimit në 
këmbim të tokës. Një përqindje e konsiderueshme e të intervistuarve ka përfituar më shumë se 
një apartament si formë kompensimi. Kjo ka ndikuar mjaft pozitivisht tek të ardhurat e tyre, 
pasi apartamentet shtesë, përgjithësisht i japin me qera, duke siguruar një prurje ekonomike 
fikse dhe një rritje të ndjeshme të mirëqënies. Rezidentët në qendër të qytetit të Shkodrës,e 
shikojnë shtëpinë si një aset ekonomik, pavarësisht përfshirjes së tyre, disa duke investuar 
vazhdimisht e disa duke qenë të vetëdijshëm për rritjen e vazhdueshme të vlerës së pronës së 
tyre. Rezidentët e zonave informale në qytetin e Shkodrës, shprehen se vijnë nga vende të 
ndryshme dhe fillimisht ato marrin me qira një banesë ose tokë në periferi, të cilën e paguajnë 
me paratë e marra nga shitja e banesës së tyre nga vendi prej të cilit kanë ardhur. Me kalimin e 
kohës dhe rritjen e të ardhurave ata ose ndërtojnë një shtëpi në periferi ose blejnë një 
apartament në zonën urbane. Përsa i përket nivelit të zhvillimit ekonomik të personave në 
zonat informale të qytetit të Shkodrës, konstatohet se rreth 50% e të ardhurave i sigurojnë nga 
puna në privat, 25% nga emigracioni, 25% nga puna në shtet.  

(Burimi: E.Krymbi, 2014) 
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Mbi bazën e vlerës së sipërfaqes së tokës në zonat informale, është konstatuar se pronarët e 
vjetër dhe te rinjtë rreth 75% e tyre nuk kanë konflikte, ndërsa 25% e pronarëve kanë konflikte 
me njëri-tjetrin. 
 
 
 
 

Grafiku nr.21: 

212 
 



6.Shërbimet vendore  
Të gjitha familjeve të intervistuara i’u kërkua të vlerësojnë një sërë shërbimesh vendore, në 
shkallën nga 1 deri në 10. Ku 1 do të thoshte që shërbimet ishin shumë të dobëta dhe 10 që 
ishin maksimalisht të mira. Me poshtë një përmbledhje e këtyre të dhënave: 
 

Shërbimet vendore Vlerësimi në shkallë nga 1-10 
Ujësjellës kanalizime 8.2 
Sistemimi i rrugëve 7.1 
Ndriçimi Publik 8.2 
Menaxhimi i plehrave   6 
Parkim 6.5 
Çerdhe 7.1 
Kopshte 8.4 
Transporti publik 7.5 

 
Tabela nr.59: Vlerësimi në lidhje me shërbimet vendore, qyteti i Shkodrës (Burimi: E.Krymbi, 2014) 

 
Perceptimi i përgjithshëm në të gjitha kategoritë është se ndërhyrjet kryesore në ambjentin 
urban janë publike, por disa shprehen se ndodhin kryesisht gjatë fushatave elektorale. Për një 
përqindje më të ulët të të intervistuarve perceptimi është se ndërhyrjet janë private, kryesisht të 
ndërmarra nga individë me interesa ekonomike. Në vija të përgjithshme shërbimet vendore 
vlerësohen më dobët nga kategoria e rezidentëve të zonave informale(zona/vendbanimi 
informal 1 dhe 2), me një mesatare prej 4.4 ku vlerësimi maksimal është 10. Ky vlerësim ka 
një përmirësim në kategorinë e zonave urbane të qytetit të Shkodrës me një mesatare 6.9. 
 
6.1.Çerdhet dhe kopshtet  
Në vazhdimësi, shërbimet vendore të klasifikuara si më efektive në të tre kategoritë qëndrojnë 
çerdhet dhe kopshtet, kjo veçanërisht në zonat me përqëndrim më të lartë urban. Kopshtet dhe 
çerdhet janë shërbimet bashkiake më të vlerësuara nga të gjitha kategoritë, me një vlerësim 
maksimal nga rezidentët (8.4 nga 10 maksimalja). 
 
6.2.Ujësjellësi dhe ndriçimi publik  
Në zonat me përqëndrim të lartë urban, të intervistuarit janë relativisht të kënaqur me 
shërbimin e ujësjellësit. Ndërkohë ky shërbim është vlerësuar mjaft dobët në zonat periferike. 
E njëjta gjë vlen për sistemin e ujësjellësit si dhe ndriçimin publik. Këto shërbime janë 
ndërkohë të cilësuara akoma më të dobëta sesa ujësjellësi në zonat periferike informale. 
Shërbimi i ndricimit publik ndjek gjithashtu një trend të ngjashëm me atë të shërbimit të 
furnizimit me ujë, ku të intervistuarit në lagjet qendrore të qytetit japin vlerësimin maksimal 
(8.2). Më pak të kënaqur me këtë shërbim janë zonat informale.  
 
6.3.Shërbimi i mbledhjes së plehrave  
Shërbimi i mbledhjes së plehrave qëndron i vlerësuar përafërsisht njëlloj për rezidentët 
hershëm dhe rezidentët në periferi të qytetit të Shkodrës. Shërbimi i grumbullimit të plehrave 
vlerësohet si shërbimi më i dobët 6. 
 
6.4.Transporti publik  
Për sa i përket çështjeve lidhur me transportin, konstatojmë se ai vlerësohet me mirë nga 
rezidentët e hershëm, në pjesën urbane. Ai cilësohet si shërbim më i dobët vendor në zonat 
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informale. Ndërsa ideja e përgjithshme në komentet e kësaj kategorie është se vitet e fundit, po 
vihet re një ndërhyrje me investime publike për infrastrukturë në zonat periferike. Kjo tregon 
se këto zona nuk do të mbesin të izoluara nga pjesa urbane e qytetit, dhe si rrjedhojë do të 
shtohet aksesi i shërbimeve. 
 
6.5.Hapësirat e parkimit  
Parkimi është i vetmi shërbim për të cilin rezidentët e hershëm kanë një vlerësim më të ulur 
krahasuar me mesataren e vlerësimeve të tyre për parkimin, megjithëse japin një vlerësim 
dukshëm më të mirë kategoria e rezidentëve në zonat periferike. Kjo me siguri është rezultat i 
faktit që një pjesë e mirë e tyre kanë në pronësi shtëpi private, ose jetojnë në zona me 
popullim jo shumë të dendur dhe ndërtesa të ulëta, ku parkimi nuk është problem madhor.  
 
7.Problemet në lidhje me mjedisin në qytetin e Shkodrës 
Pjesa më e madhe e të anketuarve, rreth 50% e konsiderojnë veten shumë të interesuar për sa i 
përket problemeve që kanë lidhje me mjedisin. Disi të interesuar shprehen rreth 30%, 
indiferent janë 10%, pak të interesuar 10%. 

(Burimi: E.Krymbi, 2014) 
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Sipas të anketuarve problematikat më shqetësuese lidhur me mjedisin në qytetin e Shkodrës 
janë këto: 
1.Ndotja e ajrit   25% 
2.Ndotja e ujit    15% 
3.Ujërat e zeza    25% 
4.Zhurmat    15% 
5.Dëmtimi i bimësisë   20% 
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(Burimi: E.Krymbi, 2014) 

Gjykojmë se këto vlerësime ndikohen nga disa faktorë të pozicionimit urbanistik të 
këtyre kategorive të intervistuara. Rezidentët e hershëm japin një vlerësim pozitiv, dhe kjo 
mund të vijë si pasojë e një përmirësimi në shërbimet që ata gëzojnë.Ndërkaq përsa i përket 
kategorisë së rezidentëve në zonat informale, ky ndryshim në vlerësimin e shërbimeve 
vendore lidhet edhe me faktin se disa prej tyre kanë ndërtuar strehimin e tyre në zona të cilat 
jo detyrimisht i përkasin zonës së mbuluar prej shërbimeve vendore (si për shembull në zona 
të destinuara për zhvillim agrikulturor apo zona të cilat janë pjesë e projekteve integruese 
urbane). Rezidentët e paintegruar përgjithësisht vendosen në zona të cilat dhe si pasojë e një 
niveli më të ulët sherbimesh vendore kane çmime më ekonomike, dukuri e cila reflektohet dhe 
në vlerësimet e tyre shumë të dobëta për këto shërbime. 
 
8.Arsimi 
Kategoria e rezidentëve të hershëm, përgjithësisht përdor shërbimin publik arsimor dhe 
shprehet në përqindje të larta relativisht e kënaqur me kushtet e shkollave. Gati të gjithë të 
intervistuarit shprehen se paguajnë një shumë të caktuar vjetore mesatarisht 2.000 lekë të reja 
për mirëmbajtjen e shkollës, lyerje, rojen si dhe shërbime të tjera në funksion të mirëqënies së 
studentëve. Për kategorinë e rezidentëve në zonat periferike, pjesa më e madhe e të 
intervistuarve nuk kanë dhënë asnjë mendim përsa i përket arsimit. Kjo për shkak se një pjesë 
e madhe e tyre kanë femijë shumë të vegjël të cilët i rrisnin vetë në shtëpi ose tek familjarët. 
Ndërsa për ata pak që kanë dhënë mendimin e tyre në lidhje me shkollën, deklarojnë se janë të 
kënaqur me mësuesit, por janë të pakënaqur me kushtet brenda klasave. Mungojnë mjetet 
mësimore dhe infrastruktura bazë.  

Në mostrën e hulumtimit trajtohen më shumë çështje specifike infrastrukturore dhe të 
cilësisë së të jetuarit në qytet. Problemi më akut nga përgjigjet e të gjitha grupeve të interesit 
ndërlidhet me të qenit këmbësor dhe me lëvizjen e lirë në qytet. Pengesa në lëvizje nëpër 
trotuare nga makinat e parkuara dhe në kushte të vështira atmosferike. Në grupin e 
problemeve të lëvizjes nëpër qytet hyjnë edhe problemet e mungesës së infrastrukturës së 
nevojshme për njerëzit me aftësi të kufizuara; problemet e sigurisë në rrugë, e cila edhe pse e 
pa specifikuar në pyetësor, mund të jetë siguria e lëvizjes e cënuar nga automjetet. Një nga 
trendet dominuese në projektimin urban të qyteteve, është promovimi i lëvizjes së lirë 
këmbësore dhe me biçikletë në gjithë qytetin, si dhe zvogëlimi i qarkullimit të automjeteve në 
qendra e zona të tjera që janë më të përshtatshme për mbledhjen e njerëzve. Planifikimi 
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pjesëmarrës ndihmon në gjetjen e zgjidhjeve që mund të integrohen në projektet zhvillimore 
urbane dhe që i adresojnë problemet dhe shqetësimet e të gjithëve dhe me këtë do të 
përmirësojnë qeverisjen urbane. 
 
5.2. Perspektiva e zonave funksionale të qytetit të Shkodrës 
 
Koncepti i zonës funksionale, në kontekstin e sotëm, përdoret për të përkufizuar një hapësirë 
ku ndërveprimet ndërmjet banorëve dhe bashkëpunimi ndërmjet enteve qeveritare janë të 
shpeshta dhe të dendura. “Zona funksionale” i referohet nocionit që të kuptuarit e një hapësire 
- e cilido niveli që mund të jetë (bashki, qark dhe kështu me radhë) - nuk duhet të përcaktohet 
përgjatë vijave administrative apo historike, por në bazë të asaj se si ndodhin ndërveprime të 
ndryshme brenda asaj hapësire për qëllime eknomomike (punësimi, konsumi, tregjet, të 
ardhurat), qëllime sociale, dhe bashkëpunimi midis institucioneve vendore. 
Koncepti i “zonës funksionale” do nënkuptojë një hapësirë territoriale ku ka një ndërveprim 
të dendur dhe të shpeshtë mes banorëve dhe institucioneve për qëllime ekonomike, sociale,  
zhvillimore dhe kulturore. Pra funksionaliteti shikohet në prizmin e ndërveprimit dhe 
analizimit të vektorëve të ndërveprimeve ekonomike, sociale, zhvillimore dhe kulturore.150Në 
këtë kuptim “zona funksionale” është njësia vendore e organizuar rreth një qendre urbane që 
ka numrin më të lartë të popullsisë, krahasuar me qendrat e tjera brenda zonës dhe ka mundësi 
për ofrimin e gamës së plotë të shërbimeve publike që duhet të ofrojë një njësi vendore, duke 
zbatuar edhe efiçencen e “ekonomisë së shkallës”. Koncepti i “zonës funksionale” ka si bazë 
dhe nxit gjithashtu zhvillimin policentrik të njësive të qeverisjes vendore, që presupozon se 
brenda NJQV-së ekzistojnë disa qendra zhvillimi përtej qendrës kryesore urbane. Po kështu 
“zona funksionale” shkëputet njëherë e mirë nga koncepti aktual i ndarjes artificiale të zonave 
urbane dhe atyre rurale në bashki apo komuna.  

Njësitë e reja vendore nën këtë koncept presupozohen si hapësira administrative të 
mëdha nga pikëpamja e territorit dhe popullsisë që përfshin si zona urbane ashtu dhe zona 
rurale duke lejuar një harmonizim të politikave zhvillimore dhe duke ulur pabarazitë e thella 
midis zonave urbane dhe rurale. 

Zona periferike e qytetit të Shkodrës, paraqet interes të veçantë si nga ana e 
përmbajtjes, funksionit, ashtu edhe nga pikëpamja vizuale për plotësimin sa më të mirë të 
panoramës së qytetit. Kjo zone sherben per komunikimin fizik dhe estetik te qytetit me te 
gjithe rrethin. Për qytetin e Shkodrës dhe zonën periferike të tij konstatojmë se kemi të bëjmë 
me një ambient të larmishëm. Në krahun jugor mbizotërojne kodrat e Tepes. Kufiri natyror 
veriperëndimor përbëhet nga liqeni i Shkodrës dhe tokat bujqësore. Një pjesë të 
konsiderueshme të zonës periferike zë zallishtja, shtrati i lumit Kir. Me sistemimin e pjesshëm 
të këtij shtrati lirohen toka jo produktive, ku në të ardhmen mund të vendosen një sërë 
ndërmarrjesh industriale. Po këtu mund të vendosen depot e ndryshme të qytetit pasi lidhen 
mire me stacionin hekurudhor të mallrave. Parku i madh në kodrat e Tepes dhe bregu i liqenit 
të Shkodrës do të shërbejnë si zona të pushimit masiv për qytetin e Shkodrës dhe zonat 
përreth. Plazhi i Shirokës ka distancë 5 km nga qyteti, dhe duhet të shfrytëzohet me intensitet 
nga banorët, gjithmonë që më përpara duhen bërë ndërhyrje në infrastrukturë, me zgjerimin e 
rrugës nga ura e Bunës e deri në Shirokë. E parë në këtë vështrim, në kufirin e zonës periferike 
të qytetit të Shkodrës, e cila me reformën e re administrative do të zgjerohet, mendojmë se 

150  www.reformaterritoriale.al/ Ministria për Çështjet Vendore, Materiali në lidhje me “Kriteret teknike për 
ndarjen e re Administrativo-Territoriale”, Tiranë, 2014. 
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duhen futur ato qendra të banuara që pjesërisht apo totalisht shfrytëzojnë shërbimet e qytetit 
si: Shiroka plazh dhe qendër rekreative 

Shiroka zotëron mundësi e premisa shumë të mira për zhvillimin e saj. Këto premisa 
vijnë si fillim nga pozita gjeografike e saj. E gjendur në breg të liqenit më të madh në Ballkan 
dhe pak minuta larg nisjes së Bunes, Shiroka mund të lidhet përmes lundrimit me detin 
Adriatik. Në këtë mënyrë mund të arrihet një shkëmbim i mirë tregtar dhe turistik. Përveç 
lundrimit, liqeni i Shkodrës ofron edhe cilësi të larta panoramike, çfarë e bëjnë Shirokën 
tërheqëse për turistët e natyrës. Vlen për t’u përmendur edhe mundësia e peshkimit në liqen. 
Peshkimi mund të zhvillohet për tregti, konsum dhe sport. Shiroka, gjithashtu është e njohur 
edhe për kualitetin e ajrit dhe nivelet e ulëta të ndotjes nga gazrat. Kjo e ka bërë me kohë të 
preferuar dhe të frekuentuar prej njerëzve me probleme të frymëmarrjes. Pavarësisht gjithçka 
u përmend më lart në Shirokë ka realisht nevojë për përmirësimin, rehabilitimin e projektimin 
e saj për të shfrytëzuar në maksimum prosperitetin e saj natyror. 
Ndërhyrjet e parashikuara përfshijnë: 
•Zgjerim i kapacitetit të transportit rrugor. Zhvillim i aksit buzë liqenit dhe krijimi i një sistemi 
rrugësh dytësore; 
•Parking i madh për të përballuar fluksin e automjeteve; 
•Port për ankorimin e mjeteve të mesme e të mëdha të lundrimit, që mund të lidhin Shirokën 
me detin, Shkodrën, Koplikun, ose që mund të përdoren për peshkim; 
•Qendra e rehabilituar, e cila duhet të përmbajë një shesh për grumbullime e socializim, 
sikurse dhe aktivitete të ndryshme publike. Hotele, shërbime, dyqane dhe restorante, duhet të 
përbëjnë këtë qendër; 
•Qendër kulturore/kongresesh. Shiroka mund të gjenerojë të ardhura nëpërmjet një teatri e 
sallash konferencash. Kjo është konceptuar si pjesë përbërëse e qendrës, edhe pse e shkëputur 
nga toka në një gadishull artificial; 
•Park dhe terrene për zhvillimin e sporteve e argëtimin e fëmijëve; 
•Kompleks rezidencash private luksi. Joshja e një elite të pasur ekonomike është në dobi të 
zhvillimit tregtar të vendit; 
•Shëtitore buzë liqenit. Kjo ofron gjithashtu një pistë biçikletash, si dhe hapësirë të bollshme 
për vrapim, soditje dhe zbritje drejt liqenit.•Komplekse hotelerie, banimi dhe shërbimesh 
përgjatë shëtitores kryesore. Këto janë ndërtesa deri në 3 kate.  
 

