
Zarządzenie Nr 1089/VI/2021 r. 

Burmistrza Gołdapi 

  z dnia 14 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Gołdap w celu zebrania opinii  
i propozycji dotyczących konsultowanego terenu i przygotowania projektu Planu Miejscowego 
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała 
Sikorskiego, Różaną i Lipową. 
 
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 „Planu Miejscowego 

Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała 

Sikorskiego, Różaną i Lipową”. 

1. Cel i przedmiot konsultacji: 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta dotyczących konsultowanego terenu i 

przygotowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego, który służyć ma określeniu zasad 

zagospodarowania i zabudowy, w tym rozgraniczeniu poszczególnych funkcji i utworzeniu powiązań 

funkcjonalnych z obszarem miasta, a także uporządkowaniu obsługi w zakresie komunikacji kołowej, 

rowerowej i pieszej konsultowanego terenu położonego nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała 

Sikorskiego, Różaną i Lipową. 

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 19 czerwca do 20 lipca 2021 r. 

 

3. Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: 

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

Gołdap. 

 

4. Formy i terminy przeprowadzenia konsultacji: 

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

dnia 20 lipca 2021r. 

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji należy przekazywać w nieprzekraczalnym 
terminie do 20 lipca 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 
i wniosków (załącznik Nr 2), 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 

c) spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu:  

mailto:pom@goldap.pl
https://portal.goldap.pl/


- 19.06.2021 r. (sobota) godz. 11:00 -13:00 – podczas zawodów inauguracyjnych otwarcia pumptracka    
  AKTYWNI  NA PUMPTRAKU. To będzie rozpoczęcie procesu konsultacji,  
- 29.06.2021 r. (wtorek) godz. 15:00 i 16:30 - przed Domem Kultury, po sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej  
   w Gołdapi  
- 17.07.2021 r. (sobota)  godz. 12:00-15:00 – na konsultowanym terenie podczas rodzinnego pikniku   
   połączonego z występami clownów „Ruphert i Rico” i Holi Święto Kolorów. 
- 18.07.2021 r. godz.15.00-16.30 – na konsultowanym terenie Spacer badawczy połączony z quizem z    
   nagrodami, z udziałem ekspertów, który będzie dotyczył bioróżnorodności i historii konsultowanego  
   terenu    
- 19.07- 20.07.2021 r. (poniedziałek-wtorek) godz. 16.00-19.00 - Wspólne planowanie na dziedzińcu  
  Domu Kultury z udziałem zewnętrznych Moderatorów. 
- 23.07.2021 (piątek) - Otwarte spotkanie podsumowujące konsultacje z udziałem projektanta planu   
  i władz miejskich w sali widowiskowej Domu Kultury 
 

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 podjęcia. 

 

 

 

Burmistrz Gołdapi 
        Tomasz Rafał Luto 

 
 

 

 

https://portal.goldap.pl/
https://portal.goldap.pl/

