
UCHWAŁA NR XLII/71/17
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Nowa Słupia statusu miasta

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z poźń.) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się podjąć procedurę związaną z nadaniem miejscowości Nowa Słupia statusu miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski
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Uzasadnienie

W dniu 21 sierpnia 2017 r. wpłynął do Biura Rady wniosek Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi
w sprawie przywrócenia praw miejskich w Nowej Słupi.

Członkowie Towarzystwa w Nowej Słupi w dniu 1 sierpnia 2017 r. podjęli uchwałę w sprawie
wystąpienia do władz samorządowych z propozycją zapoczątkowania formalnej procedury przywrócenia
Nowej Słupi praw miejskich. Argumentując swój wniosek członkowie Towarzystwa podkreślali, że Nowa
Słupia była jednym z najstarszych miast polskich. W 1351 r. w dokumentach wymieniane jest już miasto
Nowa Słupia. Nazwa osady- pierwotnie z łacińska Slupp – nawiązywać może do wbitych w dno rzeki
słupów służących do mocowania sieci przy połowie ryb, bądź też osady oznaczonej obronną wieżą lub
słupem granicznym. Nowa Słupia strzegła ważnego traktu wczesnośredniowiecznego, łączącego Kraków
z Polską centralną i Mazowszem, wiodącego przez przełęcz miedzy Pasmem Jeleniewskim a Łysogórskim.

Od XIV wieku do połowy XVII wieku miasto przeżywało swój złoty okres w dziejach. Zachowane do
dzisiaj zabytki architektury przypominają o niegdysiejszej pozycji miasta. Nowa Słupia była miastem
położonym u podnóża Świętego Krzyża i przez wieki była z nim ściśle związana. Stąd królowie
pielgrzymowali na Święty Krzyż. Utrata praw miejskich w 1869 r. przypieczętowała powolny upadek
miasta zapoczątkowany potopem szwedzkim.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nadanie miejscowości statusu
miasta dokonywane jest w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ
urbanistyczny i charakter zabudowy. W celu przystąpienia do kompletowania wymaganej przepisami
dokumentacji podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest zasadne.

Id: 4F9FF69D-8B77-45A1-AD51-CFECB4C528C6. Podpisany Strona 1




