
UCHWALA NR 1991XXllJJ2021 
RADY GMlNY NOWE MJASTO 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawje wystllpienia z wnioskiem 0 nadanie statusu miasta miejsc:owoSci Nowe Miasto 

Na podstawie art. 4 us!. 2 01"82 art. 4b usl. 1-3 ustawy z dnia 8 mares 1990 r. 0 samorZll<izie gminnym 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) omz § I us!. I rozpoT'Z4dzenia Rady Ministrow z dnie. 9 sierpnia 2001 r. 
W sprawie trybu posll1J>Owania przy sUadan!u wniosk6w dOlYC7..!Jcych tworzenia, I~czenia, dzielenia, znoszenia 
i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowosci statusu miasm, ustalania i zmiany nazw gmtn 
i siedzib ich wtadz oraz dokument6w wymaganych w tyeh sprawach (Oz. U. z 2014 r. poz.310), po 
przeprowadzeniu konsultacji spoleczoycb, uchwala Sly, co nastypuje: 

§ I. Opiniuje Sly pozyrywnie starania zmierz.aj~ce do nadania statusu miasta miejscowoki Nowe Miasto, 
obnrb geodezyjny Nowe Miaslo. 

§ 2. t. Postanawia sif; wYSl4pic do Minis,", Spraw Wewnf;trznych i Administracji , za posrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego z wniosk.iem 0 nadanie Slatusu miasta miejscowosci Nowe Miasto . 

2. Trdc wniosku z uzasadnieniem, 0 kt6rym mowa w ust. I stanowi zal"cznik do niniejszej uchwaty. 

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~da. 
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Uzasadnienie 

do Ucbwaty Nr I 99/XXH 11202 I 

RAOV GMINV NOWE MIASTO 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w 'prawie wysi4pienia z wnioskiem 0 oadanle statusu miasta miejscowosci Nowe Miasto. 

Zgodnie art. 4 USt. 2 omz art.4b USt. \-3 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samo~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) do wlaSciwo~ci Rady Gminy naleiy wys~pien ie z wnioskiem 
o nadanie miejscowosci slatusu miasls. 

W tenninie od dora 241utego 2021 roku do dnia 21 marca 202 1 roku w 33 solectwach Omioy Nowe 
Mi asto (obwodach konsultacyjnych), zostalo przeprowadzone glosowanie w ramach konsultacji 
spolecznych z mieszWcami Gminy Nowe Miaslo dotycZ4cych nadania slatusu miasta miejscowosci Nowe 
Miasto. Zbiorcze wyniki konsultacj i jednoznacznie wskazujij ns pozytywnll opiniy mieszkatic6w. 

Wniosek stanowillcy zahlcznik do niniejszej uchwafy zawiera wszystkie niezbtrdne dokumenly okreSlone 
w rozp0f"UJdzeniu Rady MinistrOw z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu post~powania przy skladaniu 
wniosk6w dotyc£4cych tworzenia, I~czenia, dzielenia, znoszenia i ustalania grnnic gmin, nadawania gminie 
rub miejscowosci statusu miasta, ustalania i zm iany nazw gmin i siedzib ich wladz oraz dokument6w 
wymaganych w lych sprawach (Oz. U. z 2014 r. poz. 3 10). 

Przedstawiona we wniosku dokumentacj a potwierdza przeslanki historyczne, kulturowe 
i spoteczno-gospodarcze uzasadniajllce zmianc; stBlusu miejscowoSci. Przemawia za tym rowniez aktualny 
stan infrastruktury technicznej oraz rozw6j gospodarczy Nowego Miasta i calej gminy. 

Dlalego tei zasadnym jest, aby Rada Gm iny Nowe Miasto w ustawowym tenninie zlotyla do MinisH'S 
Spraw Wewnc;trznych i Administracji, za posredoiclwem Wojewody Mazowieckiego wniosek 0 nadaoie 
SUitusu miasta miejscowoiici Nowe Miasto. 
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