  
 

Harta nr.75: Planvendosja e lagjes Shirokë, dhe perspektiva e zhvillimit të ndërtimeve  
(Burimi: Bashkia Shkodër) 
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Bërdica e mesme lagje me pamje nga qyteti i Shkodrës 
Zuesi   lagje me pamje nga qyteti i Shkodrës 
Kuçi   lagje me pamje nga qyteti i Shkodrës 
Ish-fabrika e tullave zonë industriale e qytetit të Shkodrës 
Rrençi   zonë industriale e qytetit të Shkodrës 
Dobraçi  fshat i cili do ti bashkengjitet qytetit të Shkodrës 
Golemi  fshat i cili do ti bashkengjitet qytetit të Shkodrës 
 
Instituti i Zooteknikës, zonë industriale e qytetit të Shkodrës, sot territor i banuar. 

Kufiri perëndimor i kësaj zone është liqeni i Shkodrës, dhe territori i kufizuar në këto konture 
ze nje siperfaqe 21.6 km2. 

Pushimi masiv i banorëve është një nga elementet jetik, që ndikon në mënyrë aktive në 
rigjenerimin e aftësive të njeriut. Organizimi racional i kohës se lirë kërkon krijimin e zonave 
të posaçme brenda qytetit të Shkodrës ose në periferinë e tij, të lidhura mirë me rrjetin rrugor 
dhe me shërbimet e domosdoshme. Parku është një nga format, ku mund të organizohet 
pushimi i popullsisë së qytetit dhe njëkohësisht vlerësohet elementi natyror. Duke bërë 
analizën e zonës periferike të qytetit të Shkodrës u vlerësuan dy elemente natyrorë ne lidhje 
me parkun: kodrat e Tepes dhe bregu i liqenit të Shkodrës. Po ashtu ngritja e parqeve natyrale 
urbane të lumit Kir të lidhura me zonat e gjelbërta urbane me qendrat e banimit rezidenciale 
(mënyra për të mbrojtur zonat urbane dhe shtuar sipërfaqet e gjelbërta; zhvillimi i 
infrastrukturës për vëzhgimin e shpendëve). 

Duke u mbështetur në zhvillimin e arkitekturës, urbanistikës dhe aplikimin e tyre 
praktik për të mirën e përgjithshme, si dhe duke evidentuar vlerat historike-gjeografike, 
muzeale dhe arkeologjike, qyteti i Shkodrës do të ketë shtrirje në katër drejtime. E veçanta e 
kësaj shtrirjeje do të jetë ajo buzë liqenit të Shkodrës, për të shfrytëzuar sa më mirë vlerat 
natyrore dhe gjeografike. Kështu është menduar që të shfrytëzohen kodrat matane lumit Buna 
për pika të ndryshme turistike apo vila banimi. Një rritje të konsiderueshme qyteti i Shkodrës, 
do të jetë në drejtimin verior, ku mendojmë që fshati Dobraç dhe një pjesë e fshatit Golem të 
përfshihen brenda qytetit. Nga ana e hyrjes mendojmë se qyteti të shtrihet në zonën e kodrave 
të Bardhajve deri në fshatin Rrenç. Kjo është e lidhur me ndërtimin e unazave rrugore dhe 
sistemimin e një pjese të mirë të lumit Kir.  Një pikë e rëndësishme është ndërtimi i 
sistemeve të kullimit të ujërave të shiut në zonat informale dhe brenda zonës industriale, si dhe  
rehabilitimi i sistemit ekzistues. Krijimi i një sistemi të integruar komunikimi në përputhje me 
standartet europiane: zgjerimi dhe rregullimi i rrjetit të energjisë dhe kabllove nëntokësore, 
zgjerimi dhe përmirësimi i rrjetit telefonit dhe rritja e kapaciteteve të pajisjeve te ndërlidhjes, 
instalimi i linjave telefonike të reja në zonat informale dhe zona industriale. 

Po ashtu duhen marrë vendime në lidhje me përdorimin e ardhshëm të tokës në zonat e 
pazhvilluara rreth qytetit të Shkodrës. Vazhdimi i shtrirjes së ndërtimeve buzë liqenit të 
Shkodrës është ndoshta shqetësimi mjedisor më i rëndësishëm. Në mënyrë të veçantë, 
zhvillimet që po ndodhin rrëzë malit të Taraboshit por jo vetëm, ndikojnë në aspektet 
biologjike, peizazhistike dhe hidrologjike të mjedisit përreth. Ndryshimet në tiparet 
hidrologjike të territorit mund të sjellin ndryshimin e rrjedhjeve dhe përshpejtimin e proçeseve 
natyrore të erozionit, duke shkaktuar rrëshqitje të tokës ose përmbytje. Erozioni për shkak të 
zhveshjes nga vegjetacioni të shtresës së sipërme të tokës, mund të kthehet në problem të 
pakthyeshëm për kodrat e ulëta që rrethojnë qytetin e Shkodrës. 
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5.2.1 Aplikimi i GIS/CAD në krijimin e një bazë të dhënadh për qytetin e Shkodrës 
Një transformim i shpejtë po ndodh. Kështu, biznesi, qeverisja vendore, shkollat, spitalet, 
organizatat jo qeveritare dhe aktorë të tjerë po mundohen të përfitojnë nga të dhënat 
gjeografike. Në këtë mënyrë të gjithë tentojnë të punojnë në mënyrë me efiçente. Informacioni 
që ishte i limituar ne formë të spreadsheete-ve  dhe të dhënave bazë151, tani mund të lidhet me 
objekte gjeografike. Duke përdorur gjeografinë për vendodhjen e informacionit marrim një 
panoramë më të mirë për atë  objekt që studiohet dhe kjo gjë përmirëson vendim–marrjen. 
Lidhja e vendodhjes gjeografike me informacionin është sot një proçes që aplikohet në shumë 
aspekte të vendim-marrjes në komunitet dhe sidomos në planifikimin urban. Shpërndarja e 
burimeve, shpërndarja e të dhënave sociale, planifikimi dhe analiza e territorit, janë probleme 
që përfshijnë çështje të gjeografisë. Kështu, forma më e mirë për të vlerësuar informacionin 
është paraqitja në harta dhe jo thjesht harta, por harta inteligjente dixhitale të përfaqësuara nga 
Sistemet e Informacionit Gjeografik. Me anë të këtyre hartave, çdo njeri, duke përfshirë edhe 
njerëz që kurrë nuk kanë përdorur harta për analizimin e të dhënave, mund të përfitojnë nga 
lehtësirat që ofron ky lloj sistemi. GIS është një grup mjetesh kompjuterike të përdorura për të 
futur, analizuar, manipuluar dhe paraqitur informacionin gjeografik. Ky është një përcaktim 
teknik i cili vë në dukje zhvillimin historik të GIS, si një kombinim i CAD (Computer Aided 
Design) dhe aftësive për të manipuluar hartografinë dixhitale të integruar me programe 
database (të dhënash jo-grafike).152 Në lidhje me Sistemet e Informacionit Gjeografik ka 
përkufizime të ndryshme, si ai i specialistëve të njohur, P. Burrough dhe A. Mc. Donnel, të 
cilët e përcaktojnë sistemin në tërësi si: “një strukturë e shoqëruar posaçërisht nga një bashkësi 
instrumentash dhe teknologjish, për përfitim të dhënash, arkivim, administrim, transformim, 
analizim; si dhe paraqitja e këtyre të dhënave hapësinore të gjeoreferuara, me burim 
informacioni kryesor botën reale.”153 Ndërsa David J. Maguire shprehet se: “Sistemet e 
Informacionit Gjeografik ose përshtatja e termit anglo-sakson GIS (Geographic Information 
System), është një bashkësi e plotë me komponentë kryesorë: hardware (njësia fizike e paisjes 
kompjuterike), software (programeve hartografike), resurseve humane dhe intelektuale, të cilat 
së bashku shërbejnë për të përfituar të dhëna, analizuar ato, dhe për t’i kthyer në forma 
grafike, duke iu referuar territorit ose hapësirës reale.” GIS është rezultat i zhvillimit dhe 
bashkërendimit të teknologjive të ndryshme.”154 Për të tjerë, GIS mund të jetë një filozofi, një 
mjet për të marrë vendime brenda një organizate ku i gjithë informacioni është i lidhur me 
vendodhjen e tij. Ky është më tepër një përcaktim strategjik. GIS (Geographical Information 
Systems) janë programe që realizojnë lidhjen ndërmjet hartave dhe të dhënave. Pra nëse do e 
shikojmë nga pikëpamja e stukturës një file ArcGiS që ka prapashtesën .apr mund të 
konceptohet si dy skedarë: skedari dizenjues .shp (hartat) dhe skedari i të dhënave (database) 
.dbf. Këta skedarë janë të lidhur me anë të një kodi të përbashkët. Të gjitha shtresat e 
programit GIS do të përmbajnë një tip të caktuar elementi. I gjithë informacioni, që ky 
program do të përmbaje dhe do të hidhet duke përdorur tre objekte: Pika, Viza, Poligoni. Pra 
çfarëdo elementi që është hedhur apo do të hidhet në hartë do të jetë Pikë, Vizë ose Poligon. 

151  Tërësia e informacioneve të organizuara, të strukturuara në mënyre të tillë që ti japin mundësi përdoruesit të 
bëjë kërkime mbi informacionet që ai ka. Për të krijuar të dhënat bazë, është e nevojshme që të përcaktohen 
me parë se mbi c’kritere duhet të renditen informacionet, dhe pastaj të seleksionohen informacionet 
themelore që duhen për të bërë kërkimet.    

152  Clarke.C. Keith; “Getting started with Geographic Information Systems”, Fourth Edition. Prentice Hall 
Series  in Geographic Information Science, 2003. 

153  Burrough.P & McDonnel A. R; “Principles of Geographical Information Systems”, Oxford University,1998.  
154  Maguire. J. David; “Il computer nello studio del territorio”, Franco Angeli, 1990. 
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P.sh. Ndërtesat dhe rrugët do të jenë në dy shtresa dhe mund të jenë në formën e poligoneve. 
Kanalizimet, ujësjellësi, rrjeti telefonik, do të jenë në formën e vijave ,etj. Informacioni i 
detajuar duhet të jetë në formën e pikave. Për secilën nga shtresat mund të bëhet një klasifikim 
i elementëve, që përmban brenda duke u bazuar në një prej të dhënave që kanë elementët e 
kësaj shtrese. 
 

 
              Poligon          Pika           Vija 
 

Skema nr.6: Elementët funksionalë të programit GIS  (Burimi: P. Burrough, 1998) 
 
GIS është një sistem i përbërë nga pesë komponentë të ndërthurur me njëri-tjetrin, ku 

secili prej tyre është njëlloj i rëndësishëm dhe i nevojshem në suksesin e tij. 
Keto komponentë janë të dhënat hapësinore (spatial data), programet/pajisjet 

kompjuterike (software/hardware),metodat, burimet njerëzore dhe lidhja në rrjet (Network 
Place). 

 
Skema nr.7: Funksionimi i elementëve përbërës të një GIS (Burimi: P. Burrough, 1998) 

 
Të dhënat hapësinore janë informacioni që është i lidhur me një vendodhje specifike, p.sh. 
popullsia e një qyteti, ose adresa e një personi. Në shumicën e rasteve pjesa e vështirë e 
përgatitjes së të dhënave për GIS, është lidhja e informacioni me një vendodhje; një proçes që 
njihet me emrin “geocoding”. Brenda një grupi specifik të dhënash duhet të jetë një element 
që të specifikojë vendodhjen e kësaj të dhëne. Idealisht kjo mund të jetë koordinata e hartës, 

Sistemet e Informacionit Gjeografik 

  Network  Place ose Rrjeti              

Programet(software) në 
përdorim ArcGiS 10 

    

Programet ne 
 

Të dhënat hapësinore  (Spatial 
Data) 

 
   Metodat e punimit 

      Burimet njerëzore 

  

 
 

 
 

 
 

  

220 
 



por gjithashtu mund të jetë një adresë postare apo adresë rruge. Elementi brenda të dhënës që 
identifikon vendodhjen njihet si “geocode”.Kuptimi i natyrës së informacionit gjeografik është 
themelor në proçesin e mbledhjes së të dhënave për një GIS të suksesshëm. Të dhënat mund të 
ndahen në ato për njerëzit, social-ekonomike dhe në ato që kanë të bëjnë me terrenin. 

Të dhënat social-ekonomike janë produkt i pyetësorëve mbi popullsinë ose 
regjistrimeve të ndryshme. Këto të dhëna të kombinuara midis tyre gjithashtu përdoren për të 
klasifikuar zona të ndryshme për qëllime marketingu. Kjo aftësi për njohjen e tregut specifik e 
bazuar në database gjeografikë njihet si “geodemographics” dhe është një nga elementët që po 
rritet me shpejtësi brenda sistemeve GIS. 

Të dhënat e terrenit janë mbledhja dhe analizimi i informacionit rreth terrenit që është 
një nga parametrat që qëndrojnë prapa zhvillimit të GIS dhe vazhdon të jetë një fushë aplikimi 
e rëndësishme. Të dhënat e terrenit shpesh, janë të mëdha dhe kërkojnë aftësi menaxhuese të 
konsiderueshme. 
-Burimet e të dhënave për terrenin janë: 
•Hartat ekzistuese topografike; 
•Hartat tematike, që specifikojnë aspektet gjeologjike dhe gjeomorfologjike të tokës; 
•Remote Sensing, që mbledh informacion nga vrojtimet satelitore dhe fotografite ajrore. 
Në programin GIS  harta e cila do i shfaqet përdoruesit, duhet të jetë e ndërtuar nga një 
bashkësi faqesh  transparente, që do i quajmë shtresa, ku në secilën prej tyre do jetë vizatuar 
një lloj i caktuar informacioni, që do të përmbajë harta dhe ku secila nga to, do të ketë një 
emër përshkrimor për llojin e elementëve që mban brenda. P.sh. në njerën shtresë transparente 
janë rrugët, në tjetrën ndërtesat e kështu me rradhë. Pamja e hartës do të përftohet nga 
mbivendosja e këtyre shtresave njëra mbi tjetrën. Shtresat e hartës do paraqiten si më poshtë 
në legjendën e programit ArcGIS 9-10. 
 

 
 

Harta nr.76: Shtresat e informacionit të një sistemi GiS të konvertuar me shapefile nga CAD 
(Burimi: E.Krymbi & GIS/Albania, 2012) 
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Një prej pikave kyçe, për planifikimin urban të qytetit të Shkodrës, është krijimi i 
databaseve lokale, në lidhje me territorin përmes GIS. Database është tërësia e informacioneve 
të organizuara, të strukturuara në mënyrë të tillë, që ti japin mundësi përdoruesit të bëjë 
kërkime mbi informacionet që ai ka. Për të krijuar të dhënat bazë, është e nevojshme që të 
përcaktohet më parë se mbi ç’kritere duhet të renditen informacionet, dhe pastaj të 
seleksionohen informacionet themelore që duhen për të bërë kërkimet. Për organizimin më të 
mirë të të dhënave në bazë, përdoren sisteme të menaxhimit të të dhënave. P.sh. siç është 
Access, Oracle, ose SQL Server. Përmes tyre, bazës mund ti shtohen edhe të dhëna te tjera, 
ose të dhënat e saj mund të modifikohen ose të fshihen. Pastaj, mund të shtohen pyetje lidhur 
më të dhënat e përfshira në bazë, si dhe të jepen raporte me të dhënat e ndryshme të saj. 
Sistemi për menaxhimin e të dhënave, të cilin e ofron Access në ndihmë të GIS-it, aktualisht 
llogaritet njëri nga sistemet më të thjeshta dhe më fleksibël.  
 
5.2.2 Modeli i një database urban për qytetin e Shkodrës me të gjithë shtresat dhe 

komponentët përbërës. 
1. Rrjeti rrugor i qytetit të Shkodrës – Kjo shtresë do të përmbajë në formën e poligoneve të 
mbyllur të gjitha rrugët e qytetit të Shkodrës. Kjo do të thotë që gjerësia e rrugës e treguar në 
hartë është ajo faktike në terren, pra përdoruesi mundet të masë ose të ketë idenë për gjerësinë 
faktike të rrugës. Secila rrugë e qytetit të Shkodrës, që përfaqësohet nga një poligon, do të ketë 
të dhëna të tjera sipas të cilave, mund të krijohet një vizion më i qartë për gjendjen e saj. Në 
bazën e të dhënave për çdo rrugë do të jenë:  
1.Emri; 
2.Tipi (rrugë apo trotuar); 
3.Kategoria; 
4.Shtresa; 
5.Viti i Shtrimit; 
6.Gjatësia; 
7.Gjerësia; 
8.Numri kalimeve; 
9.Sensi lëvizjes. 
 
