
                                                                                                                                         Załącznik Nr  4
do UCHWAŁY NR VII/44/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, w ramach uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia 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
1978, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. 2015, poz.199) Rada Miejska w Gołdapi rozstrzyga co następuje: 

Wobec pełnej realizacji przewidywanych w załączniku nr 3 do uchwały nr XLIV/275/2006 Rady Miejskiej w
Gołdapi z dnia 26 lipca 2006 r. inwestycji należących do zadań własnych Gminy Gołdap, z zakresu infrastruktury technicznej
poprzedniego planu,  na  obszarze  niniejszego,  zmienionego planu miejscowego,  nie  przewiduje  się  nowych inwestycji  z
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                                             Zofia Syperek



                                                                                                                                         Załącznik Nr  3
do UCHWAŁY NR VII/44/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

   Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Goł-
dap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią grani-
cą działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno - zachodnią granicą działki nr
1978, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap.

 Na  podstawie  art.20  ust.1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
(tj. Dz. U. 2015, poz.199) Rada Miejska w Gołdapi rozstrzyga co następuje: 

  Wobec braku uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego 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 1978, połu-
dniową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                                        Zofia Syperek

                      


