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Objektivat

Qëllimet e planit

Politikat makro

Vizioni

Plani i Përgjithshëm Kombëtar strukturon dhe balancon zhvillimet urbane e rurale si dhe ofron 
një klimë të besueshme për investimet afatgjata. Plani i Përgjithshëm Kombëtar vjen si dety-
rim ligjor dhe nevojë e përshtatjes me ligjet dhe direktivat e Bashkimit Europian. PPK vjen në 
një moment të rëndësishëm të riorganizimit territorial, dhe mbështet reformën administrative. 
Kthehet në një platformë për bashkitë e reja në hartimin e planeve të tyre vendore. PPK garan-
ton politikat dhe prioritetin e Integrimit në Bashkimin Europian dhe kryen një lidhje strategjike 
me fqinjët në rajon duke nxitur mundësitë për zhvillimin ekonomik. 

PLANI PËRBËHEN NGA TRE DOKUMENTA TË RËNDËSISHËM:

Hartimi i Planit të Përgjithshëm Kombëtar shoqërohet edhe me studimin e Vlerësimit Strategjik 
Mjedisor i cili do të sigurojë shmangien dhe minimizimin e ndikimeve negative në territor.Një 
tjetër dokument shumë i rëndës ishëm për plotësimin e planit është edhe Plani i Veprimeve dhe 
Investimeve i shoqëruar me vlerësimin ekonomik dhe financiar.

Plani i Përgjithshëm Kombëtar ofron  kornizën strategjike referuese per zhvillim afatgjate e 
cilesor të  territorit të Republikëssë Shqipërisë, me qellim sigurimin e zhvillimit të balancuar 
ekonomik e social te vendit, menaxhimin e pergjegjshem të burimeve natyrore të tij, mbrojtjen 
e mjedisit, ndërkohë që siguron perdorimin racional të tokes .PPK, perfaqeson bazen per har-
moonizimin e politikave sektoriale e jo sektoriale te ndryshme  te cilat kane impakt territorial 
hapesinor apo shoqerohen me efekte ne te. 

Strategjia e Zhvillimit të Territorit dhe Politika
Plani
Rregullorja e Planifikimit dhe Zhvillimit

Ngritja dhe forcimi i një pozite ekonomike te forte dhe konkuruese të Shqipërisë në rajon. 
(..plani inkurajon projekte qe rrisin ekonomine e vendit )
Sigurimi i integritetit fizik territorial te peisazhit kulturor, natyror dhe urban në të gjithë ter-
ritorin shqipëtar.(..në planifikimin e përdorimit të tokës, ndiqet parimi i zhvillimit i inkluziv  )
Rritja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës për  njerëzit duke promovuar rritje ekonomike , 
duke  eliminuar pabarazitë hapesinore, duke rritur aksesin ne infrastrukture, duke nxitur 
bashkëveprimin e ne te njejten kohe promovuar identitetin 

Përcaktimi i  parimeve dhe i drejtimeve për një zhvillim të qëndrueshëm e të balancuar të territorit; 
Krijimi i kushteve territoriale për zhvillimin rajonal;
Drejtimi i krijimit dhe zhvillimit të infrastrukturës publike kombëtare;
Krijimi i kushteve për ruajtjen e ekosistemeve, biodiversiteteve, burimeve natyrore mbi e nën tokë 
dhe të pasuisë natyrore e kulturore, balancimi i efekteve të sistemeve të banimit e veprimtarive 
ekonomike dhe mbrojtja e zhvillimi i sipërfaqeve të gjelbra e sipërfaqeve të tjera të kultivueshme;
Orientimi i objektivave për planifikimin rajonal, ndërvendor e vendor;
Bashkërendimi i punës, harmonizimi dhe orientimi i objektivave sektorialë të zhvillimit me efekt 
në territor; 
Përputhja me orientimet dhe udhëzimet e dokumentit të perspektivës europiane për zhvillimin 
hapësinor.