 
 
 

 
Harta nr.77: Rrjeti rrugor i qytetit të Shkodrës i përpunuar në GIS-CAD 

(Burimi: E.Krymbi & GIS/Albania, 2013) 
 

2. Godinat dhe institucionet e qytetit të Shkodrës – Kjo shtresë do të përmbajë ndërtesat, 
pallatet, institucionet shtetërore, banesat private, shkollat, spitalet, etj. Godinat do të paraqiten 
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në formen e poligoneve të mbyllur duke ruajtur formën dhe përmasat reale të tyre. Përveç 
elementit grafik, ndërtesat do të kenë dhe një bazë të dhënash që do të ketë: 
 
1.Adresa e godinës; 
2.Numri i kateve; 
3.Lloji i përdorimit të godinës; 
4.Viti i ndërtimit; 
5.Numri i banorëve; 
6.Sipërfaqja. 

 
 

Harta nr.78: Godinat, institucionet dhe shkollat e qytetit të Shkodrës (Projekti Urbalk) 
 

3.Ujësjellësi dhe kanalizimet – Kjo shtresë do të përmbajë, tubacionet e ujësjellësit, depot 
dhe nyjet e komandimit të ujit (saraçineskat). Në fakt kjo shtresë informacioni përbëhët nga 
nën-shtresa me të dhënat përkatëse: 
Tubacionet e ujit - Do të paraqiten si vija dhe mund të klasifikohen në bazë të njërës nga 
veçoritë, që ata përmbajnë në bazën e të dhënave më poshtë: 
1.Diametri i tubacionit; 
2.Gjatësia; 
3.Materiali i tubit; 
4.Thellësia e futur nën tokë; 
5.Viti i riparimit; 
6.Sasia e prurjes së ujit. 
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Depot e ujit - do të paraqiten si simbole dhe do të përmbajnë te dhënat e mëposhtme: 
1.Vendodhja; 
2.Kapaciteti; 
3.Lloji. 
Kanalizimet e ujërave të bardha dhe të zeza – Kjo shtresë do të permbajë, tubacionet dhe 
kanalizimet e ujërave të bardha dhe të zeza, si dhe pusetat. 
Tubacionet & Kanalet – Do të paraqiten me simbol vijë. Simbologjia e paraqitjes mund të 
ndryshojë, në varësi të të dhënave, që ekzistojnë për tubacionet. Baza e të dhënave për 
tubacionet dhe kanalizimet e ujërave të bardha dhe të zeza do të jetë: 
1.Diametri i tubacionit; 
2.Gjatësia; 
3.Materiali i tubit; 
4.Thellësia nën tokë; 
5.Viti i riparimit; 
6.Kapaciteti. 

   

Harta nr.79: Sistemi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza për qytetin e Shkodrës 

(Burimi: E.Krymbi & GIS/Albania, 2013) 

4.Rrjeti Telekomit – Në këtë shtresë do të paraqiten të gjithë kabllot e linjave telefonike dhe 
kabinetet. Elementët e kësaj shtrese do të paraqiten me simbolin vijë për kabllot telefonike dhe 
simbolin pikë për kabinetet. Baza e të dhënave për kabllot telefonike është: 
1.Lloji i kabllit; 
2.Nëntokësor apo ajror; 
3.Thellësia/Lartësia nën/nga toka; 
4.Ngarkesa që mban; 
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5.Gjatësia. 
 
5.Rrjeti elektrik – Kjo shtresë do të përmbajë të gjithë elementët e rrjetit elektrik, d.m.th. 
kabllot elektrike, kabinat elektrike. Secili nga këto elementë, do të ketë një bazë të veçantë të 
dhënash si më poshtë: 
Kabllot elektrike – Do të paraqiten me simbolin vijë. Simbologjia e paraqitjes mund të 
ndryshojë në varësi të të dhënave, që ekzistojnë për kabllot elektrike. Të dhënat për një kabëll 
elektrik do të jenë si më poshtë: 
1.Lloji i kabllit; 
2.Vendosja (ajror ose nëntokësor; 
3.Thellësia nëntokë ose lartësia; 
4.Kapaciteti; 
5.Gjatësia; 
6.Viti i mirëmbajtjes së fundit. 
Kabinat elektrike – Do të paraqiten me simbol pikë. Simbologjia e paraqitjes mund të 
ndryshojë, në varësi të të dhënave që ekzistojnë për kabinat elektrike. Të dhënat për një kabinë 
elektrike do të jenë si më poshtë: 
1.Vendodhja; 
2.Kapaciteti; 
3.Data e riparimit. 

  
 

Harta nr.80: Rrjeti i shpërndarjes së Telekomit dhe rrjeti Elektrik për qytetin e Shkodrës 
 

(Burimi: E.Krymbi & GIS/Albania, 2013) 
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6.Rrjeti transportit – Do të paraqesë të gjitha itineraret e transportit publik (linjat e 
autobuzëve,etj.). Gjithashtu do të paraqesë stacionet e mjeteve të transportit publik, 
vendqëndrimet e taksive dhe të linjave interurbane. Kjo shtresë do të përbëhët nga dy 
nënshtresa; linjat e transportit dhe stacionet. 
Linjat e transportit urban – do të paraqiten si vija me simbologji, që mund të ndryshojë në 
varësi të të dhënave për çdo linjë. Baza e të dhënave do të përmbajë: 
1.Emri i linjës; 
2.Intervali i autobuzëve. 
Stacionet – kjo nënshtresë do të përmbajë stacionet e ndalimit të transportit urban, 
vendqëndrimet e taksive dhe stacionet e transportit interurban. Baza e të dhënave do të 
përmbajë: 
 
1.Lloji i stacionit (urban, taksi apo interurban); 
2.Vendodhja; 
3.Destinacioni. 
 
Paraqitja e informacionit gjeografik deri sot është realizuar me anën e hartave në letër. Hedhja 
e këtij informacioni në kompjutër ka një varg avantazhesh si nga ana sasiore ashtu dhe nga ajo 
cilësore.  
 
Në aspektin sasior:  
Hapësira për ta ruajtur informacionin dixhital është e papërfillshme në krahasim me 
informacionin gjeografik në letër. Me teknologjitë e sotme që kanë hyrë gjerësisht edhe në 
Shqipëri, në një usb, mund të ruhen deri në 300 Gb informacion. Mundësia e pakufizuar e 
riprodhimit dhe me cilësi të lartë është epërsi e fortë ndaj prodhimit në letër, e cila me kalimin 
e kohës pëson deformime, gjë që dëmton cilësinë e hartave. Transportimi i hartave dixhitale 
mund të bëhet nga një vend në një tjetër, përmes një linje të thjeshtë telefonike për disa 
sekonda ose duke transportuar thjesht një usb. Krijimi i kopjeve (Backup) mund të kryhet fare 
lehtë; për 4-5 minuta mund të krijohet një ZIP CD me kosto të papërfillshme, kurse për të 
fotokopjuar të njëjtin informacion në letër, do të duheshin fotokopjuar me mijëra fletë në 
format të madh A0.  
 
Në aspektin cilësor:  
Në hartat dixhitale mund të mbivendosen një numër sado i madh shtresash informacioni, si 
p.sh. shtresa e pasurive të paluajtshme, e rrjetit të ujësjellësit, e kanalizimeve të ujërave të 
zeza, etj. Në një hartë tradicionale, në letër, mund të paraqitet vetëm një numër i kufizuar 
shtresash informacioni. Shkalla e hartës në letër është statike, e pandryshueshme, kurse në një 
hartë dixhitale, mund ta zmadhojmë sa të duam një zonë të caktuar dhe të shikojmë të gjitha 
hollësitë. Mund të marrim zmadhime deri në nivelin e një shtëpie dhe të numrit të familjeve 
vetëm duke klikuar mbi një godinë. Korrigjimet ose azhurnimet në hartat dixhitale mund të 
kryhen fare lehtë, sepse ato bëhen në ekran dhe kopjohen në CD. Lidhja me informacione të 
natyrave të tjera, psh. fotografi, tabela, tekste, etj, që kapen me një të klikuar është proçedurë e 
zakonshme pune në hartat dixhitale. Po ashtu siguria, duke ruajtur në disa vende gjeografikisht 
të ndryshme, nga një kopje të informacionit gjeografik, dëmtimi i një ambjenti nga zjarri, apo 
arsye të tjera nuk sjell humbjen e informacionit dixhital.  
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Kapitulli i gjashtë 
 
6. PROBLEMET MJEDISORE DHE RREZIQET NATYRORE NË QYTETIN E 

SHKODRËS 
 
6.1. Tërësia ujore e qytetit të Shkodrës dhe problemet mjedisore 
 
Sfidat që sot njeriu po ndesh në raport me hapësirën territoriale dhe natyrën, kërkojnë një 
rishikim të veprimtarisë së tij, në aspektin teknologjik, të konsumit, atë organizativ dhe të 
angazhimit të të gjithë elementeve potencialë të shoqërisë, që mund të ndikojnë e ndihmojnë 
për mënjanimin ose rigjenerimin e dëmtimeve të shkaktuara. Gjatë proçesit të tranzicionit nuk 
i është dhënë shumë rëndësi iniciativave të planifikimit. Në fakt, qyteti i Shkodrës dhe 
rrethinat e tij u ballafaquan me përvojën e tranzicionit në një mjedis ku nuk udhëhiqnin 
rregullat dhe udhëzimet. Një pjesë e madhe e popullatës deri në vitet 1990, që banonte në 
zonat malore rurale, i lëshoi këto vendbanime duke u drejtuar drejt qendrave urbane në kërkim 
të jetës më të mirë, punësimit dhe mundësive për arsimim. Proçesi i urbanizimit dinamik dhe 
pa një strategji të caktuar u shoqërua me një neglizhence totale ndaj mjedisit. Zonat e bregut 
të l iqenit të Shkodrës dhe e bregut të Bunës ka qenë vlerësuar shumë shpesh, si një zonë me 
vlerë të lartë zhvillimi, por realisht i është nënshtruar zhvillimit spekulativ. Grumbullimi i 
pakontrolluar i mbeturinave që përbëhen kryesisht prej plastikës dhe mbetjeve të tjera të 
rrezikshme në sipërfaqe të hapura, por sidomos në brigjet e lumenjve dhe liqenit, gërmimi i  
zonave për ndërtime ose ngritja e objeketeve  pa respektuar pejzazhet dhe stabilitetin e 
tokës, çojnë në përkeqësimin e shpejtuar të aseteve pejzazhistike që ka qyteti dhe rajoni. Të 
gjitha këto veprime kanë një veprim zinxhir në gjendjen e përgjithshme të mjedisit në 
qytetin e Shkodrës dhe në rajon në formën e erozionit të tokës dhe bllokimit të kapacitetit 
natyror të drenazhit të lumenjve dhe kanaleve, ndotjen e dherave, ujërave të lumenjve e 
liqenit përfshi këtu dhe akuiferet me efekte negative mbi bio-diversitetet dhe eko-sistemet 
që varen prej tyre.  
 

   
   
 Foto nr.48: Grumbullim i pakontrolluar i mbeturinave mes ndërtime të reja dhe zonës breg liqenore 

(Burimi: E.Krymbi, 2014) 
 

Rritja e qytetit të Shkodrës është shoqëruar me rritjen e ndotjes në mjediset ujore. Zhvillimi i 
shoqërisë ka kërkuar vazhdimisht një përdorim të gjerë të ujërave në fusha të ndryshme të saj 
si në industri, bujqësi, tregti dhe transport, energji elektrike, higjenë dhe më kryesore për ujë 
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të pijshëm. Të gjitha ujërat që përdoren kanë ndikimet e tyre në cilësinë e mjedisit ujor, pasi 
përdorimi i tyre për qëllime humane përfshin në vetvete aktivitetin njerëzor mbi këta trupa 
ujorë dhe ndryshon vetitë e tyre natyrore. Shkarkimi i mbetjeve të lëngëta urbane, bujqësore 
dhe industriale pa asnjë lloj trajtimi paraprak janë burimi kryesor i ndotjes së ujërave 
sipërfaqësore në qytetin tonë. Shkarkimi i tyre në mënyrë progresive ka ndikuar në uljen e 
cilësisë së ujërave të lumenjve, liqeneve dhe të mjedisit në përgjithësi. Monitorimi 
mikrobiologjik dhe vlerësimi i cilësisë së ujërave, ka për qëllim të mbrojë shëndetin publik, 
nëpërmjet vlerësimit të cilësisë së ujërave, të liqenit dhe të lumenjve, që përdoren për qëllime 
rekreative, për të përcaktuar shkallën e rrezikut shëndetësor të banjatorëve, dhe njëkohësisht 
të propozojë masat për përmirësimin e situatës. 

Veprimtaria e njeriut në brigjet e liqenit të Shkodrës, dhe gjatë brigjeve të lumit Buna, 
dhe në zonën e tyre ujëmbledhëse mund të ndikojë në cilësinë e ujërave dhe biodiversitetin e 
ekosistemit ujor. Ujërat nëntokësorë si pasuri natyrore kombëtare janë objekt shfrytëzimi i 
vazhdueshëm me intensitet në rritje dhe me risk të përhershëm ndotje nga veprimtaritë 
natyrore e humane. Vlerësimi i cilësisë së tyre nëpërmjet monitorimit garanton ruajtjen e 
rezervave të shfrytëzimit të ujërave nëntokësorë, mbrojtjen e vendburimeve ekzistuese të ujit, 
vlerëson shkaqet e ndotjes dhe jep rekomandime për zbatimin e zonave të rreptësisë dhe 
mbrojtjes sanitare. 

Aktualisht qyteti i Shkodrës si në nivelin fizik ashtu edhe në atë mendor dhe relacional, 
i kthen kurrizin elementit më të rëndesishëm të hapësirës:liqenit. Një tokë e askujt e 
“njollosur”, nga abuzivizmi e ndan nga qendra e Shkodrës. Dinamizmi ekologjik i liqenit, që 
në periudha te ndryshme të vitit vendos kufirin midis tokës dhe ujit, është elementi që shërben 
për ti dhënë jetë një imazhi të ri me mjaft ndikime sociale pozitive. Regjimi hidrologjik i 
kompleksit hidrografik të Shkodrës është i lidhur ngushtë dhe përcaktohet nga ndikimi i 
kushteve klimatike.  

Zona dallohet për një klimë tipike subtropikale mesdhetare, që karakterizohet nga verë 
e thatë dhe zgjatur dhe dimër i ngrohtë e me lagështi. Numri i ditëve me temperature të lartë 
(Tmax ≥ 250C), ndryshon nga 110 në 130 ditë në vit. Për të gjithë sipërfaqen e pellgut të 
liqenit të Shkodrës, shtresa mesatare e reshjeve atmosferike është 2.170 mm, duke patur 
ndryshime të theksuara në shpërndarjen gjeografike, përkatësisht nga 1.600 deri 4.000 mm. 
Ky është pellgu me reshje më të mëdha në kontinentin europian.Lumenjtë e Bunës dhe të 
Drinit takohen në jugperëndim të qytetit të Shkodrës. Në lindje, qyteti kufizohet nga lumi Kir, 
një lum sezonal që rrjedh në pjesën jugore. Të gjithë këta lumenj janë kthyer si vend-
grumbullimi për plehrat dhe janë objekt i gërmimit të pakontrolluar për lëndë të para ndërtimi. 
Si rezultat ata nuk janë vetëm të ndotur dhe të ç’natyruar por shkaktojnë dhe përmbytje dhe 
grumbullim të ujërave të shiut në qytet. 

