
UCHWAŁA NR  …………. 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 
 

z dnia…………………                

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora 

Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą 

działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr  geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne 

torowisko), północno -zachodnią granicą działki nr 1970/1, południową granicą działki nr 1985 do linii 

brzegowej jeziora Gołdap. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 

2021.1372 ze zm.) w związku z art. 14 ust 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2021.741 ze zm) Rada Miejska w Gołdapi na wniosek 

Burmistrza Gołdapi uchwala co następuje: 

 

    § 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału 

miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym 

brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią 

granicą działek oznaczonych nr  geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno -

zachodnią granicą działki nr 1970/1, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap, 

zatwierdzonego  uchwałą NR VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zwanego 

dalej „Planem”. 

 

§ 2.  Granice obszaru objętego projektem Planu określono na załączniku graficznym stanowiącym integralną 

część uchwały. 

 

§ 3. Przedmiotem ustaleń będzie dostosowanie ustaleń planu do przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r o 

lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochronny uzdrowiskowej oraz gminach 

uzdrowiskowych  /t.j. Dz.U. 2021 poz. 1301/ oraz Statutu uzdrowiska Gołdap /Uchwała Nr XXXVI/237/2013 

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2013 r. ze zmianami/. 

  

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gołdapi. 

 

§ 5.   Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

     Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE: 

 

 Zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U.2021.741 ze zm) Burmistrz Gołdapi przeprowadził  analizę dotyczącą: 

• zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią 

brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, 

północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr  geodezyjnymi: 280/2, 

280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno -zachodnią granicą działki nr 1970/1, południową 

granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap, zatwierdzonego  uchwałą NR VII/44/2015 

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

• stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap, zatwierdzone Uchwałą nr IX/63/2015 

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 roku. 

Analiza wykazała, że sporządzenie planu, poprzez określenie granic terenów o różnym przeznaczeniu        

i różnych zasadach zagospodarowania oraz zasad kształtowania ładu przestrzennego i zabudowy, będzie 

służyło uporządkowaniu struktury przestrzennej omawianego obszaru.  

 

Jednocześnie należy zauważyć, że od dnia uchwalenia przedmiotowego planu t.j. od 29 kwietnia 2015 

roku, wielokrotnie zmieniały się przepisy  ustawy z dnia 28 lipca 2005r o lecznictwie uzdrowiskowym 

uzdrowiskach i obszarach ochronny uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych  /t.j. Dz.U. 2021 poz. 1301/ 

w związki z czym należy dostosować ustalenia planu do  zawartych w niej przepisów. 

 

Uległ zmianie również przebieg granicy strefy A ochrony uzdrowiskowej określony w Statucie 

uzdrowiska Gołdap /Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2013 r.             

ze zmianami/ w związku z tym zmianę tę należy uwzględnić w opracowywanym projekcie zmiany mpzp. 

 

Mając powyższe na względzie  podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


