
Drejtuar KRYETARIT të 
BASHKISË SË LARI-t 
Provinca e Pisës 

  
Pullë 
takse 

 

Shërbimi Teknik  
Planifikimi Urban – Ambjentet Private 

   

Sheshi Vittorio Emanuele II, 2    

E 

   
56035 – Lari (Pisa)    

   
     

 
 PËR TU PLOTËSUAR NGA PROTOKOLLI 

 
PROÇES VERBAL nr. ____________ 
 

DATË           :  ______________________ 

 

 

NR. PROT.  :   _____________________ 
 

 
 
Objekti:  Kërkesë për pajisje me ÇERTIFIKATË TË PËRSHTATSHMËRISË PËR BANIM 
TË AMBJENTIT TË BANIMIT në bazë të dispozitave ligjore të ligjit 286 të datës 
25.07.1998 dhe modifikimeve pasardhëse. 
 
I/E nënshkruari/a  

___________________________________________________________________ 

lindur në __________________________________________________, rrethi_____ më __ 

/__ /____ 

me kod fiskal __________________________________________________ 

banues në _________________________ Rruga/Sheshi ______________________ 

nr.______ me numër telefoni ____________________ 

me cilësinë eË  

 □ Pronarit të ambjentit të banimit objekt i këtij vërtetimi 
 □ Qiramarrës i ambjentit të banimit objekt i këtij vërtetimi 
 □ Banues në ambjentin e banimit objekt i këtij vërtetimi 
 □ tjetër __________________________________ 
 

KËRKON 
ti lëshohet një çertifikatë ku vërtetohet se ambjenti i banimit i ndodhur në Komunën e Lari-t,  

Fshati / Lagjia __________________________________________________________ 

Rruga _______________________________ Nr. _______, 

i regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të Pisës në regjistrin 

hipotekar të pasurive të komunës së Lari-t me nr. __________   regjistri _______________  

faqe __________ 
 
për tu përdorur prë qëllimet e parashikuara nga ligji i përmendur në objektin e kësaj kërkese 
për: 
□ Bashkim familjar (shih dokumentacionin përkatës të bashkangjitur) 



□ Dekretin e fluksit të emigrantëve  
□ Rinovim të lejes së qëndrimit / lejes së qëdnrimit së shtetas i Bashkimit Evropian  
□ Rinovim të lejes së qëndrimit  
□ Tjetër _________________  
Në përfundim,  

NJOFTON SE   
PRONARI i ambjentit të banimit është  __________________________________________;  

QIRAMARRËSI / BANUESI është _____________________________________________.  

 
 KËSAJ KËRKESE I BASHKANGJITEN DOKUMENTAT E MËPOSHTME: 
  

애 Fotokopje e kontratës së pronësisë / qirasë / tjetër 
_____________________________ 
    të ambjentit të banimit në bazë të regjistrimit pranë zyrës përkatëse,  
 

ose 

애 Ankesë për vazhdimësinë përshtatshmërisë prë banim; 
애 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, patentë, leje qëndrimi, leje 
qëndrimi CE); 
애 Çertifikatë hipotekare e përditësuar ku të paraqitet numri i dhomave; 

애 Planimetria catastale dell’alloggio oggetto di certificazione (rilasciata dall’ufficio 
provinciale dell’Agenzia del Territorio, ufficio di Pisa) 
 

oppure 

애 Deklaratë në lidhje me përshtatshmërinë e ambjentit të banimit me planin urbanistik të 
banesave e lëshuar nga pronari (duke plotësuar formularin “A ” bashkangjitur) 
 
N.B.  dokumentacioni që duhet paraqitur detyrimisht për pajisjen me vërtetimet 
përfundimtare për BASHKIM FAMILJAR: 
 

애 Planimetri e ambjentit të banimit të shkallës 1:50 o 1:100 e miratuar, vulosur dhe 
firmosur nga inxhinieri përkatës (ku paraqiten gjithashtu ndarjet, sipërfaqet dhe lartësitë e 
dhomave dhe përmasat e dritareve) e shoqëruar nga deklarata përkatëse e pëajtueshmërisë 
grafike con relativa deklaratën e përputhshmërisë së paraqitjes grafike të ambjentit të 
banimit)  
 
