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UCHWAŁA NR 171/XX/2020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto w sprawie 

nadania statusu miasta miejscowości Nowe Miasto 

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto w sprawie 

nadania statusu miasta miejscowości Nowe Miasto.  

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w poszczególnych sołectwach w terminie od 15.12.2020 r. do 

31.01.2021 r.  

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez wypełnienie karty do głosowania 

przez mieszkańców Gminy Nowe Miasto według wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszej uchwały.  

§ 4. O terminie oraz sposobie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy Gminy Nowe Miasto zostaną 

zawiadomieni poprzez ogłoszenia: na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz  stronie internetowej Urzędu Gminy.  

§ 5. 1.  Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Nowe Miasto przedstawi Radzie Gminy 

Nowe Miasto wyniki konsultacji.  

2. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną przekazane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

informacji w tym zakresie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  

stronie internetowej Urzędu Gminy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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Załącznik do uchwały Nr 171/XX/2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto w sprawie nadania statusu miasta miejscowości     

Nowe Miasto przeprowadzone dnia………………………w sołectwie……………………………….. 

……………………………………………..…………. 

(imię i nazwisko)* 

………………………………………………………… 

(adres)* 

Czy jest Pani/Pan za nadaniem statusu miasta miejscowości Nowe Miasto? 

 TAK 

 NIE 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Głosować można wyłącznie ma jedną z powyższych odpowiedzi, stawiając znak ,,X” w kratce 

znajdującej się z lewej strony. 

Głos uznaje się za nieważny w przypadku: 

 postawienia znaku ,,X” przy więcej niż jednej odpowiedzi, 

 nie postawienie znaku ,,X” w żadnej kratce, 

 niewypełnienie karty do glosowania danymi umożliwiającymi identyfikację osoby oddającej głos. 

 

…………………………………… 

(podpis) 

 

 

*pole obowiązkowe
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 171/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 r.               

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto w sprawie  

nadania statusu miasta miejscowości Nowe Miasto  

 

Wójt Gminy Nowe Miasto wystąpił z inicjatywą wszczęcia postępowania w sprawie złożenia wniosku 

o nadanie statusu miasta miejscowości Nowe Miasto. 

Nowe Miasto  przez szereg lat odgrywało ważną rolę w życiu mieszkańców Mazowsza. O jego randze 

świadczyły niewątpliwie funkcje, jakie przyszło mu pełnić na przestrzeni wieków. 

To tutaj rezydował książę mazowiecki Janusz I Starszy, który w 1388 r. ulokował Nowe Miasto, a w 

1420 r. nadał prawo miejskie chełmińskie oraz herb z wizerunkiem swojego patrona, św. Jana Chrzciciela. 

W 1815 r. Nowe Miasto włączono do Królestwa Polskiego, od tej pory znajdowało się                   

w zaborze rosyjskim. W 1869 r. car Aleksander II dokonał reformy administracyjnej, w ramach której 

odebrano prawa miejskie 338 małym miasteczkom (m.in. Nowemu Miastu, Sochocinowi, Czerwińskowi 

itd.) nadając im status osady. Określenie to podkreślało, że dana miejscowość ze względów historycznych 

posiada wyższy status niż wieś, ale nie wiązało się z żadnymi przywilejami. W latach 30 tych XX wieku 

przeprowadzono reformę administracyjną, w ramach której zniesiono status osady. Od tej pory Nowe 

Miasto, wbrew swojej nazwie, zostało formalnie tylko wsią. 

Nowe Miasto ma możliwość odzyskania praw miejskich. Przemawiają za tym fakty historyczne, 

uwarunkowania gospodarcze i ekonomiczne. Z myślą o młodym i przyszłym pokoleniu w naszym 

obowiązku jest dążenie do rozwoju, a odzyskanie praw miejskich zwiększy atrakcyjność i przyciągnie 

większą liczbę przedsiębiorców, turystów i nowych mieszkańców. 

Status miasta nadaje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek Rady Gminy.  Zgodnie 

z art. 4b ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), 

niezbędnym etapem przed złożeniem powyższego wniosku jest przeprowadzenie przez Radę Gminy 

konsultacji społecznych z mieszkańcami. 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa Uchwała                        

Nr 38/VI/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 maja 2015 roku. 

Stosownie do zapisów art. 40 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, gminie przysługuje prawo stanowienia 

aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, na podstawie upoważnień ustawowych. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Nowe Miasto jest 

zasadne. 

 


