
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE, VITI 2021 
 

 

 
Nr. Rendor Data e 

regjistrimit 

të kërkesës 

Objekti i kërkesës Data e 

përgjigjes 

Përgjigje Mënyra e përfundimit 

të kërkesës 

Tarifa 

01 07.01.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

Ortofoto të viteve 

që disponohen 

11.01.2021 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar të, Ortofoto Viti 

2007 (koha e fotografimit 2007-2008), 

Ortofoto Viti 2015 (data e fotografimit 

29.05.2015), Ortofoto Viti 2018 (data e 

fotografimit 27.05.2018), për territorin 

në të cilin gjenden pasuritë e cituara në 

kërkesën tuaj, në zonën kadastrale nr. 

8190, Tiranë. 

E plotë Nuk ka 

02 02.03.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

Ortofoto të viteve 

që disponohen dhe 

Imazhi i hartës bazë 

04.03.2021 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar të: 

  Ortofoto Viti 1994 (koha e 

fotografimit Qershor Korrik 

1994); 

 Ortofoto Viti 2007 (koha e 

fotografimit 2007-2008); 

 Ortofoto Viti 2015   (data   e 

E plotë Nuk ka 



 
    fotografimit 20.05.2015); 

 Ortofoto Viti 2018 (data e 

fotografimit 26.05.2018); 

 Imazhi i hartave bazë (Qytetet 

AQTN). 

për territorin e përcaktuar, në imazhet 

bashkëlidhur kërkesës tuaj, në zonën 

kadastrale nr. 8512, Durrës. 

  

03 23.03.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

Ortofoto. 

26.03.2021 Për zonën kadastrale nr. 3866, Tiranë, 

nuk disponojmë informacion 

gjeohapësinor, nga Agjencia Shtetërore 

e Kadastrës, e për rrjedhojë nuk mund 

të identifikojmë territorin në të cilin 

gjendet pasuria e cituar në kërkesën 

tuaj. 

Për të bërë të mundur dhënien e 

informacionit që disponojmë, për 

periudhën që kërkohet, (Ortofoto 2007-

2008 dhe Ortofoto 2015) lutemi na 

dërgoni koordinatat në KRGJSH, apo 

imazhin e printuar nga Gjeoportali 

Kombëtar, të territorit ku gjendet 

pasuria e cituar në kërkesën tuaj. 

E pjesshme Nuk ka 



 
04 29.03.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

Ortofoto. 

31.03.2021 Për periudhën kohore dhe territorin që 

i referoheni në kërkesën tuaj, ASIG 

zotëron vetëm Ortofoto Viti 2015 të 

realizuar gjatë periudhës kohore 2015- 

2017. Bashkëlidhur po ju vëmë në 

dispozicion pamjet imazherike, të 

printuara nga Gjeoportali Kombëtar të 

Ortofoto Viti 2015 (data e fotografimit 

23.07.2016), për territorin e përcaktuar 

në kërkesën tuaj, në zonën kadastrale 

nr. 1651, Bashkia Mat. 

E plotë Nuk ka 

05 14.05.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

Ortofoto. 

18.05.2021 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar të, Ortofoto Viti 

1994 (koha e fotografimit Prill- Korrik 

1994), Ortofoto Viti 2007 (koha e 

fotografimit 2007-2008) dhe Ortofoto 

Viti 2015 (data e fotografimit 

2.06.2015) për territorin në të cilin 

gjendet pasuria e cituar në kërkesën 

tuaj, në zonën kadastrale nr. 8604, 

Vlorë. 

Theksojmë se territori ku gjendet 

pasuria e cituar në kërkesën tuaj, nuk 

mbulohet nga Ortofoto Viti 2018, e 

publikuar në Gjeoportalin Kombëtar. 

E plotë Nuk ka 



 
06 18.05.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

Ortofoto. 

20.05.2021 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, për periudhat 

kohore që i disponojmë: 

  Ortofoto Viti 1994 (koha e 

fotografimit Prill- Korrik 

1994); 

 Ortofoto Viti 2007 (koha e 

fotografimit 2007-2008); 

  Ortofoto Viti 2015 (data e 

fotografimit 29.05.2015); 

 Ortofoto Viti 2018 (data e 

fotografimit 27.05.2018). 

për territorin e përcaktuar, në imazhet 

bashkëlidhur kërkesës tuaj, në rrugën 

“Teodor Keko”, Tiranë. 

E plotë Nuk ka 

07 11.06.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

Ortofoto. 

14.06.2021 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar të Ortofoto Viti 

2015 (data e fotografimit 5.08.2016) 

për territorin e përcaktuar në kërkesën 

tuaj, në Njësinë Administrative Selitë, 

Mirditë. 

E plotë Nuk ka 



08 02.07.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

të përditësuar. 

05.07.2021 Në zbatim të ligjit nr. 119/2014 “Për të 

drejtën e informimit”, neni 12, pika 2, 

duke qenë se ne nuk disponojmë të 

dhëna të tjera, përveç atyre të 

publikuara, po ju përcjellim për 

kompetencë kërkesën, si autoriteti 

publik përgjegjës për temën “Parcelat 

kadastrale”. 

Deleguar ASHK- së si 
institucioni kompetent 
që zotëron 
informacionin. 
Për dijeni kërkuesit 

Nuk ka 

09 29.09.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

Ortofoto. 

