
-Projekt- 

  

UCHWAŁA NR ….../...../2019 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 

z dnia …............................................... 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2019 r. 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z  2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

870), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Rada Miejska w Gołdapi, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Gołdapi, uznaje petycję z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przebiegu drogi 

wojewódzkiej DW 651 popierającego wniosek mieszkańców ulic: Suwalskiej, Kolejowej, 1-go Maja, 

Świerkowej, Zatorowej i ulic sąsiadujących w Gołdapi, dotyczący przebiegu drogi wojewódzkiej DW 

651 omijającej miasto Gołdap, za zasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

    

   Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2019 r. 

 

 

  

 W dniu 19 lutego 2019 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Gołdapi petycja w sprawie przebiegu 

drogi wojewódzkiej DW 651 popierającego wniosek mieszkańców ulic: Suwalskiej, Kolejowej, 1-go 

Maja, Świerkowej, Zatorowej i ulic sąsiadujących w Gołdapi, dotyczący przebiegu drogi wojewódzkiej 

DW 651 omijającej miasto Gołdap.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała ww. petycję na posiedzeniach w dniach: 

11 marca 2019r., 18 marca 2019r., 1 kwietnia 2019 r., 30 maja 2019 r.  

Mieszkańcy w petycji przedstawili, że projektowany nowy przebieg DW 651 m.in. przewiduje 

pozbawienie mieszkańców części działek przylegających do nowego przebiegu drogi. Według opinii 

mieszkańców, planowany przebieg DW 651 ulicami: Suwalską, Kolejową, 1-go Maja, Świerkową 

i Zatorową zagrozi środowisku naturalnemu, bezpieczeństwu mieszkańców, utrudni drogę do szkoły 

dzieciom uczącym się w SP Nr 2 w Gołdapi, utrudni ruch osobom korzystającym z usług 

uzdrowiskowych, wprowadzi ruch tzw. TIR-ów w strefę uzdrowiskową. 

Po przeanalizowaniu treści petycji, wysłuchaniu mieszkańców popierających petycję, na 

posiedzenia w dniu 30 maja 2019 r. w głosowaniu jawnym większością głosów 2 za, 1 wstrzymujący, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za zasadną.  

W związku z powyższym Rada Miejska w Gołdapi uznaje ww. petycję za zasadną. 

 

  