Bazuar në shumë studime të pjesëshme që janë bërë nga specialistë të ndryshëm, si 
kimistë, biologë, hidrologë e gjeografë, është arritur në konkluzionin e përgjithshëm që uji i 
liqenit nuk karakterizohet nga probleme shqetësuese të ndjeshme, se ai është lehtësisht i 
ndotur, por në liqenin e Shkodrës si  një objekt hidrologjik natyror, si ekosistem dhe si mjedis, 
në përgjithësi vërehen një numër  problemesh disa prej te cilave kanë qenë e janë shqetësuese. 
sidomos në brigje.155  

Përmbajtja e oksigjenit të tretur ka vlera me luhatje jo shumë të ndjeshme (8.5 në 9.91 
mg/l O2) në ujërat e lumit Drin dhe nga (8.21 ne 10.4 mg/l O2), për lumin e Bunës gjë që 
mund të shpjegohet me ndryshimin e sasisë së ujit për shkak të reshjeve të mëdha gjatë 

155  Beka. I; “Të dhënat mbi karakteristikat fiziko-kimike të ujit të Liqenit të Shkodrës”. Buletini i USH, 
Shkencat Natyrore nr.1/1994. 
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periudhës së parë të vitit si dhe për shkak të shtimit të elementëve që konsumojnë oksigjenin 
në zonën ku ata rrjedhin. Ecuria e përmbajtjes së NBO5 në ujërat e lumenjve Drin dhe Bunë 
kanë të njëjtën luhatje nga stacioni në stacion gjatë periudhës me pak prurje. Kështu për 
stacionin e Bahçallekut kemi luhatje nga 0.57 në 0.9 mg/l O2 dhe për stacionin e Bunës 0.9 në 
3.8 mg/l O2. Vlera e lartë e këtij parametri në stacionin e Bunës i përket një ndikimi ndotës si 
urban ashtu edhe nga rritja e sasisë së ujit që sjell shpëlarje të zonës përreth tij. Nisur nga 
vlerat e marra nga analizat e kampionëve në këto stacione, mund të themi se ujërat në këto 
stacione kanë të njëjtën cilësi të tyre me ato të cilësisë mesatare. Përmbajtja e fosforit total në 
ujërat e lumenjve Drin dhe Bunë ka luhatje të ndryshme. Për stacionin e Bahçallekut këto 
vlera kanë tendencë të qëndrueshme nga 0.01 në 0.015 mg/l P. Për stacionin e Bunës kemi 
variacion të vlerave nga 0.008 në 0.015 mg/l P. Vlerat e këtij treguesi për lumin e Bunës 
tregojnë se përzierja e ujërave me liqenin e Shkodrës ka qenë e vazhdueshme dhe me ndikim 
të shkarkimeve urbane në të. Nga krahasimi i vlerave të përftuara nga matjet rezulton se këto 
ujëra mund të klasifikohen si ujëra të cilësisë së mirë që do të thotë se vlerat mesatare të tyre 
luhaten brenda intervalit 0.007 – 0.011 mg/l P. Amoniaku është një tregues i ndotjes organike 
të ujërave nga shkarkimet urbane. Stacioni i Bunës ka përmbajtje të amoniakut në vlera që 
luhatet nga 0.014 në 0.18 mg/l N-NH4 si pasojë e ndikimit të shkarkimeve të ndryshme. Në 
stacionin e Bahçallekut vlerat e këtij treguesi luhaten nga 0.012 në 0.048 mg/l N-NH4. Të tre 
stacionet e mara në analizë paraqesin të njëjtën ecuri të përmbajtjes së amoniakut në ujërat e 
tyre, në varësi të kushteve atmosferike dhe të ndikimit në to të shkarkimeve. Ecuria e 
përmbajtjes së nitrateve në ujërat e lumenjve Drin dhe Bunë luhatet nga stacioni në stacion. Të 
dy lumenjtë janë nën ndikimin e shkarkimeve urbane të qytetit të Shkodrës dhe përmbajtja e 
nitrateve luhatet në vlerat maksimale nga 0.26 në 0.39 mg/l N-NO3 dhe në vlerat minimale 
nga 0.14 në 0.17 mg/l N-NO3. 

 
 

Harta nr.81: Të dhënat e cilësisë së ujërave nga matjet  
në stacionet e lumit Buna dhe lagjen Bahçallek 
(Burimi: E.Krymbi & GIS/Albania, 2010-2012) 
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Akuiferi ujëmbajtës zhavorror i Shkodrës: Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet është 
1200-1300 l/sek për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të Shkodrës dhe rrethinave, kurse 
sasia e ujit që shfrytëzohet në akuiferin e Shkodrës është: Q = 1200-1300 l/sek. Koeficienti i 
shfrytëzimit është: K = 0.33-0.5. Risku i ndotjes është i lartë: 

a)për shkak të mbulesës së vogël mbrojtëse sidomos në vendburimin e Dobraçit; 
b)shfrytëzimi intensiv mund të çojë në përzierjen e ujërave të freskëta me ujërat me 

mineralizim të lartë. Mineralizimi i përgjithshëm varion Mp (263.42-368.16mg/l). Aktualisht 
janë ujëra të ëmbla sepse Mp<1 gr/l. Në shpimin e Dobraçit që shfrytëzohet për furnizimin me 
ujë të Shkodrës, Mp luhatet në vlerat (295.94-329mg/l) për vitin 2010, gjithashtu edhe në vite 
e krahasuar, Mp varion në vlerat (327-384.85mg/l).156  

Një problem i madh në akuiferin ujëmbajtës zhavorror të Shkodrës, në Dobraç është 
edhe ndërtimet e shumta informale, të cilat nuk kanë një sistem K.U.Z. dhe K.U.B. të rregullt 
dhe mund të bëhen burime ndotëse. Ajo që konstatohet është ndotja e përqendruar në brigje 
dhe në tabanin e liqenit të Shkodrës nga materialet e depozitimet inerte si ndotje mjedisore e 
shkaktuar nga mbetjet urbane, industriale. Në brigje depozitohet më shumë ndotja për shkak të 
fiksimit të saj në mjedisin bimor, për shkak të cektësisë dhe dinamikës së kufizuar të ujërave 
bregliqenore në krahasim me ato më në thellësi. Po ashtu po hidhen pa kriter në sektorin e 
tabanit të liqenit të Shkodrës, materiale inerte, të cilët me rritjen e ujërave të liqenit do të 
dekantohen, dhe do ta cektësojnë më shumë këtë hapësirë ujore.  

 

                

                
 

Foto nr.49: Ndotje, depozitime urbane, ndërtime informale në tabanin e liqenit të Shkodrës 
(Burimi: E.Krymbi, 2013) 

156 Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave & Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve; “Raporte për 
gjendjen e mjedisit në Shqipëri gjatë viteve 2010, 2011, 2012”. Tiranë, 2012. www.mjedisi.gov.al/. 

 
230 

 

                                                           



Mbetjet nga ndërtimi dhe shkatërimi gjenerohen nga veprimtari të tilla si ndërtimi, 
prishja dhe mirëmbajtja e ndërtesave apo infrastrukturës civile. Për këtë rrymë specifike 
autoritet lokale të qytetit të Shkodës, nuk kanë të dhëna të sakta për sa kohë që nuk ekziston 
një shërbim i mirëfilltë i organizuar për grumbullimin dhe largimin e tyre. Nuk ka pika të 
veçanta për grumbullimin e tyre me infrastrukturën e nevojshme dhe evadimi i tyre bëhet mbi 
bazën e nevojave të momentit dhe jo mbi një planifikim real. Duke mos pasur vende të 
caktuara dhe kontenierë të përshtatshëm për evadimin e kësaj rryme specifike qytetarët dhe 
subjektet private i depozitojnë ato pranë kontenierëve të planifikuara për mbetjet urbane, ose 
në pjesët periferike të qytetit, ku shembulli klasik kohët e fundit po bëhet by-pass-i i Shkodrës. 
Gjithashtu në akset kryesore të rrugëve nacionale jo rrallë herë gjen pirgje me mbetje inerte të 
depozituara në mënyrë ilegale. Është duke u rritur shumë dhe duket i pakontrolluar numri i 
ndërtimeve përgjatë brigjeve të lumit Buna dhe liqenit të Shkodrës dhe, nëse vazhdon kështu e 
me rritme më të shpejta si prognozë, atëherë parashikojmë se, pas disa vjetësh, shumë pak 
breg i lirë ka për të mbetur, sidomos në atë përendimor që aktualisht duket më i preferuar për 
infrastrukturë turistike e tregëtare. Kjo dukuri do të kufizojë mundësinë për plazh, pra do të 
kufizojë vlerat balneare si dhe do të rrisë masën e ndotjes për shkak të derdhjeve të shumta të 
ektrementëve në ujë.  

  
 

Foto nr.50: Lumi Buna para dhe pas viteve 90, sektori Zues  
(Burimi: E.Krymbi, 2010) 

Zonat e bregut të liqenit të Shkodrës ka qenë vlerësuar shumë si një zonë me vlerë të 
lartë, por i është nënshtruar zhvillimit spekulativ nga ndërtimet pa kriter. Këto ndërtesa janë 
ndërtuar pa një vlerësim si të faciliteteve strukturore e sanitare, ashtu dhe të vlerave estetike të 
peizazhit ose cënueshmërinë prej rrezikut të përmbytjeve. Këto tipe të vendbanimeve përgjatë 
brigjeve të liqenit të Shkodres, shpesh krijojnë degradime mjedisore të konsiderueshme të 
tokës dhe ujit,  gjithashtu të peizazheve dhe të biodiversitetit të liqenit.  

    
Foto nr.51: Ndërtime që dëmtojnë peizazhin e bregut e liqenit të Shkodrës  

(Burimi: E.Krymbi, 2010) 
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Në liqen gjithnjë e më shumë po zhvillohet gjuetia pa kriter dhe e jashtëligjshme, 
sidomos në drejtim të ihtiofaunës. Kjo rrezikon prishjen e mëtejshme të strukturës së 
gjallesave, pakësimin e mëtejshëm të masës së llojeve që, siç dihet, është në përgjithësi e 
pakët apo edhe zhdukjen e atyre që janë shpallur të rrezikuara. Nga intervistat që janë bërë me 
banorët e lagjeve rreth liqenit deklarohet se gjuhet me dinamit dhe me korent elektrik, gjuhet 
edhe gjatë rrahjes, gjuhet më keq se në të gjitha kohërat. Për rrjedhojë banorët konstatojnë se 
në liqen ka më pak peshk se në të kaluarën dhe po vazhdoi kështu gjendja do të keqësohet 
shumë. Prerjet pa kriter e pa kontroll të bimësisë pyjore në të kaluarën deri aktualisht ka çuar 
në pakësimin në minimum të saj ose duke zhdukur shumë pyje të njohur më parë. Është e 
qartë për të gjithë se çfarë pasojash ka kufizimi apo mungesa e vegjetacionit në breg për 
biotën në veçanti por edhe për zhvillimet mjedisore gjeografike të pakëndëshme që mund të 
krijohen.  

Shqetësim është pakësimi apo zhdukja e kolonive të shumë lloje shpendësh dhe 
provokimi e shtimi i migracioneve. Shifrat aktuale të krahasuara me ato të disa viteve më parë, 
konstatojnë një rënie të numrit të shpendëve si dhe kufizim të folezimit. Kështu nuk dihet nëse 
folezon karabullaku në pjesën tonë apo jo, kurse pelikani ka kohë që nuk shihet më. Gjithashtu 
nuk ka të dhëna për disa lloje të tjerë si lejleku, çapka, zhgaba.  

Në shumë faqe të malit të Taraboshit janë bërë ndërhyrje të pakontrolluara në terren, 
për marrjen e gurëve gëlqerore apo të dherave. Kjo, jo vetëm ka sjellë prishjen e pejzazheve 
gjeografike rreth liqenit, mundësinë e provokimit të dukurive gjeomorfologjike siç janë 
shembjet, por ka dëmtuar e po dëmton rëndë bimësinë në këto shpate, gjë që reflektohet në 
dukuri negative në brigjet e liqenit e në uljen e vlerave turistike. 

 

  
 

Foto nr.52: Guroret dhe ndërhyrjet në malin e Taraboshit 
(Burimi: E.Krymbi, 2014) 

 
Erozioni i tokës është një  problem i madh në zonat  përreth  brigjeve  të  lumenjve. Lumi 

Buna, Drini dhe Kiri takohen në një bashkë-rrjedhje në jug të liqenit të Shkodrës. Në dimër  
këtu  uji arrin një nivel me të lartë (kryesisht në sezonin e shirave) dhe  pengon rrjedhjen e ujit 
nga liqeni i Shkodrës. Kjo gjë shkakton përmbytje por pengon gjithashtu edhe derdhjen e 
ujrave të zeza dhe të shiut, nga zona urbane duke shkaktuar grumbullime të mëdha të ujit 
brenda qytetit. Kjo situatë është përkeqësuar edhe nga depozitimi i materialeve në shtratin e 
lumenjve duke reduktuar kështu kapacitetin e tyre. Mënyrat për reduktimin e këtyre rreziqeve: 
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• Skarpatat e lumenjve duhet të mbrohen me diga sidomos përgjatë lumenjve të Drinit 
dhe  Kirit kur kalojnë pranë qytetit të Shkodrës; 

• Ndalimi i gërmimeve të shtrateve të lumenjve për nxjerrjen e materialeve të ndërtimit; 
• Kryerja e pastrimeve dhe prishja e ndërtimeve abuzive në shtratin e lumit Buna. 

 
Për ta konkluduar këtë çështje, mund të shprehemi se të gjitha këto dukuri e 

shqetësime janë rrjedhojë e keqadministrimit të liqenit dhe lumit, gjatë viteve të kaluara dhe 
aktualisht, rrjedhojë e një ndërgjegjësimi minimal të njerëzve për vlerat e tërësisë ujore dhe 
për pasojat që rrjedhin nga ndërhyrja antimjedisore, nga marrëdhëniet jo të drejta e të 
paekuilibruara që janë vendosur midis tërësisë ujore e veprimtarisë humane. Ka dominuar 
koncepti e qëndrimi se se kjo hapësirë është një dhuratë e natyrës që mund ta konsumosh si të 
duash e pa kriter. Cilësia e mjedisit vizual të një zone varet nga kushtet e pejzazheve 
rrethuese, ndërsa cilësia e mjedisit të jetesës, e cila është kryesisht e lidhur me kushtet e 
shëndetit publik varet kryesisht nga cilësia e ajrit, ujit, dheut dhe mbulesës vegjetative të 
zonës. Nga kjo pikëpamje, cilësia e mjedisit të qytetit të Shkodrës, ka qenë subjekt i ndotjeve  
serioze të ajrit, ujit dhe tokës. Ujërat e zeza që derdhen direkt në liqen apo lumenj pa asnjë  
trajtim sjellin një rrezik serioz për shëndetin e njeriut si dhe për jetën nënujore (peshqit). 
Mënyrat për reduktimin e ndotjes është trajtimi i ujërave urbane (ujërave të zeza) të qytetit të 
Shkodrës, përpara se të derdhen në liqenin e Shkodrës, në lumin Buna dhe në Drin. Rrjeti i 
ujërave të zeza mbulon afersisht 65%-70% të hapësirës së populluar të qytetit. Sidoqofte ky 
rrjet është i papërshtatshëm dhe vuan nga probleme të ndryshme në sistemin e daljes. Sasia 
totale vjetore e ujërave të përdorura nga qyteti është 9.6 milion m3 dhe momentalisht nuk ka 
një impiant trajtimi.  
 
6.1.1Cilësia e ajrit urban dhe zhurmat në qytetin e Shkodrës  
Cilësia e ajrit urban në qytetin Shkodrës, për indikatorët më kryesorë të cilësisë se ajrit, PM10, 
LNP, NO2, SO2, O3, CO, Pb dhe benzen në zonat urbane më të rënduara. Ajri urban rezulton i 
pastër për indikatorët NO2, SO2, CO, Pb dhe benzen. Ndotësit kryesor të ajrit urban në pikat e 
monitoruara të qytetit të Shkodrës janë: LNP dhe PM10. Vlerat mesatare vjetore të LNP dhe 
PM10, tejkalojnë në mënyrë të konsiderueshme normën Shqiptare dhe standardin e BE-së. 
Transporti urban dhe ai privat është një nga faktorët kryesorë që ndikon në cilësinë e ajrit 
urban. Përdorimi gjithnjë e më shumë i transportit rrugor privat është shoqëruar me një numër të 
madh mjetesh rrugore, të cilat kanë shënuar një rritje prej 5.3 për qind në vitin 2012 në 
krahasim me vitin 2010. Transporti mbetet një nga burimet kryesore të ndotjes së ajrit urban, 
për shkak të: 
-moshës mesatare relativisht të madhe të mjeteve të transportit (mbi 10 vjet) në krahasim me 
mesataren e vendeve të BE-së (që është 7.1), pasi automjetet e vjetra shkarkojnë disa herë më 
shumë NOx, monoksid karboni CO, gaze sulfurore SO2, hidrokarbure në krahasim me 
makinat e reja me konverter; 
-mirëmbajtja jo e mirë e automjeteve. Edhe pse janë futur sistemet e testimit të automjeteve 
duhet theksuar se kontrolli i shkarkimeve të automjeteve nuk zbatohet siç duhet; 
-menaxhimi jo efikas i trafikut që shpie në dyndje dhe në kohë qëndrimi të gjatë në të; 
-kushte të këqija të rrugëve, që çon në amortizimin e shpejtë të automjeteve. 