15.10.2021 Pas dërgimit nga ana juaj të fotove të 

vendndodhjes së pasurisë së cituar në 

kërkesë, po ju dërgojmë bashkëlidhur 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar të, Ortofoto Viti 

1994 (koha e fotografimit Prill- Korrik 

1994), Ortofoto Viti 2007 (koha e 

fotografimit 2007-2008), Ortofoto Viti 

2015 (data e fotografimit 29.05.2015) 

dhe Ortofoto Viti 2018 (data e 

fotografimit 27.05.2015),  për territorin 

në interesin tuaj. 

Theksojmë se sipas informacionit 

gjeohapësinor, të vënë në dispozicion 

nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, e 

cila është autoritet publik përgjegjës për 

temën “Parcelat kadastrale”, territori i 

dërguar me foto nga ana juaj nuk ka 

asnjë lidhje me zonën kadastrale nr. 

3321, Tiranë. 

E plotë Nuk ka 



10 1.10.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor, 

Ortofoto. 

6.10.2021 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, të Ortofoto Viti 

2015 (data e fotografimit 27.07.2016), 

me nënshtresë Parcelat kadastrale, për 

territorin në të cilin gjenden pasuritë e 

cituara në kërkesën tuaj, në zonën 

kadastrale nr. 3347, Tiranë. 

Theksojmë se për territorin, në të cilin 

gjenden pasuritë e cituara në kërkesën 

tuaj, ASIG zotëron vetëm Ortofoto Viti 

2015, e përftuar nga fotografimi ajror i 

realizuar në periudhën 2015-2017. 

E plotë Nuk ka 

11 22.10.2021 Kërkesë për 

informacion, 

statusi juridik 

i disa 

pasurive. 

25.10.2021 Në zbatim të ligjit nr. 119/2014 “Për të 

drejtën e informimit”, neni 12, pika 2, 

duke qenë se ne nuk e disponojmë 

informacionin e kërkuar, po ju 

përcjellim për kompetencë kërkesën, si 

autoriteti publik përgjegjës për temën 

“Parcelat kadastrale”.  Theksojmë se në 

të dhënat e pasurive të publikuara 

Gjeoportalin Kombëtar nuk përfshihet 

statusi juridik apo lloji i pasurisë  

Deleguar ASHK- së si 
institucioni kompetent 
që zotëron 
informacionin. 
Për dijeni kërkuesit 

Nuk ka 

12 11.11.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

Ortofoto. 

17.11.2021 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, për periudhat 

kohore që i disponojmë: 

 Ortofoto Viti 1994 (koha e 

fotografimit Prill- Korrik 1994); 

 Ortofoto Viti 1999 (koha e 

fotografimit Tetor- Nëntor 1999); 

 Ortofoto Viti 2001 (koha e 

fotografimit Prill 2001); 

E plotë Nuk ka 



 Ortofoto Viti 2007 (koha e 

fotografimit 2007-2008); 

  Ortofoto Viti 2015 (data e 

fotografimit 29.05.2015); 

 Ortofoto Viti 2018 (data e 

fotografimit 27.05.2018). 

për territorin ku gjenden pasuritë e cituara 

në kërkesën tuaj, në zonën kadastrale nr. 

8190, Tiranë. 

 

13 13.12.2021 Kërkesë për 

informacion 

gjeohapësinor 

Ortofoto. 

15.12.2021 Bashkëlidhur po ju vëmë në dispozicion 

pamjet imazherike, të printuara nga 

Gjeoportali Kombëtar, për periudhën e 

kërkuar, të Ortofoto Viti 2007 (koha e 

fotografimit 2007-2008), Ortofoto Viti 

2015 (data e fotografimit 27.08.2015) dhe 

Ortofoto (UAV) Viti 2019 (data e 

fotografimit 2.12.2019) për territorin e 

përcaktuar në imazhin bashkëlidhur 

kërkesës tuaj. 

Gjithashtu po ju dërgojmë bashkëlidhur 

edhe fotografinë e realizuar më datë 

29.08.2019, në kuadër të projektit për 

fotografimin e vijës bregdetare, të cilin e 

gjeni në faqen zyrtare të ASIG, në link: 

http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoport

al.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar\A

SIG1\Saranda3_29082019\DJI_0425.JP

G 

Ju bëjmë me dije se ASIG administron 

dhe është përgjegjës vetëm për 

ortoimazheri të krijuara nga autoritete 

publike, të cilat janë publikuar në 

Gjeoportalin Kombëtar. Në metadatën e 

secilës shtresë mund të gjeni informacion 

E plotë Nuk ka 

http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoportal.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar/ASIG1/Saranda3_29082019/DJI_0425.JPG
http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoportal.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar/ASIG1/Saranda3_29082019/DJI_0425.JPG
http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoportal.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar/ASIG1/Saranda3_29082019/DJI_0425.JPG
http://albmaps.asig.gov.al/Proxy/geoportal.ashx?photo=Monitorimi_perpunuar/ASIG1/Saranda3_29082019/DJI_0425.JPG


të detajuar për autoritetin publik që e ka 

krijuar dhe kohën e krijimit. ASIG nuk 

administron dhe nuk është përgjegjës për 

pamjet satelitore të Google apo 

platformave të tjera. 

 

 


