
Lil min hu kkonċernat 

Aħna hawn taħt imniżżla qed nibagħtu din l-ittra biex, bħala residenti tax-Xgħajra u persuni li 
għandhom propjetà fix-Xgħajra, nopponu l-applikazzjoni PA/01222/19. L-oġġezzjoni tagħna hi bbażata 
fuq dawn il-punti: 

1. Din l-applikazzjoni qed tħares lejn il-bini ta’ sulari bil-wisq aktar għoljin minn dawk permessi 
fil-Pjan Lokali, u hija l-ewwel applikazzjoni tax-xorta tagħha fix-Xgħajra.  

2. Ix-Xgħajra qatt ma kien meqjusa bħala post fejn jinbena bini għoli, anzi tista’ titqies bħala 
lokalità residenzjali iktar kwieta u tradizzjonali ta’ mal-baħar, u hekk għanda tibqa’. Ma rridux 
li x-Xgħajra tispiċċa bħal żoni oħra f’Malta, fejn ħabba dawn it-tip ta’ permessi, inħolqu 
preċedenti koroh li biddlu għall-dejjem wiċċ dawn l-istess irħula. 

3. Ma jidhirx li r-rekwiżiti tal-FAR policy huma milħuqa; dan għaliex id-daqs tas-sit għall-iżvilupp 
mhuwiex kbir biżżejjed.  

4. Il-pjazza li qed tissemma f’dan il-pjan tal-iżvilupp mhi se żżid l-ebda valur għall-lokalità tax-
Xgħajra li preżentament tħaddan bosta spazji miftuħa, fosthom xatt pittoresk u mogħdijiet 
oħra fil-parti rurali tagħha. 

5. Il-parti kummerċjali tal-proġett se toħloq diversi inkonvenjenzi, aktar milli benefiċċji għar-
residenti, bħad-domanda ikbar għall-parkeġġ; problema li bl-ebda mod ma’ tista’ tiġi 
indirizzata permezz ta’ xi kontribuzzjoni finanzjarja mill-iżvilupattur.   

6. Filwaqt li l-popolazzjoni tax-Xgħajra se tiżdied b’madwar 25%, ma ġewx ikkunsidrati servizzi u 
infrastruttura addizzjonali. Per eżempju, se jiżdied bil-kbir it-traffiku fil-lokalità u l-lokalitajiet 
tal-madwar. 

7. Ma sar l-ebda studju fuq l-“overshadowing” li se jkun hemm fuq propjetà privata. 

8. Ma sar l-ebda studju fuq l-Impatt Soċjali għal dan il-proġett enormi.  

9. Il-viżwali sottomessi ma jurux bis-sħiħ l-impatt viżwali tal-proġett. 

Qed nippreżentaw din l-ittra propju issa ħabba l-fatt li aħna bħala residenti ma konna la infurmati u 
lanqas ikkonsultati mill-Kunsill Lokali dwar l-irtirar tal-oġġezzjoni li l-istess Kunsill kien oriġinarjament 
għamel kontra dan il-proġett; aħna dan sirna nafuh mill-media. Wara pressjoni mir-residenti, il-Kunsill 
Lokali fl-aħħar organizza laqgħa bejn il-Kunsill u r-residenti nhar id-9 ta’ Frar, fejn kien hemm qbil 
unanimu fost ir-residenti li attendew li l-proġett għandu jiġi opponut.  

Bħala residenti mhux qed nopponu li jsir żvilupp, peress li din l-applikazzjoni hija f’żona ta’ żvilupp, 
imma qed nisħqu li l-iżvillup għandu jirrispetta lil-lokalità, lir-resident, l-ambjent u l-madwar.  

Grazzi bil-quddiem. 

 