Sektori i ndërtimit është faktor kontribues në cilësinë e ajrit urban për qytetin e 
Shkodrës. Lëvizja demografike e popullsisë drejt qytetit të Shkodrës, ka sjellë 
domosdoshmërinë e ndërtimit të infrastrukturës së nevojshme sociale si ndërtesa banimi, 
shkolla, qendra shëndetësore etj. Pluhurat që lëshohen në ajër gjatë ndërtimeve të këtyre 
objekteve shkaktojnë ndotje të ajrit. 
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Stacioni SO2 NO2 LNP PM10 O3 Pb CO Benzeni 
Shkodër 17 26.5 182 86 70.6 0.22   

Norma e Shqipërisë 60 60 140 60 65 1 2 5 
Norma BE-së  40  40  0.5  5 

 
Tabela nr.60: Vlerat mesatare vjetore të tetë treguesve  

të monitoruar për vitin 2010, në qytetin e Shkodrës 
 

 
 

Harta nr.82: Të dhënat e cilësisë së ajrit nga matjet  
në stacionet e qytetit të Shkodrës  

(Burimi: E.Krymbi & GIS/Albania, 2010-2012) 

Qyteti Vendndodhja Gjerësia         
gjeografike 

Gjatësia 
gjeografike 

Shkodër DSHP 42° 04’27” 19°24’00" 

Koordinatat e stacioneve të monitorimit në qytetin e Shkodrës 

Qyteti i Shkodrës paraqet ulje të vlerave mesatare të zhurmës për ditën, në 3 stacionet e 
monitorimit, hyrja e qytetit, përballë Universitetit sheshi “Studenti” dhe përballë Xhamisë, e 
krahasuar kjo me vitet e mëparshme. Ndërsa tregu i shumicës paraqet pothuajse të njëjtat vlera 
mesatare të viteve paraardhëse. Nuk mund të themi të njëjtën gjë për LAeq/N, ku paraqitet 
pothuajse e njëjta situatë me vitet e tjera, me ulje-ngritje nga një vit në tjetrin. Pika e 
monitorimit me vlerë më të lartë është tregu i shumicës me Laeq/N 44,2dBA.157 

157 Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave & Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve; “Raporte për 
gjendjen e mjedisit në Shqipëri gjatë viteve 2010, 2011, 2012”. Tiranë, 2012. www.mjedisi.gov.al/. 
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         Grafiku nr.24:Vlerat mesatare të ditës, për qytetin      Grafiku nr.25:Vlerat mesatare të natës, 
                        Shkodrën, krahasuar me standardet e BE-së               për qytetin Shkodrën, krahasuar  

                                                                                          me standardin e BE-së 
 

 
 

Harta nr.83: Të dhënat e zhurmave nga matjet  
në stacionet e qytetit të Shkodrës (Burimi: E.Krymbi & GIS/Albania, 2010) 

 
Nr. Pikat e monitorimit Vlera 

Mes.Ditën dB 
(A) 

Vlera 
Mes.Natën dB 

(A) 
1. Kryqëzimi në hyrje 58,1 39,9 
2. Përballë Universitetit 61,4 42,6 
3. Përballë xhamisë 61,9 42,3 
4. Tregu i shumicës 69 44,2 
 
 
 

235 
 



6.2. Vështrim mbi situatën që prodhoi përmbytjen në  qytetin e Shkodrës-Janar 2010 
 
Ultësira Shkodrës bën pjesë në skajin veriperëndimor të Shqipërisë. Pjesa e marrë në studim 
mbanë popullsinë më të madhe të veriut. Në këtë territor përfshihen zona me vlera të veçanta 
natyrore, monumente të lashtësisë, të trashëgimisë, zona të mbrojtura turistike, plazhe të 
cilësisë së mirë, vende me vlera për shërbime të ndryshme turistike, të cilat janë të shumë 
njohura dhe të vlerësuara.  

Ultësira e Shkodrës, përbëhet nga dy pjesët e saj Mbishkodra dhe Nënshkodra. Dallon 
nga gjithë Ultësira Perëndimore, pjesë e së cilës është, për veçoritë e kompleksitetit  të saj 
gjeografik.158 Nga pikpamja gjeotektonike  njihet si grabeni i Shkodrës që është produkt i 
lëvizjeve fundosëse të pliocen-kuaternarit dhe që gjatë pliocenit dhe pleistocenit mendohet se 
ka qenë një gji detar që futej thellë në drejtim të veriperëndimit (liqeni i Shkodrës, fusha e 
Mbishkodrës, ultësira e Moraçës).159 Ndërsa fusha e Mbishkodrës dhe gropa e liqenit janë 
pjesë të zonës tektonike të Alpeve, fusha e Nënshkodrës kufizohet, me nyjet tektonike ku 
takohen zona tektonike e Alpeve, zona tektonike e Mirditës, zona tektonike e Krasta Cukalit 
dhe zona tektonike e Krujës. Diferencimi neotektonik në linjat e kontaktit midis këtyre zonave 
ka prodhuar ultësirat  e mbushura dhe të sheshuara nga prurjet e ngurta të lumenjve dhe 
përrenjve, si dhe një sëri kodrash e vargjesh kodrinorë të formuara në horste që ngrihen mbi 
këto ultësira duke i ndarë e duke krijuar kontraste morfologjike.160   

Fushat janë jo vetëm të sheshta por edhe të ulëta. Kështu në Vaun e Dejës lartësia është 
28 m mbi nivelin e detit ndërkohë që fusha e Drinit është rreth 10-12 m, ajo e bregut të Bunës 
3-4 m, qyteti i Shkodrës 7-9 m, pasqyra mesatare e liqenit është 5.6 m. Dy lumenjtë e kesaj 
ultësire, Drini dhe Buna, grumbullojnë ujërat nga një hapësirë shumë malore dhe shumë 
dominuese mbi fushën në perëndim. 

Përmbytjet në këtë ultësirë janë dukuri natyrore, që kanë shkaktuar dëme të mëdha. Në 
një periudhe mesatare prej 110-112 vjetësh lumi Drin, porsa dilte nga gryka e Vau Dejës, ka 
ndërruar shpesh rrjedhjen kryesore, duke kaluar herë në Shkodër dhe herë në Lezhë e duke 
përmbytur e lënë gjurmë të veprimtarise së tij.  Mendohet se në fushën e Trushit, gjatë 400 
vjetëve lumi Drin ka depozituar deri në 3 metra material të ngurtë. Në vitin 1956, me 
ndërtimin e pritës së Gjadrit, u ndërpre derdhja e një pjese të Drinit në Lezhë, duke kaluar të 
gjitha ujërat e tij në drejtim të Shkodrës. Por me plotat e janarit 1963, Drini e çeli prapë 
shtratin e tij, duke kaluar përsëri rreth 1/3 e tij në drejtim të Lezhës.161 Veç përmbytjeve në 
vitet 1854, 1871 e 1897 në qytetin e Shkodrës dhe në ultësirën poshtë Shkodrës ka pasur 
përmbytje dhe në vitet 1905, 1916, 1937 dhe më vonë në vitet 1946, 1952, 1960, 1962-1963, 
1970, 1971, 1979, 1994, 2004 deri tek ajo e janarit 2010 si dhe e shkurtit 2010. 

Vërshim i madh me karakter historik i Drinit ndodhi gjatë datave 10-13 janar 1963, 
për efekt të reshjeve të shumta në formë shiu që ranë në pellgun shimbledhës të tij. Rënia e 
shiut u shoqërua dhe me shkrirjen e borës së madhe që kishte rënë ditë më parë si rezultat i 
temperaturave të larta,dhe reshjeve të shiut. Kështu që ushqimi i ketij vërshimi ishte i përzier 
shi dhe shkrirje  bore. Niveli i Drinit nga baza e shtratit arriti 6.73 m, i Bunës arriti 9.64 m. 
Në pellgun e Bunës e të Drinit u përmbytën fusha e Zadrimës së Shkodrës dhe e Lezhës dhe 

158    Qiriazi. P; “Gjeografia Fizike e Shqipërisë”, Tiranë, 2001. 
159  Grup Autorësh; “Harta Gjeologjike e Shqipërisë e shkallës 1:200.000”, Tiranë, 2002. 
160   Grup Autorësh; “Gjeografia Fizike e Shqipërisë” I & II. Tiranë, 1991. 
161  Pano. N. & Saraci. R.; “Bilanci hidrik për liqenin e Shkodrës dhe per rrjedhën e Bunës pas bashkimit me 

Drinin”. Studime Hidrometeorologjike, 3: 75-91. 
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bregu i Bunës me një sipërfaqe të përgjithshme të përmbytur prej 18.600 ha, me një kohë të 
qëndrimit nën ujë të tokave prej 22 ditësh mesatarisht.162   

Pas ndërtimit të kaskadë së Drinit (viti 1985), u realizua rregullimi pjesor i rrjedhjes 
ujore të Drinit poshtë Fierzës. Në këtë zonë nga Kukësi deri në Vaun e Dejës formohet pjesa 
më madhe e rrjedhjës së plotave maksimale të Drinit (rreth 60 për qind e vëllimit të tyre), për 
shkak të shirave më të shumtë dhe të kushteve të terrenit. Kjo shihet edhe nga përmasat e 
plotave të verifikuara pas ndërtimit të kësaj kaskade. Në vitin 1979, porsa ishte ndërtuar 
hidrocentrali i Fierzës, u përmbyt nga ujërat e Drinit e të Bunës Oboti (Dajçi). 

Gjatë 10-15 ditëve të fundit të Dhjetorit e Janarit 2010 situata meteorologjike u 
karakterizuan nga shira të pandërprera që vazhduan edhe në javën e parë të janarit. Në disa 
ditë, në zonat e larta malore pati dhe reshje dëbore që arritën një lartësi shtrese prej 50-100 
cm. Shirat dhe ngritja e temperaturave shkrinë brenda pak kohësh gjithë borën e rënë.  
 

 
 

Harta nr.84: Parashikimet e reshjeve  
te shiut nga data 11-12 janar 2010163 

 
Kjo situatë u përsërit dy herë dhe u reflektua në krijimin e rrjedhjeve të shumta e të 

vazhdueshme ujore të përrenjve e lumenjve si dhe furnizim të vazhdueshëm të tyre edhe nga 
burimet nëntokësorë. Në zonën e Shkodrës, komunat më të ndikuara nga problemi 
përmbytjeve janë Guri i Zi, me 600 ha të përmbytura, Ana e Malit, me 1200 ha, Dajçi, me 800 
ha, Bushati, me 800 ha, dhe Velipoja me 1200 ha tokë të përmbytur.  

Kofiçenti i rrjedhjes sipërfaqësore kaloi vlerat 90% që njihet si vlera maksimale për 
zonën malore të Drinit dhe pellgut të Liqenit.164 Kjo çoi në rritjen e shpejtë të nivelit të 
liqeneve të kaskadës së Drinit. Rrjedhja intensive sipërfaqësore e nëntokësore u reflektua me 
një prurje shumë të shpejtë dhe ngritje të shpejt të nivelit të liqeneve duke zënë, në një farë 
mënyre, në befasi menaxhuesit e kaskadës së Drinit. Kjo lidhet me kombinimin nga natyra, 
brenda një periudhe 10-15 ditore, të një kompleksi faktorësh që koinçidojnë mjaft rrallë në të 

162  HIDMET 1964: Ngjarjet e jashtëzakonshme hidrometeorologjike të dimrit 1962-1963 në  Republikën e 
Shqipërisë. 

163  www2.ipta.demokritos.gr. 
164  www.zki.dlr.de/applications/2010/Albania/: Qendra Ndërkombëtare Satelitore për krizat natyrore. 
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njëjtën kohë, një herë në dhjetra vjet dhe që veprojnë nën disa kushte që krijohen në procesin e 
veprimtarisë natyrore dhe asaj humane gjatë periudhave të caktuara.165 

Duke u bazuar në të dhënat e grumbulluara nga terreni, arkivat dhe literatura, bëhet 
përpjekje për të evidentuar dhe lidhur njeri me tjetrin faktorët që shkaktuan dhe favorizuan 
përbytjen e 2010-tës, si dhe paraqiten një sërë rekomandimesh për parandalimin e rasteve dhe 
menaxhimin efikas të faktorëve.   
Faktorët e përmbytjes  
Lumenjtë Kir dhe Gjadër paraqesin një burim të rrezikshëm përmbytjeje për shkak të 
sedimenteve të mëdha që ata përcjellin me vete. Prita në Malin e Rrëzuar është prishur dhe 
lumi Gjadër paraqet rrezik serioz për fushën e Zadrimës. Lumi Kir ka dëmtuar shumë 
argjinaturën e tij dhe, gjatë reshjeve të mëdha, ai paraqet rrezik serioz për fshatrat përreth, por 
edhe për vetë qytetin e Shkodrës.  
Kuota kritike e lumit Drin në zonën e Lezhës është + 2,2 metra. Në këtë kuotë, uji përmbyt 
komunën Blinisht, fshatin Bacel dhe 200 ha tokë bujqësore. Me rritjen e kuotës, siç ishte rasti i 
shtatorit 2002, kur kuota shkoi + 3,04 metra, u përmbytën mbi 5000 ha toke, pra sipërfaqja e 
përmbytur është e lidhur me rritjen e kuotës së lumit Drin. Në zonën e Torovicës, me një 
sipërfaqe 2200 ha, kuota kritike është + 1,7 deri 1,8 metra dhe me këtë kuotë përmbyten 600 
ha, me rritjen e kuotave sipërfaqja e përmbytjeve shtohet (PRVM-Delta e lumit Drin, Shkodër-
Lezhë, 2007). Për kullimin e ujërave në zonën e Lezhës funksionojnë 5 hidrovore. Mbushja e 
lumit Drin influencon negativisht në kullim dhe prurjet e ngurta, të cilat zvogëlojnë 
kapacitetin kullues 40 cm në vit. Kapaciteti përcjellës i lumit Drin sot është 300 m3/sek, nga 
500 m3/sek që duhet për kullimin e gjithë sipërfaqes së Lezhës së marrë në studim  
Shirat e vazhdueshme, shpesh herë të rënda, për disa ditë pa pushuar rënduan mjaft 
situatën hidrike. Duhet theksuar se shirat e vazhdueshme dhe ritmike, në dukje të pakta, janë 
më të rrezikshme për përmbytjet se sa shirat e shkurtra e intensive, uji i të cilave kalon më 
shpejt sepse rrugët janë të lira dhe toka thith mjaft ujë për t’u ngopur. Përkundrazi, 
vazhdimësia e reshjeve për një periudhë 10-15 ditore e ngjesh tokën, sado e thatë, e 
shkrifëruar dhe ujëthithëse të rezultojë, e tej ngop atë dhe ajo detyrohet te nxjerrë ujë në 
sipërfaqe në vend të asimilimit. Nga ana tjetër një faktor tjetër me ndikim negativ për situatën 
ishin reshjet e borës me lartësi shtrese deri 1 m që mbuluan gjithë pellgun ujëmbledhës  të 
Drinit dhe të atij Bunë-liqen (Alpe, Malësia Pukë-Mirditë, Vargu i Korabit, Malet e Lurës, 
Mali i Zi, Kosovë, Maqedoni që  arrin mbi 22.000 km2).  
Kombinimi i reshjeve të shiut me ato të borës, shoqëruar me ulje e ngritje të shpejta të 
temperaturës, kushte që kanë ndikuar në shkrirjen e shpejt brenda dy ditësh të borës, dukuri që 
është përsëritur 2 herë gjatë 10-15 ditëve, klasifikohet  si një dukuri e rrallë. Kjo gjë ka 
ndodhur në vitin 1962-1963 por brenda një periudhe 2-3 mujore e jo brenda një periudhe 15 
ditore si në rastin e permbytjeve te fillim Janarit. Me sa duket ngrohja globale po e bën klimën 
më kapricioze, me shprehje më të shpeshta të ndryshimeve dhe të dukurive të rrezikshme 
atmosferike e të kombinuara. Kjo ka disa kohë që është thënë, nga Drejtori i NASA-s për 
klimën, Xhejms  Hësen, e të tjerë pas tij gjatë këtyre 20 vjetëve të fundit.166   
Sidomos kur njeriu nuk menaxhon mirë mjedisin, siç ka ndodhur e po ndodh në të gjithë 
botën, ashtu dhe në vendin tonë, atëherë natyra godet ashpër, herë në një pikë e herë në një 
pikë tjetër, herë me një dukuri negative atmosferike e herë më një dukuri tjetër klimatike. 
Shoqëria që nuk studion e nuk menaxhon mirë është e predispozuar të kapet në befasi.  

165  www.disasterscharter.org/: Qendra informative ne lidhje me hapësirën dhe fatkeqësitë e mëdha. 
166  www.giss.nasa.gov/: Instituti Goddard për studime hapësinore. 
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Fryrja e Liqenit të Shkodrës që derdh ujë në Bunë për shkak të dominimit të tij nga shirat 
dhe bora e një pellgu të gjerë e të lartë hidrografik (pjesa më e madhe e territorit të Malit të Zi 
dhe Alpet Perëndimore etj, zonë e njohur për reshje shumë të mëdha në Europë), ka sjellë 
shkarkimin e sasive të mëdha uji në Bunë. Pra, Bunës i është dashur të tërheq ujërat e dy 
furnizuesëve të mëdhenj (Drinit dhe Moracës + të Kirit e Gjadrit), por që praktikisht nuk 
mund ta realizojë për shkak të volumit të madh dhe paaftësisë së përhershme Bunës për të 
tërhequr. Buna e ka kapacitetin maksimal për tërheqje 1800 m kub në sekond, ndërkohë që i 
duhet të tërheq rreth 3 fishin në raste të tilla, në kushtet kur rrjedhjen e saj e bllokon edhe 
rryma e fortë e Drinit që krijon rrymën e penguar si dhe atë të kundërt në raste të veçanta.  
 

 
Harta nr.85: Sektorët e përmbytjes në pjesën perëndimore të qytetit të Shkodrës 

 
(Burimi: Projekti RIVA, 2010) 

 
Derdhjet e vazhdeshme të ujit nga territori i Maqedonisë ( ujëra të Liqenit të Ohrit dhe dy 
hidrocentraleve në Drinin e Zi pranë kufirit të cilët kanë derdhur në të njëjtën kohë). Në rastin 
konkret duhet studiuar se sa % kanë ndikuar ky faktor në situatën që u krijua në fushën e 
Nënshkodrës.  
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Fryrja e erës së Shirokut e cila është një erë shumë violente dhe e vazhdueshme për shumë 
ditë. Në të tilla  raste, kjo erë mufat ujin e detit në bregdet, shkakton dallgë të mëdha të cilat 
kalojnë brezin e rërës së plazhit apo kordonet e lagunave ose i çan ato dhe furnizon me ujë 
territorin në brendësi. Kjo dukuri kombinohet apo koincidon edhe me ndodhjen në këtë rast 
edhe të baticave më të larta se mesatarja shumëvjeçare(mbi 60 cm). Kjo dukuri përmbyti 
zonën bregdetare të Lezhës. Të dyja këto dukuri shkaktojnë bllokimin e derdhjeve të ujërave 
të lumenjve, në këtë rast të Bunës në grykderdhje, për shkak edhe të pjerrësisë shumë të vogël 
të shtratit e të territorit në përgjithësi. Në këto raste ndodh që Buna rrjedh për orë edhe në 
drejtim të kundërt, pra krijohet edhe rryma e kundërt, përveç rrymës së penguar. Por, mjafton 
vetëm bllokimi i rrjedhjes dhe derdhjes në det, pra rryma e penguar, që ujërat në Bunë të rrisin 
shpejt nivelin e të përhapen me shpejtësi nëpër fushat e ulëta në dy anët e saj. 
 

