
245.     L-Onor. George Pullicino MP,  Ministru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent  

jipproponi:- 

Billi f'Ġunju 1989 dan il-Parlament approva permezz ta' l-Att X ta' l-1988 skemi temporanji 

ta' żvilupp msejħa Pjan Regolatur (Provvedimenti Temporanji) li kienu saru bi skop preċiż illi 

jitwaqqaf it-telf ta' meded kbar ta' art għall-iżvilupp; 

U billi meta sar dak il-proċess il-Gvern kien irrikonoxxa illi l-istess proċess kellu 

neċessarjament isir malajr u li fiċ-ċirkostanżi seta' ma kienx totalment ibbażat fuq 

informazzjoni kompleta, u seta' jagħti lok għal xi anomaliji; 

U billi dawk l-iskemi temporanji ġew inklużi eventwalment fil-Pjan ta' Struttura, approvat 

minn din il-Kamra fl-Lulju 1992; 

U billi l-Gvern kien ikkommetta ruħu li sussegwentement iż-żoni temporanji kellhom jiġu 

riveduti permezz tal-Pjani Lokali ħalli l-anomaliji jiġu eliminati; 

U billi fil-Pjani Lokali ġew indikati artijiet biex jiġu nklużi fiż-żoni ta' l-iżvilupp skond 

kriterji mfassla mill-Awtorità' ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar u skond sett ta' kriterji 

approvati mill-Kabinett sabiex ikun hemm aktar konsistenza fid-deċiżjonijiet; 

U billi tibdil fil-konfini ta' l-iżvilupp jifforma parti integrali tal-proċess ta' Pjani Lokali; 

U billi r-reviżjoni parzjali tal-Pjan ta' Struttura, kif qed tiġi sottomessa lill-Kamra b'din ir-

riżoluzzjoni, ġiet approvata mill-Bord ta' l-Awtorita' u ġiet ikkunsidrata mill-Kabinett tal-

Ministri, skond artikolu 22 (1) ta' l-Att ta' l-1992 dwar l-Ippjanar ta' l-Iżvilupp; 

Din il-Kamra għalhekk tirrisolvi illi: 

Tapprova r-Reviżjoni Parzjali tal-Pjan ta' Struttura għall-gżejjer Maltin, skond il-

provvedimenti ta' artikolu 18 (3A) u 22 (3) ta' l-Att ta' l-1992 dwar l-Ippjanar ta' l-Iżvilupp 

għall-iskop illi l-artijiet murija fil-pjanti annessi ma' din ir-riżoluzzjoni (Dokument A) u li 

jiffurmaw parti integrali minnha, jkunu inklużi fiż-żona ta' l-iżvilupp bħala parti integrali 

mill-istess Pjani Lokali. 
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Emenda “A” 

 

Riżoluzzjoni 

Il-Ministru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent jipproponi: 

 

Billi wara eżerċizzju ta’ verifika sussegwenti għad-diskuzzjoni u l-emendi mressqa mill-

Kumitat tal-Kamra dwar l-Ippjanar ta’ l-Iżvilupp, irriżulta illi kellhom isiru tliet 

korrezzjonijiet minimi biex estenzjonijiet indikati diġà fil-pjanijiet lokali diġà pubblikati, ta’ 

Għawdex u n-Nofs in-Nhar ta’ Malta, jiġu inkulużi f’din ir-riviżjoni parzjali tal-Pjan ta’ 

Struttura u dan skont ma jirriżulta mill-anness ittra mibgħuta mill-Awtorità ta’ Malta dwar l-

Ambjent u l-Ippjanar. 

 

Għaldaqstant :  

Il-Pjanti  numri 2.8.1, ZA B3 u B2 jiġu inkorporati fil-pjanti Nru 62, 51 u 53 rispettivament. 
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