
Zarządzenie Nr 1071/V/2021 

Burmistrza Gołdapi 

  z dnia 31 maja 2021 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Gołdap w celu zebrania opinii  
i propozycji dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miasta i Gminy Gołdap. 
 
Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 713 z późn. 

zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/217/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap, Burmistrz Gołdapi 

zarządza, co następuje: 

 
§ 1. 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu „ Zmiany Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap”. 

1. Cel i przedmiot konsultacji: 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta i gminy Gołdap dotyczących 

sporządzanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Gołdap. 

 

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 06 czerwca do 21 czerwca 2021 r. 

 

3. Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: 

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnogminny – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy miasta  

i gminy Gołdap. 

 

4. Formy i terminy przeprowadzenia konsultacji: 

Formularze ankiety zawierające uwagi lub opinie należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 21 czerwca 2021r. 

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji należy przekazywać w nieprzekraczalnym 
terminie do 21 czerwca 2021 r. na adres: pom@goldap.pl oraz w formie wniosku załącznik Nr 2 i ankiety 
internetowej umieszczonej na stronie https://portal.goldap.pl/ oraz do pobrania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakładce: konsultacje społeczne 

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiet stanowiących załączniki Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 
w stałych punktach obsługujących konsultacje:  
- Urząd Miejski, Biuro Obsługi Mieszkańca, plac Zwycięstwa 14 (parter),  
- Urząd Miejski, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości (pok.23) plac  
   Zwycięstwa 14 (II piętro) 
- Centrum Informacji Turystycznej, plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap 
- Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1 
- Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2 
- Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31 
- OSIR, Kompleks „Hala-Basen”, ul. Partyzantów 31 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9 

  - u Sołtysów poszczególnych Sołectw 
c) spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu:  

- 10.06.2021 r. godz. 11:00-12:30 - przy ogródku letnim restauracji Turystyczna,  
- 11.06.2021 r. godz. 16:30 i 19:30 - w holu Domu Kultury, przed premierą filmu animowanego Krudowie      
   2 (godz.17:00) i filmu fabularnego Godzilla (godz.20:00) 
- 12.06.2021 r. godz. 13:00-15:00 - podczas Wielokulturowego Przegląd Piosenki i Tańca w Parku       
   Miejskim*  
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- 14.06.2021 r. godz.16.00-17.30 - na otwarciu strefy kibica ‘Euro 20’ przed meczem Polska-Słowacja  
w  Parku Miejskim * 
- 17.06.2021 godz. 16.00-17.30 - przy Pijalni Wód na Promenadzie Zdrojowej 

 
* W razie ogłoszenia obostrzeń związanych z organizowaniem spotkań masowych, tego dnia konsultacje 
się nie odbędą. 

 
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  

a) Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi, 
 
6. Termin i forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji: 

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone  
w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji: 
 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, w zakładce: konsultacje społeczne 
b) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, https://portal.goldap.pl/ 

 

§ 2. 

Niniejsze Zarządzenie publikuje się: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakładce : konsultacje społeczne 

b) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, https://portal.goldap.pl/  

 

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się:  

a) Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu 

Miejskiego w Gołdapi 

§ 4. 

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Gołdapi 
        Tomasz Rafał Luto 
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