 
 

Harta nr.86: Sektorët e përmbytjes në zonën bregliqenore  
dhe breglumore të qytetit të Shkodrës (Burimi: Projekti RIVA, 2010) 

 
Kohëzgjatja e bllokimit të shkarkimit të Liqenit nëpërmjet Bunës për shkak të niveleve të 
larta që krijohen dhe rolit të rrymës së fortë të Drinit mbi të, favorizon shumë rritjen e 
mëtejshme të nivelit të liqenit të Shkodrës dhe përhapjen e ujërave drejt qytetit të Shkodrës  
dhe fushave të ulëta në lindje të liqenit. Liqeni arrin deri në dyfishim të sipërfaqes së tij duke 
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shkaktuar përmbytje të mëdha. Ai është një liqen i cekët, me brigje të ulëta dhe reflekton 
shpejt duke u zgjeruar shumë jashtë brigjeve.  
Mund të themi se Liqeni i Shkodrës gjatë 20 vjetëve të fundit është bërë dhe më i cekët 
sidomos në pjesët lindore e juglindore për shkak të proceseve të atrofizimit që kanë ndodhur 
nga ndotjet. Po kështu pjesa fundore e tij pranë Urës së Bunës është mbushur shumë me inerte 
të hedhura me qëllim krijimin e territoreve për shfrytëzim për ndërtim. Ndërtime të shumta në 
brigjet e tij e në shtratin e tij kanë zënë gjithashtu mjaft volum që duhej ti takonte ujit, i cili 
detyrohet pastaj të zerë hapësira të tjera drejt qytetit duke përmbytur një pjesë të mirë të qytetit 
siç e kemi në rastin aktual. 
Mospërputhja e kapaciteteve ujëmbledhëse dhe ujë përcjellëse. Nga njera anë, pjesa 
malore me lartësi e pjerrësi të madhe të shpateve dhe sipërfaqe shumë më të madhe 
ujëmbledhëse (afro 22.000 km2) që prodhon sasira kolosale ujërash brenda  një kohe të 
shkurtër duke e transportuar atë në rrugë sipërfaqësore e nëntokësore drejt aksit të lumenjve 
dhe pellgjeve liqenorë. Nga ana tjetër pjesa fushore, me sipërfaqe shumë herë më të vogël dhe 
me pjerrësi shumë të vogël, rrjedhimisht e paaftë për të tërhequr dhe përcjellë atë prodhim aq 
të madh e të shpejt prurjesh për shkak të pjerrësisë së vogël të territorit të saj.  
Fusha vetë, kanalet kulluese dhe shtrati i Bunës kanë pësuar mbushje me materiale inerte  
sidomos gjatë këtyre 25 vjetëve të fundit duke rritur paaftësinë tërheqëse të ujërave dhe 
derdhjen e tyre në det. Mund të vlerësojmë se kanalet kullues mund të kenë punuar me 50% të 
kapacitetit të tyre tërheqës. Këtyre u duhen shtuar shumë ndërhyrje në terren në zonën fushore 
siç janë shumë ndërtime në vende që janë të ulëta të cilat luajnë rolin e barrierave si dhe zënë 
volum hapësire që mund t’i takonte një pjese të masës ujore.  
 

  

  
 

Foto nr.53: Përmbytja në lagjet hyrëse të qytetit të Shkodrës (Bahçallek dhe Xhabije) 
(Burimi: E.Krymbi, 2010) 
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Në shpatet e zonës malore janë bërë ndërhyrje të mëdha e pa krier, pa studim, që kanë 
cënuar raportet e ekuilibrit midis elementeve të ndryshëm  natyrorë. Në këtë kuadër theksojmë 
sidomos prerjen masive të pyjeve të larta dhe ekspozimin e territorit kundrejt reshjeve dhe 
shpërlarjes. Si rezultat është hequr një pjesë jo e vogël e tokës dhe e shtresës së nënpyllit, 
faktorë këta që pengojnë rrjedhjen sipërfaqësore dhe ndikojnë që një pjesë e madhe e ujit të 
infiltrojë në rrugët nëntokësore. Në shpate kudo është gërmuar e gërmohet, çlirohet material 
inert që është i gatshëm për t’u marrë e transportuar drejt vendeve të ulëta ku depozitohet e 
krijon barriera ose ngre tabanin e territorit. Në këtë kuadër sasira kolosale materiali inert është 
futur në gropat e liqeneve dhe në shtratin e Bunës si dhe të Liqenit.167 Çështjet e menaxhimit 
të kaskadës dhe të kapaciteteve tërheqëse të ujërave në fushë mund të jenë një faktor ndikues 
por, se sa përqind  ka qenë ky faktor, fjalën për këtë duhet ta thonë specialistët e fushës 
përkatëse. 

Rekomandime  

1. Njohja në mënyrë të sigurt dhe afatmesëm e prurjeve të mundshme që vijnë në kaskadë dhe 
në Liqenin e Shkodrës të cilat kalojnë nëpërmjet Bunës. Mendojmë se ka ndryshime të 
dukshme në regjimin e tyre gjatë viteve të fundit. 

2. Studimi i aftësisë tërheqëse të Bunës dhe rritja e saj duke llogaritur edhe hapësirën jashtë 
brigjeve deri te argjinaturat mbrojtëse. 

3. Menaxhimi me nivel të lartë shkencor i kaskadës në përputhje edhe me aftësinë tërheqëse të 
ujërave përmes Bunës, kanaleve të mëdhenj e hidrovorëve. 

4. Krijimi i argjinaturës bregdetare, jo në vijë të drejt sipas vijës së detit drejt por me zigzak, 
në një largësi të përshtatshme nga vija bregdetare dhe duke lënë në marrdhënie me detin të 
gjitha lagunat, të mëdha apo të vogla qofshin, të cilat shërbejnë si hapësira për shfryrje dhe 
amortizim të forcës së detit.  

5. Ngritja e infrastrukturës së sigurtë për rrjedhjet lumore, argjinatura në dy anët e rrjedhjeve, 
kanale të mëdhenj kullues, shtim të hidrovorëve në pika të reja në varësi me pjesën e sasisë së 
ujërave të tepërt që  duhet të tërhiqet nëpërmjet tyre. 

6. Largimi i gjithë atyre ndërtimeve në territore që janë të dominuara nga ujërat të cilët jo 
vetëm janë në rrezik por edhe pengojnë, janë barriera për tërheqjen e ujërave dhe zenë volum 
që duhet t’i takojë ujërave në raste të tilla. Nuk mund të ndërtohet në atë hapësirë që është 
territor i ulët dhe i krijuar nga vet uji sespse ai territor, edhe pse i thatë, është lumore e lumit, i 
cili në raste të rralla kthehet aty dhe e përdor atë. 

7. Ndërtimi i Hidrocentraleve të tjerë (Ashta, Skavica) që të kompletohet kaskada, gjë që do 
kontrolloje e menaxhojë shumë më mirë gjithë ujërat që futen në shtratin e Drinit. Plotat 
menaxhohen atje ku ato krijohen sic dihen ato në një pjesë  të madhe krijohen në pellgun 
përtej Skavicës. Liqeni i Ashtës do luajë një rol shumë të pjesshëm e plotësues. 

167  www.qkzh.org/: Qëndra për Kërkim dhe Zhvillim. 
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8. Mirëmbajtja me rregullore të miratuar nga qeveria e gjithë infrastrukturës mbrojtëse e 
tërheqëse të ujërave të fushës.  

9. Thellimi e zgjerimi i grykëderdhjes së Bunës dhe zgjerimi i shtratit saj, sidomos në kthesat 
e forta (meandret) të cilat bëhen veçanarisht pengesë për rrjedhjen, thellimi e zgjerimi i shtratit 
të Bunës deri te Ura e Bunës dhe ndërtim argjinature në brigjet lindore të liqenit. Por duhet 
studim kujdeshëm në këtë aspekt sepse mund të krijohen pasoja të tjera zinxhir si ulja e nivelit 
mesatar të liqenit dhe dëmtim i biodiversitetit i cili është më shumë i përqëndruar në brigje 
dhe cekinat pranëbregore. 

10. Mund të mendohet edhe varianti i krijimit të një rruge të re për Drinin duke e shkëputur 
nga Buna. Rruga mund të ndjek rrugët e vjetra të Drinit siç është ajo që kapet te Harku i 
Bërdicës- Trush-Fusha e Trushit-Gryka e Gjo Lulit-det. Varianti i dytë mund të kapet në 
Beltojë e të vazhdoj fushën e Trushit-Gryka e Gjo Lulit-Det. Kështu ndahet sistemi që quhet 
nyja hidrologjike e Shkodrës Drin-Bunë-Liqen dhe krijohen dy sisteme të pavarur e të 
lehtësuar. Drini do tërheq ujërat e tij, të Kaskadës e të Gjadrit kurse Buna do tërheq ujërat e 
Liqenit, Kirit dhe Përroit të Oblikës.  
 
11.  By-passi i Shkodrës është ndërtim që zë shtratin e liqenit të Shkodrës, në një sipërfaqe të 
madhe dhe i gjithë ai volum uji që do të derdhej në sipërfaqe, tani shkon në rrjedhë. Kjo do të 
rrisë nivelin se nuk ka ku shkon. Në qoftë se ka sjellë 500 m3 ujë në sekondë do të sjellë 200 
m3 ujë në sekondë. Duke u rritur niveli, të gjitha veprat hidroteknike të tarume me kuotën e 
liqenit normal, dalin jashtë llogaritjeve dhe do përmbyten në mënyrë intensive. Këtu përshihen 
rruga e lagjes Shirokë, moloja e lumit Buna dhe deri edhe tek ura e re e Bunës. Në këto kushte 
jemi krejt jashtë llogaritjeve, jashtë një mendimi hidroteknik të mirëfilltë. By-passi i Shkodrës 
nënkupton bllokimin e ujërave që të shkojnë në livade dhe në shtëpitë e banimit të ndërtuara 
aty. Por liqeni i Shkodrës ka një veçori, është liqen me furnizim karstik, ujëra nëntokësorë. Në 
kushtet e sotme, meqënëse sipërfaqja ujore e superon mundësinë e pamjes vizuale të 
burimeve, duket sikur liqeni është një pjesë që fle. Aktualisht janë të aktivizuara shtresat 
ujëmbajtëse të liqenit, furnitorët që vijnë nga Alpet që në këtë rast kanë pasur aktivizime të 
larta, pasi dhe natyra e reshjeve në Alpe ka qenë e rendit shi, dhe jo dëborë, sidomos gjatë 
viteve 2010-2011. Alpet janë gëlqerorë përgjithësisht të ajrosura, të çara dhe grabieni i 
shpejtësisë me të arritur në liqen është zvogëluar duke sjellë aktivizim të shtresave 
ujëmbajtëse dhe burimeve. Të gjitha këto burime që sot nuk i shohim, vazhdojnë të burojnë. 
Llogaritet që kur të shkarkohet gjithë zona me ujërat sipërfaqësore, do të shkarkohet prapë tek 
Buna. Lumi Buna me nivelet që do të arrijë pas ndërtimit të By-passit do të ketë tendencën për 
të kaluar nën By-pass, se do të gjejë mënyrën më të shpejtë pët të rrjedhur. Aktualisht, pas 
përmbytjeve të 2010-2011, rruga e Shirokës është dëmtuar deri në aks. Është 5 km rrugë 
turistike që By-passi e nxjerr jashtë loje, pasi e mbyt, sepse është një volum i madh uji që i 
mohohet e drejta për t'u shtrirë. By-passi i Shkodrës ka nivele, që nuk dihet nëse janë 
korrigjuar në kushtet e tanishme, ka kuotë bazë. Për të pasur një zgjidhje komplekse, duhen 
ndërtime të tjera, vepra ndihmëse që nuk lidhen me By-passin siç janë muret që prishin 
panoramën. Pra që Shiroka të mos mbytet, rruga e molos po ashtu etj, janë një sistem i gjerë 
zinxhir masash që duhet vlerësuar.  
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 
 
Në 20 vitet e fundit territori i qytetit të Shkodrës, është karakterizuar nga një bum ndërtimesh, 
me drejtim ndërtimin e banesave të reja për popullsinë në rritje. Sidoqoftë, krahasuar me 
qytetet e tjera të mëdha të Shqipërisë, Shkodra ka një densitet urban të mesëm dhe një numër 
të mire sheshesh të hapura. Plani rregullues i përgjithshëm i hartuar në vitin 1994, përcakton 
një kuadër të mirë për mbrojtjen e aseteve kulturore dhe natyrore të qytetit, ndërsa plani për 
zonën e qendrës njeh rëndësine strategjike të qytetit dhe qendrës së tij historike. Sidoqoftë 
këto instrumenta janë tashmë të papërshtatshëm për të siguruar një kuadër harmonik për 
zhvillimin e qytetit, dhe nuk kanë marrë në konsideratë shumë instrumenta të rëndësishëm 
mjedisore që do të ruanin më mirë cilësinë e jetës së qytetarëve të Shkodrës. Lejet e ndërtimit 
janë dhëne edhe në mungesë të infrastrukturës bazë, pa marrë parasysh parametra siç janë 
vlera e pejzazhit përreth, orientimi i ndërtimit, ndarjet dhe aksesisbiliteti. 

Shkodra ka një plan rajonal që është referencë dhe udhëzues për përdorimin 
interbashkiak të tokës. Në të vërtetë një aspekt i rëndësishëm për zhvillimin e ardhshëm të 
qytetit të Shkodrës, është kapaciteti i vet për të vendosur marrëdhenie partneriteti me njësitë 
vendore përreth. Kjo është shumë e rëndësishme për zgjerimin e shërbimeve për publikun dhe 
për të rritur ekonominë e shkallës, efiçencën, si dhe për të ruajtur rrjetin ekologjik ekzistues 
dhe pejzazhin rajonal. Ka një mospërputhje evidente midis disponueshmërisë së shërbimeve 
publike, siç është furnizimi me ujë dhe trajtimi i ujërave të zeza dhe kapacitetit të 
infrastrukturës ekzistuese. 

Ka shumë oportunitete të cilat mund t’i kthejnë dobësitë e qytetit në pika të forta. Për 
shembull, ripërdorimi i zonave të mëparshme industriale, ndërtimi i shëtitoreve të mbrojtura 
në brigjet e lumit dhe përmirësimi i sistemeve të mbledhjes së taksave. Oportunitete të tjera 
janë dhe afërsia me Malin e Zi, e cila mund të tërheqë turistë në kërkim të hoteleve më të lira 
dhe shërbimeve, si dhe shumë projekte të tjera ndërkombëtare (p.sh. mbrojtja e liqenit të 
Shkodrës dhe projektet e zhvillimit të Bashkimit Europian dhe projektet e infrastrukturës trans 
ballkanike, si Korridori i VIII, që do të sjellin infrastrukturë dhe investime të reja. 