Zhvillimi i një sistemi urban kombëtar policentrik dhe të balancuar. Forcimi i ndërveprimit  midis 
zonave rurale dhe urbane, për të krijuar një marrdhenie të re, të drejte e të qëndrueshme mes tyre. 

Planifikimi dhe Zhvillimi i  integruar  i flukseve  shpërndarës e ndërlidhës të komunikimit, transpor-
tit, ushqimit dhe energjisë që siguron zhvillim koheziv, eficient, e cilësor të koridoreve të mësipërm.

Promovimi i transportit te integruar dhe i koncepteve të reja të levizjes miqësore ndaj ambjetit.

Transport që mbështet zhvillimin policentrik të territorit, për të arritur një progress gradual që 
siguron akses te barabartë ne infrastrukture dhe ekonomi.

Menaxhim inteligjent i pasurive natyrore dhe trashëgimise kulturore i cili  siguron  ruajtjen e iden-
titetit dhe diversitetit kulturor përballe rritjes e globalizimit Ne të njëjtën kohë i ben aktive dhe 
kontribuese në ritjen ekonomike të vendit duke i riaktivizuar si asete nëpërmjet përmirësimit të 
aksesueshmerisë dhe arritshmërise së pershtetshme të tyre.

Një hub i integruar në sistemin ekonomik dhe infrastrukturor Europian, një ekonomi e shumëllo-
jshshme dhe konkuruese në hapësirën Ballkanike, një shtet që synon barazinë në akses, në in-
frastrukturë,  ekonomi dhe dije. Një plan që garanton mbrojtjen e trashëgimisë natyrore, historike 
dhe kulturore me synimin për t’u shndërruar në një destinacion unik.

Hartohet me qëllimin për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm territorial, ekonomik, social 
e mjedisor të vendit.  Territori shihet si një burim i fundëm, dhe si bazë e zhvillimit të sektorëve 
të ndryshëm ekonomik. Plani i Përgjithshëm Kombëtar strukturon dhe balancon zhvillimet 
urbane e rurale si dhe ofron një klimë të besueshme për investimet afatgjata. 

Qëllimet specifike strategjike që synon të përmbushë 
Plani i Përgjithshëm Kombëtar, bazuar edhe në parimet e Ligjit të PT-së:

Të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet përdorimit racional të tokës dhe 
të burimeve natyrore.

Të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillim të territorit në nivel kombëtar e ven-
dor, në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave ekonomike e njerëzore dhe 
interesave publike e private.

Të nxisë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së trashëgimisë 
natyrore e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike dhe të peizazhit.

Të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me interesat e 
shoqërisë, instrumentet planifikuese dhe legjislacionin.

Të krijojë kushte të përshtatshme e të  drejta dhe shanse të barabarta për banim, veprimtari 
ekonomike e sociale për të gjitha kategoritë sociale, kohezion ekonomik e social dhe gëzim të 
të drejtave të pronësisë.

Të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit, të hartojnë e të përditësojnë 
rregullisht instrumente të planifikimit, sipas kërkesave te tregut dhe nevojave sociale.

Të sigurojë që autoritetet e planifikimit të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre për të nxitur 
planifikimin e harmonizuar e të integruar të territorit.

Të garantojë, sipas legjislacionit për ndërtimin, zbatimin e rregullave të sigurisë së ndërtimeve 
dhe të punimeve të ndërtimit për jetën dhe shëndetin e njerëzve.

PPK nuk duhet kuptuar si  “plan ndertimi” as  “plan investimesh”. Eshte e pamundur qe PPK te 
percaktoje ne menyre ezauruese realizimin e te gjitha investimeve ne zona specifike te te gjithe 
territorit te Republikes se Shqiperise . Te gjitha percaktimet e PPK jane bazuar ne permbushjen 
e qellimit qe ka  hapesira territoriale, zona apo territori specifik, sipas nje perdorimi te caktuar 
karakteristik te saj.


