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NDARJA E TËRËSIVE URBANE

Zgjidhja Urbane

Faza -II-

Kadrush Grezda      i.d.a.
Ertan Sylejmani       i.d.a.

Haxhi Bytyqi             i.d.a.
Bashkim Bajrami      i.d.a.
Aurel Gashi              arch.bsc.

(C)
18.74 ha

(D)
11.36 ha

(B)
25.79 ha

(A)
14.78 ha

Bazë për të implementuar këtë plan është mënyra e definimit të
parcelave kadastrale të cilat do të përfshihen në tërësitë urbane (A, B, C dhe
D) të cilat  janë të ndara sipas blloqeve egzistuese, ku çdo bllok do të jetë
bazë për Hartimin e Projekteve Urbanistike.

Me këtë Plan Rregullativ të Lagjës "Lakuriqi Verior", krijohen kushte të
veçanta për ndarjen e kësaj zone në tërësi urbane përreth rrugëve
perimetrike.

      Në bazë të karakteristikave urbane të infrastrukturës,dhe me krijimin e
sistemit rrugor primar dhe lidhjen e tyre mes veti, është arritur formimi i katër
tërësive urbane të cilat mundësojnë  zhvillimin, orientimin dhe menaxhimin
më të lehtë të tërë kësaj zone urbane

     Këto tërësi urbane janë:
1. Tërësia Urbane A - e cila ndodhet në pjesën perendimore të zonës dhe
ka një sipërfaqe prej 14.78 ha.

 2. Tërësia Urbane B - me një sipërfaqe prej 25.79 ha dhe ndodhet në
pjesën qëndrore të kësaj zone.

3. Tërësia Urbane C - me një sipërfaqe prej 18.74 ha dhe ndodhet në
pjesën qëndrore të kësaj zone.

4. Tërësia Urbane D - me një sipërfaqe prej 11.36 ha dhe ndodhet në
pjesën lindore të kësaj zone.
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