Kushtet natyrore të qytetit të Shkodrës kanë favorizuar lindjen dhe zhvillimin e tij në 
vazhdimësi. Për një shfrytëzim sa më të mirë të kushteve mjedisore-gjeografike për zhvillimin 
urban të qytetit të Shkodrës rekomandojmë: 

 
 Të hapen rrugë tërthore të qytetit, të cilat duhet të jenë të drejta dhe të gjera, madje të 

hapen drejt liqenit, për të shfrytëzuar brizën liqenore, aq të domosdoshme në verë; 
 Ndalimi i dhënies së lejeve të ndërtimit në zonat e ndjeshme në brigjet e liqenit dhe 

lumenjve, dhe veçanërisht në brezin me gjerësi 200 metra nga bregu; 
 Të mos lejohen ndërtesat e larta, të cilat krijojnë një mur ndarës midis liqenit dhe 

qytetit të Shkodrës. Liqeni i Shkodrës është një pasuri kombëtare dhe i përket të 
gjithëve; 

 Ndalimi i prerjes së pyjeve, aq sa janë, përgjatë bregut meqënëse ato përbëjnë një 
trashëgimi tipike mesdhetare. Gjithashtu të merren masa për shtimin e gjelbërimit 
pranë zonave ujore (liqeni i Shkodrës dhe lumi Buna); 

 Të gjitha lejet për zhvillim, duhet të sigurojnë një nivel të kenaqshëm të faciliteteve të 
infrastrukturës (rrugë, ujë, energji) plus parkimi duhet të jetë brenda parcelave, në 
proporcion me numrin e njësive të banimit; 

 Zhvillimi i ardhshëm i qytetit të Shkodrës, duhet të jetë i lidhur strategjikisht me 
qytetin e qëndrueshmërisë, i lidhur me bukuritë dhe burimet e veta natyrore, 
trashëgiminë historike dhe kulturore. Për më tepër duhen marrë në konsideratë të gjithë 
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SME-të, siç janë sektori i modës, tekstilet, veshjet, fasoneria si dhe prodhimet 
agroindustriale; 

 Infrastrukturë rrugore më të mirë dhe më të sigurtë me standarte europiane, ku ky lloj 
shërbimi mund të përmirësojë imazhin e përgjithshëm dhe zhvillimin e krejt qytetit; 

 Integrimi i përdorimit të tokës me planifikimin e qëndrueshëm të lëvizjes urbane për 
Shkodrën, në shkallë lagjeje, qyteti, rajoni; 

 Integrimi i menaxhimit të qëndrueshëm urban për qytetin e Shkodrës, në planifikimin 
urban dhe në lejet e ndërtimit për një zhvillim të ri; 

 Përmirësimi i Unazës/Bypass-it në qytetin e Shkodrës, për trafikun e motorizuar tranzit 
dhe kryqëzime të sigurta për mënyrat aktive të lëvizjes (ecje/pedalim), në një “model 
hapësinor të qytetit kompakt”; 

 Vazhdimi i reabilitimit të bulevardeve urbane dhe rifitimi i hapësirave publike në çdo 
lagje urbane dhe në portat hyrëse të qytetit të Shkodrës; 

 Integrimi i menaxhimit të lëvizjes në planifikimin hapësinor dhe në lejet e ndërtimit, 
me kujdes të veçantë ndaj qasjes së ecjes dhe pedalimit, dhe për parkimin në shtëpi të 
biçikletave; 

 Të mendohet ndryshe rreth kategorizimit të rrugëve: Kategorizimi i “rrugëve” urbane 
kërkon më shumë specifikim me planin e lëvizjes së qëndrueshme urbane. Standartet e 
projektimit të rrjetit të bazohen në principin e “lëvizjes urbane për të gjithë”; 

 Zonat me trashëgimi kombëtare në qytetin e Shkodrës, duhet të ketë një mbrojtje të 
veçantë për sigurinë e tyre dhe për mbrojtjen e mjedisit. Duhet të marrë një rol me 
aktiv në këtë çështje dhe në konsultim me autoritetet përkatëse kombëtare të 
përcaktohet një zonë e mbrojtur përreth këtyre objekteve ose ndërtesave; 

 Të ushtrohet kontroll i vazhdueshëm i të gjitha shkarkimeve të pakontrolluara(sidomos 
ujërat zeza), në liqenin e Shkodrës dhe në lumin Buna; 

 Urbanizimi i qytetit dhe i zonave/vendbanimeve informale, (ndërhyrje në parqet e 
gjelbërta, ndriçimin e rrugëve, trotuareve, kanalizimeve, mbjellje pemësh). Ngritja e 
parqeve natyrale urbane të lumit Kir, të lidhura me zonat e gjelbërta urbane me qendrat 
e banimit rezidenciale (mënyra për të mbrojtur zonat urbane dhe për të shtuar 
sipërfaqet e gjelbërta); 

 Të merren masa dhe të ndërtohet infrastruktura e përshtatshme për mbrojtjen dhe 
parandalimin e përmbytjeve, që sollën mjaft dëme gjatë vitit 2010; 

 Të ndërtohen plane urbane të plota, e jo më pjesore duke mos gjetur shpesh zbatim; 
 Rritje e mundësive të punësimit duke mbështetur ngritjen e një qendre agro-industriale 

për përgatitjen dhe përpunimin e prodhimeve lokale të frutave, mishit dhe prodhimeve 
të qumështit. Treg shumice ku të sigurohen të gjithë standartet higjenike për tregëtimin 
e produkteve ushqimore; 

 Të parashikohet ngritja e një qendre tregëtare me komplekse dyqanesh, e cila të jetë e 
pajisur edhe me ambiente rekreative dhe të shërbejë si një qendër atraktive për 
qytetarët dhe si një pikë ndalese, për gjithë turistët që janë në kalim (tranzit) nga qyteti 
i Shkodrës. Në bashkëpunim me bizneset lokale dhe rajonale të hartohet një plan për 
përcaktimin e hapësirave publike, ku është e mundur ekspozimi i produkteve vendase, 
një kalendar kur është e mundur të realizohet ekspozimi i tyre; 

 Përcaktimi i një politike të qartë për infrastrukturën turistike, për qytetin e Shkodrës 
dhe për mbarë qarkun e Shkodrës. Pjesë e këtij dokumenti politik të jenë harta 
orientuese për të gjithë llojet e turizmit, të evidentohen rrugët me biçikleta, mundësitë 
për kamping. 

 
245 

 



LITERATURA 
 
    
1. Ackoff  R.,“Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions”, New York, 

Wiley & Sons. 1962. 
2. Ackoff R, Emery E F., “On Purposeful Systems, Chicago, Aldine-Atherton”,1972. 
3. Adriatic Cooperation for Industrial Development, NPPA INTERREG III A/CARD 

PHARE, INTERCONSULTING, 2009. 
4. Akademia e Shkencave e R.P të Shqipërisë, Instituti Hidrometeorologjik, “Atlas 

klimatik i Shqipërisë, Tiranë”, 1988.  
5. AKPT-Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit; “Planifikimi dhe zhvillimi i 

territorit në Shqipëri”, Tiranë, 2012.  
6. Albania, Immagini e Documenti dalla Biblioteca Nazionale Marciana e dalle 

Collezioni del Museo Correr di Venezia”, Instituto Italiano di Cultura, Tirana, 1998. 
7. Aliaj B, Lulo K, Myftiu G., “Tirana: Sprova e Zhvillimit Urban”, Tiranë, 2003. 
8. Aliaj B., “Misteri i gjashtë, cili është kurthi që mban peng zhvillimin dhe integrimin e 

ekonomisë shqiptare me botën moderne”, Universiteti “Polis”, Shkolla Ndërkombëtare 
e Arkitekturës dhe e Politikave të Zhvillimit Urban, Co-Plan Instituti për Zhvillimin e 
Habitatit. Tiranë, 2008. 

9. Aliaj Sh, Koçiaj S, Muço B, Sulstarova E., “Sizmiciteti, Sizmotektonika dhe Vlerësimi i 
Rrezikut Sizmik në Shqipëri”, Tiranë, 2010. 

10. ALUIZNI; Agjencia e Legalizimit dhe Urbanizimit e Integrimit të Zonave/Ndërtimeve 
Informale, Zyra Rajonale-Shkodër, Raport i ALUIZNI, Tetor, 2009. 

11. AQSH, Fondi 246, 06.08.1923, dosje 6.dok.11. 
12. Archibugi F., “Introduction to Planology, the Roots of the new discipline of planning”, 

Rome, 1992. 
13. Archibugi F., “Principi di pianificazione regionale”, vol. I. Metodi e obiettivi, Milano 

1987. 
14. Archives du Ministere des Affaires Etrangeres de France. Correspondonce 

Commerciales Consulaire (me tej AMAE CCC) Scutari, Vol.2. 
15. Arnstein R Sh., “MA Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American 

Institute of Planners. 35:216-224. 
16. Asmervik S, Hagen A., “Rhetoric and Planning Working”, paper no. 27, 1996. 
17. Axhemi S, Fischer M, Gjoni F, Dema B., “Aspekte sociale e të zhvillimit të popullsisë 

së rajonit të Shkodrës në periudhën e tranzicionit”, Konferenca Shkencore 
Ndërkombëtare “Metamorfoza e qyteteve dhe zonave industriale në hapësirën 
shqiptare që prej vitit 1945”. Studime Albanologjike, Nr. 4, Tiranë, 2008. 

18. Axhemi S, Laçi S, Dema B., “Vështrim socio-ekonomik e demografik mbi Shqipërinë 
në periudhën e tranzicionit 1990-2005”, Buletini Shkencor: Seria e Shkencave 
Shoqërore, Nr. 56,  2006. 

19. Bace A, Meksi A Riza E., “Berati-Historia dhe arkitektura”, Tiranë 1988. 
20. Balili Mandro A., “Pashalleqet feudale shqiptare nën këndvështrimin e shtetit dhe të 

së drejtës”, Tiranë, 2008. 
21. Barleti M., “Rrethimi i Shkodrës”, Tiranë, 1988. 
22. Barros Guerton B J., “About Urban Spain”, pg.100, May, 2009. 
23. Barry Cullingworth J & Vincent Nadin., “Town and country planning in UK”, pg 168, 

2006. 

246 
 

http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?DATABASE=catalo&OPAC_URL=/adlib/expert/index_al.html&LANGUAGE=1&%250=200233537&LIMIT=50
http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?DATABASE=catalo&OPAC_URL=/adlib/expert/index_al.html&LANGUAGE=1&%250=200233537&LIMIT=50


24. Beka I., “Të dhënat mbi karakteristikat fiziko-kimike të ujit të liqenit të Shkodrës”, 
Buletini  Shkencor, Seria e Shkencave Natyrore nr.1/1994. 

25. Bertaud A, Bertrand R.,“Socialist cities without land markets”, Journal of Urban 
Economics. 41(1):137-51, 1997. 

26. Boue A;  “La Turquie d'Europe”, Paris 1860, vol. IV. 
27. Buchanan M J, Tullock G., “The Calculus of Consent”, Ann Arbor, University of 

Michigan Press. 1962. 
28. Burrough P, McDonnel R.,“Principles of Geographical Information Systems”, Oxford 

University,1998. 
29. C.Plinii Secundi; “Naturalis Historiae” Libri XXXVII, Volume 9 page 194. 
30. Cassens H.,“Regional Planning in Germany”, pg.15, 2009. http://www.kas.de/. 
31. Catanese J A., “Planners and Local Politics: Impossible Dreams”, Beverly Hills, 

1974. 
32. Chadwick G., “A System View of Planning: Toward a Theory of the Urban and 

Regional Planning Process”,  1971. 
33. Clarke C K., “Getting started with Geographic Information Systems”, Fourth Edition. 

Prentice Hall Series  in Geographic Information Science, 2003. 
34. Congress of Local and Regional Authorities of Europe, page.3.  http//www.coe.int. 
35. Davidoff P., “Advocacy and Pluralism in Planning”, Journal of the American Institute 

of Planners. 31:331-338. 1965. 
36. De Soto H., “The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails  

Everywhere Else”, 2000.  
37. Dema B., “Vështrim demografik mbi zonën Shirokë-Zogaj”, Buletini Shkencor: Seria e 

Shkencave Shoqërore, Nr.58, Shkodër, 2008. 
38. Detassis M., Penasa P., “Pianificazione strategica per le citta, dalla teoria alla 

pratica”Trento, 2003. 
39. Diodori, “Bibliotheca Historica”, Libri XII, 345, faqe 137. 
40. Dokument i Bankës Botërore., “Vlerësim i sektorit urban në Shqipëri”, 19 Janar 2007. 
41. Dokument informativ i Bankës Botërore., “Qeverisja në mbrojtjen e të drejtave mbi 

pronën e paluajtshme në Shqipëri: sfidë e vazhdueshme”, Qershor, 2011. 
42. Dövényi Z, Kovács Z., “Urban Development in Hungary after 1990”, page.163, 

published  in 2006. 
43. Duka V.,  “Qytetet e Shqipërisë në vitet 1912-1924”, Tiranë, 1997. 
44. Duni Ll, Kuka N.,“Seismic hazards assessment and site-depedent response spectra  

parameters of the current seismic design code in Albania”. Institute of Seismology, 
Academy of Sciences, Tirana, 2003. 

45. Dyca B., “The urban parasites-The informal extensions in communsit era appartment 
blocks. The case of Shkoder”, Internationa School of Architecture and Development 
Policies, Housing, 2011. 

46. Etzioni A., “The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes”, New 
York, Free Press. 1968. 

47. European Commission., “The EU Compendium of Spatial Planning Policies”, 
Regional Development Studies, European Communities. 1997. 

48. Faludi A., “Essays on Planning Theory and Education”, Elsevier Science & 
Technology Books, 1978. 

49. Faludi A., “Planning Theory”, Oxford, Pergamon, (1973). 
50. Findley W R., Farber A D., “Environmental Law in a Nutshell”, (5th. ed), St.Paul: 

West Group, 2000. 
247 

 

http://www.kas.de/
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hernando+De+Soto&search-alias=books&text=Hernando+De+Soto&sort=relevancerank


51. Friedmann J., “Planning in the Public Domain”, Princeton University Press, 1988. 
52. Gaynor R, Bledsoe D., “Vlerësim i Tregut Shqiptar të Tokës”, ARD, Inc. dhe Checci 

për USAID, 2000. 
53. Gervasio M., “L’Albania antica”, pagina 5,7,9,11. Editore Cressati, 1940. 
54. Gërxhani K, Schram A., “Albanian Political-Economics: Consequences of a Clan 

Culture”. Journal for Institutional Innovation, Development and Transition 4: 5-14. 
2000. 

55. Giusti A M.,“Albania Architettura e Citta 1925-1939”, pagina 71, Maschietto Editore, 
Firenze, 2006. 

56. Goodman R., “After the Planners”, Touchstone, 1971. 
57. Grup Autorësh., ”Mikrozonimi sizmik i qytetit të Shkodrës”; Qendra Sizmologjike 

Tiranë, 1986. 
58. Grup Autorësh., “Gjeografia Fizike e Shqipërisë” I & II. Tiranë, 1991. 
59. Grup Autorësh., “Harta Gjeologjike e Shqipërisë e shkallës 1:200.000”, Tiranë, 2002. 
60. Gurakuqi R., “Lindja dhe zhvillimi i qytetit në krahinën ilire të Labeatisë”, Seminari i 

dytë “Shkodra në Shekuj”, Shkodër, 1998. 
61. Gjika A, Shutina D., “Sfidat e pushtetit vendor mbi Zhvillimet Urbane dhe Sektorin e 

Strehimit në Shqipëri” http://www.co-plan.org/. 
62. Harvey L., “Myths of the Chicago School of Sociology”, Brookfield, VT: Gower 

Publishing Company, 1987. 
63. Hashi I, Xhillari L., “Privatisation and Transition in Albania”, Working Paper 004, 

Staffordshire University, UK, 1997. 
64. Healey P., “The Place of Europe in Contemporary Spatial Strategy Making”, 

European Urban and Regional Studies, 5 (2), (1998). 
65. Hecquard H., “Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë së Epërme ose i Gegërisë”, Tiranë 

2008. 
66. HIDMET 1964., Ngjarjet e jashtëzakonshme hidrometeorologjike të dimrit 1962-1963 

në  Republikën e Shqipërisë. 
67. Hoxha G., “Gërmimet arkeologjike organizuar në lagjen Alibegaj”, Shkodër, 1989. 
68. Ibelings H., “20th century urban design in the Netherlands”, pg 100, 1999. 
69. INEUM., 2010.  
70. INSTAT., “Niveli i jetesës dhe pabarazia në Shqipëri”, Tiranë, 2004. 
71. INSTAT., “Njerëzit dhe puna në Shqipëri”, Tiranë, 2004. 
72. Instituti Hidrometeorologjik., “Buletini i reshjeve”, Tiranë 1989. 
73. Instituti Hidrometeorologjik., “Buletini i temperaturës së ajrit”, Tiranë 1989. 
74. Instituti Hidrometeorologjik., “Diellizimi në Shqipëri”, periudha nga 1989-2010. 
75. Instituti i Studimeve të Transportit.,“Plani Urban i Trafikut dhe Sinjalistikës Rrugore, 

për Qytetin e Shkodrës, (2005-2010)”. 
76. Ippen Th., “Shkodra dhe fusha bregdetare veriore shqiptare”, Sarajevo 1907, 1. 4-

AIH. 
77. Ismailaj Rr., “Politikat mjedisore në realitetin shqiptar. Integrimi mjedisor i zonave 

informale”. 
78. Juergensmeyer, J.C. and T.E. Roberts., “Land Use Planning and Development 

Regulation Law”, West Group, USA. 2003. 
79. Kaufman L J, Harvey M J., “A public planning perspective on strategic planning”.  
80. Këshilli i Europës., “Enforcement of Certain Rights and Freedoms not included in 

Section I of the Convention”, Protocol 1 of the European Convention on Human Rights 
and its Five Protocols. 1952. 

248 
 

http://www.co-plan.org/


81. Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau & Ujësjellës- Kanalizime Qytet Shkodër., 
“Llogaritja hidraulike e rrjetit të K.U.Z. e K.U.B. Shkodër”, 2006-2010. 

82. Konica F., “Shqipëria, Kopshti shkëmbor i Europës Juglindore”, Shtëpia Botuese 
Marin Barleti, Tiranë 1993. 

83. Konstantine K S., “The city Shaped, Urban Patterns and Meanings throught History”, 
Boston: Little Brown, 1991. 

84. Krymbi E, Drishti B., “Implementing and Using GIS in Shkodra Lake”, “International 
Conference Introducing RAMSAR Principles Towards Integrated Management of Lake 
Shkodra/Skadar & Buna/Bojana River Natural Resources”, Shkoder, 5-6 June 2010. 

85. Krymbi E, Talani R., “Gjeomorfologjia e zonës së liqenit të Shkodrës dhe problemet 
ambientale”, Seminari Ndërkombëtar “Shkodra në Shekuj”, Shkodër, 2005. 

86. Krymbi E., “Aplikimi i GiS për studimin e rreziqeve natyrore në qytetin Shkodrës”, 
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë “Roli i gjeografit në menaxhimin e 
rreziqeve natyrore dhe humane”, 19-20 nëntor 2010, Tiranë. Botuar në revistën 
shkencore Studime Albanologjike, 2010, viti XV, Tiranë. 