애 Tjetër  
  (specifikoni)________________________________________________________  
 
Lari, më___________________ 

    Firma e Kërkuesit   
 

_____________________ 



FORMULARI “A ”  
Deklaratë e përshtatshmërisë së ambjentit të banimit me planin urbanistik të banesave 

 
DEKLARATË ZËVENDËSUESE E AKTIT NOTERIAL  

( Neni 47 i Ligjit Nr. 445, datë 28/12/2000 )  
 

I/E nënshkruari / nënshkruara________________________________________________________ 
lindur në _____________________________________________ më ____________________ 
banues/me seli në _____________________________________________________________ e 
ndodhur në _______________________________________________________________________ 
rruga/sheshi____________________________________________________________, Nr_____, 
telefon ______________________ 
me kod fiskal ______________________________________________________________________, 
me cilësinë e: PRONARIT (tjetër) ______________________________________________________ 
të ambjentit të banimit të ndodhur në Komunën e Lari-t, 
fshati/lagjia_________________________________ 
rruga ___________________________ nr. ______, i regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme të Komunës së Lari-t me nr. ____ regjistri nr. ________ volumi _________;  
në bazë të dispozitave të nenit 47, ligji nr. 445, datë 28/12/2000, I/E vetëdijshëm për pasojat dhe 
msat ligjore që do të merren në rast të deklarimit të rremë apo përdorimit të akteve të 
pavlefshme sipas dispozitave përkatëse të Kodit Penal 
 

DEKLAROJ 
- PËRFUNDIMIN / NDËRTIMIN E AMBJENTIT TË BANIMIT  - 

-  
� Ambjenti i banimit të mësipërm, objekt i kësaj çertifikate u ndërtua në bazë të:  
   (Liçensa prë ndërtim banese / Konçesion / tjetër (specifikoni) 
______________________________________ Nr. __________________ datë ___/____/_______ 
______________________________________ Nr. __________________ datë ___/____/_______ 
� Ambjenti i banimit të mësipërm, objekt i kësaj çertifikate ishte ndërtuar paraprakisht në datën e 
hyrjen në fuqi në bazë të Ligjir Nr. 6 të datës 6 Gusht 1967, Nr. 765 (i hyrë në fuqi më datë 1 Shtator 
1967);  
� Ambjenti i banimit të mësipërm, objekt i kësaj çertifikate ishte ndërtuar paraprakisht në datën e 
hyrjen në fuqi në bazë të ligjir nr. 1.150 të datës 17 Gusht 1942 (i hyrë në fuqi më datë 17 Tetor 1942);  

- MODIFIKIME TË KRYERA NË AMBJENTIN E BANIMIT   - 
� Ambjenti i banimit nuk është modifikuar që prej ndërtimit të tij dhen uk është kryer asnjë restaurim 
apo ndryshim i qëllimit të përdorimit të cilat duhet të kryhen pas pajisjes me lejen përkatëse (liçensë, 
konçesion ndërtimor, etj.),  
� Ambjenti është modifikuar/ndryshuar me:  

(Liçensë ndërtimi / Konçesion ndërtimor / tjetër (specifikoni)) 
______________________________________ Nr. __________________ datë ___/____/_______ 
______________________________________ Nr. __________________ datë  ___/____/_______ 

PËRSHTATSHMËRIA E AMBJENTIT TË BANIMIT 

Gjendja aktuale e ambjentit të banimit plotësohn kushtet e nevojshme të quajtura 
“përshtatshmëria për banim” dhe “modifikime ndërtimore të ambjentit të banimit” dhe 
momentalisht është në gjendje të mirë për banim nag pikëpamja e kushteve higjeniko-
sanitare. 
Këtij formulari i bashkangjitet fotokopja e dokumentit përkatës të përshtatshmërisë të lëshuar në bazë të ligjit 
445, datë 28/12/2000 

        FIRMA E DEKLARUESIT 


