
Punti ta’ konverġenza jew diverġenza fuq Paceville Masterplan 
 
1.                BŻONN TA’ PJAN 
a. Jaqbel dal-Kumitat mal-bżonn ta’ pjan ħolistiku għal Paceville li allura għandu jieħu in kunsiderazzjoni l-użu u 
attivitajiet li għandhom jiġu permessi, il- volumi tal-bini li jistgħu jiġu konċessi, is-sistema tat- trasport li għandha tiġi 
adottata u l-infrastruttura li hemm bżonn sabiex twieġeb għal dawn il-ħteġijiet? 
  
2.                INFRASTRUTTURA 
a. Jaqbel dal-Kumitat li għandha tiġi msaħħa l-infrastruttura eżistenti fit-twettieq ta’ dan il-Pjan u dan biex twieġeb għall-
ħtiġijiet il-ġodda? 
 
b. Jekk iva min għandu jagħmel finanzjarjament tajjeb  għal dan it-tisħiħ? 
 
3.                TALL BUILDINGS 
a. Jaqbel dal-Kumitat li  in prinċipju jistgħu jiġu mibnija ‘tall buildings’ f’Paceville suġġett li jitħalla spazju miftuħ fis-sit 
bħala kumpens? 
 
b. Hemm xi siti diġà  ndikati fil-Pjan li fil-fehma tal-Membri mhumiex idoenji għal tali bini? Jekk iva, liema huma dawn is-
siti u x’inhuma r-raġunijiet? 
 
c. Jista’ dal-Kumitat jindika jekk għandux oġġezzjoni fuq xi sit in kwantu l-għoli li qed jipproponi li jikkonċedi l-Pjan? 
 
d. Jaqbel dal-Kumitat li hemm xi siti partikolari li s’issa ma ġewx identifikati fil-Pjan u li jistgħu jkunu siti idoneji għal ‘tall 
buildings’? 
  
4.               SPAZJI PUBBLIĊI – OPEN SPACES 
a. Jaqbel dal-Kumitat li għandu jkun hemm aktar spazji pubbliċi miftuħa f’Paceville? 
 
b. Jista’ dal-Kumitat jindika liema spazji indikati bħala pubbliċi fil-Pjan jaqbel magħhom u ma’ liema ma jaqbilx? 
 
c. Jaqbel dal-Kumitat li għandu jkun hemm aktar spazji miftuħa u li s’issa ma ġewx indikati fil-Pjan? Jekk iva, fejn? 
 
d. Jaqbel dal-Kumitat li t-teħid ta’ art privata għal spazju pubbliku jammonta għal skop pubbliku fit-termini ta’  Kap 88 u 
allura f’dawk il-każijiet, il-Gvern għandu jikkunsidra esproprjazzjoni? 
 
e. Jaqbel dal-Kumitat li l-iżviluppaturi għandhom jikkonċedu aktar minn 50% tas-siti rispettivi għall-użu pubbliku? 
  
  5           AĊĊESS GHALL-KOSTA 
 a. Hemm qbil li l-kosta għandha tkun aċċessibli anke jekk dan ifisser li bini eżistenti jrid jitneħħa? 
 
b. Jekk iva, kif għandu jiġi kkumpensat min għandu l-pussess legali u attwali tal-kosta? 
 
c. Għandu l-Gvern jikkunsidra esproprjazzoni ta’ art f’każijiet bħal dawn? 
 
 6          IMPJIEGI  ĠODDA 
a. Jista’ dal-Kumitat jgħid x’inhi l-opinjoni tiegħu dwar l-impatt li jista’ jirriżulta mill-possibiltà ta’ ħolqien ta’ 9,000 
impjieg ġdid fuq  ir-residenti? 
 
b. Jekk iva, x’jaħseb il-Kumitat li għandhom ikunu l-prijoritajiet? 
 
X’inhuma l-punti saljenti l-oħra li tixtiequ żżidu ? 