87. Krymbi E., “Resurset ujore dhe zhvillimi i qëndrueshëm rasti i lumit Buna”, 
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Investimet në funksion të zhvillimit ekonomik 
dhe proçeset integruese”, 06.04.2013 Ulqin. Botuar në Buletinin Shkencor: Instituti 
për kërkime shkencore edhe zhvillim- International Scientific Journals, Vëllimi I, 
Br/Nr. 5 2013,Ulqin, Mali i Zi. 

88. Krymbi E., “The analyses of urban development plans in Shkodra city”, Published  on 
“International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES)  Essays on 
Ecosystems and Environmental Research”, Volume 3/1, 2013. ISSN 2224-4980. 

89. Krymbi E., “Zhvillimi urban dhe periferia informale – rasti i qytetit të Shkodrës”, 
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Gjeografia dhe territori”, 22 nëntor 2013, 
Tiranë. 

90. Lindblom E Ch., “Still Muddling, Not Yet Through”. Public Adminstration Review. 
39:517-526. 1979. 

91. Luka D., “Studime gjuhësore 1”. Instituti i Studimeve Shqiptare “Gjergj Fishta”, 
Shkodër, 1999. 

92. Luzati S., “Bauten und Architektur in Shkodra: Niedergang einer nordalbanischen 
Metropole” in: Werner Daum (Herausgeber): Albanien-zwischen Kreuz und 
Halbmond, Pinguin Verlag, Innsbruck, 1998. 

93. Luzati S., “Qyteti i Shkodrës: urbanistika dhe arkitektura gjatë Rilindjes e Pavarësisë 
Kombëtare”, Tiranë, 2012. 

94. Maguire J D., “Il computer nello studio del territorio”, Franco Angeli, 1990. 
95. Mannheim K., “Man and Society in an Age of Reconstruction”. Harcourt, Brace and 

World. 1940 
96. Misja V, Vejsiu Y, Bërxholi A., “Popullsia e Shqipërisë”, Studim demografik, Tiranë 

1987. 
97. Misja V., “Shoqëria përballë Urbanizimit”, Tiranë, 1998. 
98. Misja V., Misja.A., “Vështrim mbi situatën e banesave në Shqipëri”, Tiranë 2004 
99. Naçi S., “Pashalleku i Shkodrës nën sundimin e Bushatlinjve në gjysmën e dytë të 

shekullit XVIII (1757-1796)”, Tiranë, 1964. 
100. Newsome B W., “French Urban Planning, 1940-1968”published in “Studies in 

Modern Eupean History”, Vol.6.2009. 
101. Pano N, Saraci R., “Bilanci hidrik për liqenin e Shkodrës dhe për rrjedhën e Bunës pas 

bashkimit me Drinin”. Studime hidrometeorologjike, 3: 75-91. 
249 

 



102. (Papa) Pandelejmoni E., “Shkodra:household, family and urban life: 1918-1939”: 
dissert zur Erlangung des Doktorgrades. Graz, 2013. 

103. Papa A.,“Zhvillimi paleogjeografik i Shqipërisë gjatë pliocen-kuaternarit”, Studime 
Gjeografike nr.4/1990. 

104. Pouqueville F.C.H.L., “Vayage de 1 a Greece”, Vol.1 faqe.143. 
105. Prior A, Raemaekers J., “Introduction to Planning Practice”, Wiley & Sons. 
106. Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp)., “Plani i grumbullimit të 

mbeturinave”, Shkodër, 2008. 
107. Public Record Office-përkatësisht Arkivi Shtetëror i Anglisë Uellsit dhe Mbretërisë së 

Bashkuar. 
108. Qendra Rajonale e Mjedisit-REC. Direktiva europiane për vlerësimin mjedisor-kuadri 

ligjor europian. Tiranë 2007 
109. Qilimi B., “Mbi ecurinë e vlerës së pasurive të paluajtëshme dhe tendencat për vitin 

2008-2009”, Tiranë 2009. 
110. Qiriazi P., “Gjeografia fizike e Shqipërisë”, Tiranë 2001. 
111. Raport nga Ministria e Punëve Publike Transportit e Tregtisë, 2010. 
112. Raporti Final. Rrjeti i Observimit dhe i Planifikimit Hapësinor “Qeverisja e Politikave 

Urbane dhe Territoriale nga BE-ja në Nivel Vendor”, Përmbledhje e Pjesës së Parë 
(ESPON 2000-2006), Departamenti i Gjeografisë /Instituti Ndër-Universitar i 
Zhvillimit Vendor, Universiteti i Valencias  (Governance of Territorial and Urban 
Policies from EU to Local Level-Final Report Part I, Summary “European Spatial 
Planning and Observacion Network”, (ESPON 2000-2006), Departament of 
Geography/, University of Valencia). 

113. Revista “Hylli i Dritës”, “Numrim i parë i popullsisë në Shqypni” prej Franz Siener;, 
Shkodër, viti 1922. 

114. Riza E., “Vështrim mbi urbanistikën e qytetit shqiptar”, art. përm., 1. 49. 
115. Schön P., “The territorial picture of Europe”, Scientific Conference on European 

Territorial Research, Luxembourg 13 and 14 October, 2005. 
116. Selenica T., “Shqipëria, më 1927”, Tiranë, 1928. 
117. Simon A H., “The Sciences of the Artificial”, Cambridge (Mass.), Mit Press. 1969. 
118. Sokoli N, Dema B., “Qyteti i Shkodrës, ndarja administrative dhe popullsia e tij”, 

Seminari Ndërkombëtar “Shkodra në Shekuj”, vëllimi IV, 20-22 nëntor, Shkodër 
2004. 

119. Sulstarova E, Koçiaj S, Aliaj Sh., “Seismic zonation of Albania”, Publication of 
Seismological Center of Academy of Sciences, Tirana, Albania, 1980. 

120. Sulstarova E, Koçiaj S, Aliaj Sh.,“Rajonizimi sizmik i Shqipërisë”, Qendra 
Sizmologjike, Tiranë 1980. 

121. Sulstarova E, Koçiaj S., “Katalogu i tërmeteve të Shqipërisë” Tiranë 1975. 
122. Sýkora L., “Urban Development, Policy and Planning in the Czech Republic and 

Prague”, Published in “Urban and Regional Planning and Development Series”, 
2006. 

123. Stanley V, and Adlington G., “World Bank Experience in Land Administration in the 
Transition Economies of Eastern Europe and Central Asia”, 2007.  

124. “Strategjia Ndërsektoriale Reforma në fushën e të drejtave të pronësisë 2012-2020”, 
Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë, Qershor, 2012. 

125. Schargrodsky E, and Galiani S., “Property Rights for the Poor: Effects of Land 
Titling”, 2006. 

250 
 



126. Swinnen J., “An Explanation Of Land Reform Choices In Central and Eastern 
Europe”, Policy Research Group, Working Paper No. 5, 1999. 

127. Shaw D, Sykes O., “Delivering the European Spatial Development Perspektive” 
Universiteti i   Liverpool-it, Tetor  2001. 

128. Shkodra Z., “Qyteti shqiptar gjatë Rilindjes Kombëtare”, Tiranë 1984, faqe 26. 
129. Shuflay M., “Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë, veçanërisht në kohën e mesme”,faqe 

6 A.I.H. 
130. Tosics, I., Szemzo, H., Illes, D., Gertheis, A., Lalenis, K. and D. Kalergis., “National 

Spatial Planning Policies and Governance Typology”, PLUREL Report under the 
Sixth Framework Programme,European Commission. 2010. 

131. Toto R et al., “Manuali Teknik i Planifikimit dhe i Kontrollit të Zhvillimit për 
vendimmarrësit, profesionistët dhe zhvilluesit”, Tiranë, 2012. 

132. Vjetari Statistikor 1986. 
133. Vlerësimi i situatës sociale & ekonomike në rajonet e Shqipërisë,UNICEF   Shqipëri, 

Dhjetor 2000. 
134. Xhindi Sokoli N., “Aspekte të zhvillimit dhe shpërndarjes gjeografike të sistemit 

tregtar dhe komunal të qytetit të Shkodrës”. Studime albanologjike-Nr.1, Tiranë 1999. 
135. Xhomo A, Shallo M., “Gjeologjia e Shqipërisë, Stratigrafia, Magmatizmi, 

Metamorfizmi, Tektonika, Neotektonika dhe Evolucioni Paleogjeografik dhe 
Gjeodinamik”, Tiranë 2002. 

136. Zamputi I., “Disa të dhëna mbi qytetin e Shkodrës në tridhjetëvjeçarin e parë të 
pushtimit osman”, “Studime Historike”, Nr. 5.1966. 

137. Zeng Zh D., “How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s 
Rapid Development?” Policy Research Working Paper, Finance & Private Sectors 
Development, March  2011. 

138. Zenoni D., “Carta topografica del territorio di Scutari”, Venezia, Biblioteca 
Nazionale Marciana, Rari V.592. 

139. Ziu T, Krymbi E., “Përmbytjet në Ultësirën Shkodër-Lezhë”. Buletini Shkencor, Seria 
e Shkencave Natyrore nr.60, Shkodër, 2010. 

140. Ziu T., “Oborret e Shkodrës, studim gjeografik-kulturor”, Shkodër, 2002. 
141. Ziu T., “Gjeografia e rregullimit të territorit”, Tiranë, 2009. 
142. Zyra e Gjendjes Civile, Bashkia Shkodër. 
143. www.bashkiashkodër.gov.al web page Bashkia e Shkodrës. 
144. www.ec.europa.eu/regional LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities.  
145. www.giss.nasa.gov/: Instituti Goddard për studime hapësinore.  
146. www.igmi.org/  Archivio dell Instituto Geografico Militare di Firenze. 
147. www.qbz.gov.al Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë. 
148. www.reformaterritoriale.al/ Ministria për Çështjet Vendore, Materiali në lidhje me 

“Kriteret teknike për ndarjen e re Administrativo-Territoriale”, Tiranë, 2014.  
149. www.zki.dlr.de/applications/2010/Albania/. 
150. www.centronordsud.it/ Projekti RIVA, Rivlerësimi mjedisor i basenit të liqenit të 

Shkodrës.              
 
Ligjet e VKM të cituara gjatë punimit: 
 
1. Ligji nr. 10119, datë 23.4.2009, “Për planifikimin e territorit” i ndryshuar.  
2. Ligji nr. 8405, datë 17.9.1998, “Për urbanistikën”. nr. 7850, datë 29.7.1994, “Kodi 

Civil i Republikës së Shqipërisë”. 
251 

 

http://www.zki.dlr.de/applications/2010/Albania/
http://www.centronordsud.it/


3. VKM nr.459, datë 16.06.2010, “Për miratimin e standardeve të Përbashkëta 
Gjeodezike dhe GIS”. 

4. VKM nr.481, datë 22.06.2011, “Për miratimin e rregullores uniforme të Instrumentave 
të Planifikimit”. 

5. VKM nr.460, datë 16.06.2010, “Për organizimin dhe funksionimin e Regjistrit të 
Planifikimit të Territorit”. 

6. VKM nr.480, datë 22.6.2011, “Për miratimin e Rregullores Model të Planifikimit”. 
7. VKM nr.502, datë 13.07.2011, “Për miratimin e Rregullores Uniforme të Kontrollit të 

Zhvillimit të Territorit”. 
 

PËRMBLEDHJE 
 

Fjalët kyçe: zhvillimi i territorit, planifikimi dhe zhvillimi urban, mjedisi i qëndrueshëm 
 

Punimi doktoral me temë “Planifikimi hapësinor dhe rregullimi territorial i qytetit të 
Shkodrës”, ka për qëllim të analizojë evolucionin dhe trajtën urbane të qytetit të Shkodrës, 
transformimet territoriale, gjendjen e infrastrukturës lokale, problemet mjedisore. Fokusi i 
punimit është periudha 1990-2010, ku i gjithë territori i qytetit u përfshi nga ndryshime të 
theksuara urbane. Qyteti i Shkodrës ka pësuar ndryshime në hapësirën e tij territoriale, si në 
qendër ashtu edhe në periferi me përhapjen e zonave informale. Dëmtimi të shumta ka pasur 
edhe në mjedis, prandaj kërkohet një rishikim organizativ dhe angazhim i të gjithë elementëve 
potencialë të shoqërisë, që mund të ndikojnë e te ndihmojnë për mënjanimin ose rigjenerimin 
e dëmtimeve të shkaktuara. Gjatë proçesit të tranzicionit nuk i është dhënë shumë rëndësi 
iniciativave të planifikimit urban. Në fakt, qyteti i Shkodrës dhe periferia e tij u ballafaquan 
me përvojën e tranzicionit në territor, ku nuk udhëhiqnin rregullat dhe udhëzimet. Një pjesë e 
madhe e popullatës deri në vitet 1990 që banonte në zonat malore rurale, i lëshoi këto 
vendbanime duke i’u drejtuar qytetit, në kërkim të jetës më të mirë, punësimit dhe mundësive 
për arsimim. Proçesi i urbanizimit dinamik dhe pa një strategji të caktuar u shoqërua me një 
neglizhencë totale ndaj planifikimit të territorit dhe mbrojtjes së mjedisit. Zonat periferike, ajo 
e bregut të l iqenit të Shkodrës dhe e bregut të Bunës kanë qenë vlerësuar shumë shpesh, si 
zona me vlera të larta zhvillimi, por realisht i janë nënshtruar zhvillimit spekulativ. 
Grumbullimi i pakontrolluar i mbeturinave që përbëhen kryesisht prej plastikës dhe mbetjeve 
të tjera të rrezikshme në sipërfaqe të hapura, por sidomos në brigjet e lumenjve dhe liqenit, 
gërmimi i  zonave për ndërtime ose ngritja e objekteve pa respektuar pejzazhet dhe 
stabilitetin e tokës. Të gjitha këto veprime në hapësirë dhe në mjedis, kanë një reaksion 
zinxhir në gjendjen e përgjithshme të territorit në qytetin e Shkodrës,  në formën e 
erozionit të tokës, bllokimit të kapacitetit natyror të drenazhit të lumenjve dhe kanaleve, 
ndotjen e dherave, ujërave të lumenjve e liqenit përfshi, këtu edhe akuiferet me efekte 
negative mbi biodiversitetin dhe ekosistemet që varen prej tyre. 

Aktualisht qyteti i Shkodrës si në nivelin fizik ashtu edhe në atë mendor dhe relacional, 
i kthen kurrizin elementit më të rëndesishëm të hapësirës:liqenit. Një tokë e askujt e 
“njollosur” nga abuzivizmi i ndërtimeve, e ndan nga qendra e Shkodrës. Por është pikërisht ky 
vend i ndryshimit të lidhjeve urbane mbi të cilin insistohet edhe gjatë këtij studimi, për të 
realizuar një imazh të ri të qytetit nëpërmjet marrjes se masave dhe politikave te duhura 
territoriale. Dinamizmi ekologjik i liqenit, që në periudha të ndryshme të vitit vendos kufirin 
midis tokës dhe ujit, është elementi që shërben për ti dhënë jetë një imazhi të ri me mjaft 
ndikime pozitive zhvillimit të territorit në qytetin e Shkodrës. 
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ABSTRACT 

Key words: territorial development, urban planning, sustainable environment 

Doctoral thesis entitled “Spatial planning and territorial development of Shkoder city”, 
aims to analyze the evolution and urban form of the city, territorial transformations, state of 
local infrastructure, environmental problems. The focus of the paper is the period 1990-2010, 
where the entire territory of the city was engulfed by urban significant changes. The city of 
Shkoder has undergone changes in its territorial space, both in the center and in the suburbs 
with the spread of informal settlements. There were multiple damage in the environment and 
therefore require an organizational review and engagement of all potential elements of society, 
which can affect the elimination of aid for the regeneration of damage caused. During the 
transition process is not given much importance to urban planning initiatives. In fact, the city 
of Shkoder and its suburbs are faced with the transition experience in the territory, which did 
not lead to rules and guidelines. A large part of the population until the 1990s, who lived in 
rural mountainous areas, settlements made by reference to the city in search of a better life, 
employment and educational opportunities. Dynamic process of urbanization without a certain 
strategy was associated with a total negligence on territorial planning and environmental 
protection. Suburban areas, her shore of Shkoder lake and Buna coast have been appreciated 
more often, as areas with high development value, but actually have undergone speculative 
development. Uncontrolled waste collection consisting mainly of plastics and other hazardous 
waste in open spaces, but especially on river banks and lake excavation for construction sites 
or constructions without observing landscapes and soil stability. All these actions in space and 
the environment have a chain reaction on the overall condition of the territory in the city of 
Shkoder, in the form of soil erosion, blockage of natural drainage capacity of rivers and 
canals, soil pollution, river water including lake, here aquifers with negative effects on 
biodiversity and ecosystems that depend on them. 

Currently the city of Shkoder as physical level but also in mental and relational turns 
back the most important element of space: the lake. A no man’s land of “tainted” by abusing 
the construction, separates from the center of Shkoder. But is this place changing urban 
connections which insisted on during this study, to realize a new image of the city by taking 
the appropriate measures and territorial policies. Ecological dynamics of the lake, which at 
different times of the year sets the boundary between land and water, is the element that is 
intended to give a new image with enough positive influences development of the territory in 
the city of Shkoder. 
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