
UCHWAŁA  Nr XXII/109/16 

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 21 maja 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nadania miejscowości Tułowice statusu 

miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 

) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do nadania miejscowości Tułowice statusu miasta. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446) Rada 

Ministrów w drodze rozporządzenia nadaje miejscowości status miasta i ustala jego granice. Wydanie ww. 

rozporządzenia wymaga wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z 

mieszkańcami wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi 

zasadność wniosku, a także opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem.  

W myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, nadanie miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane 

są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. 

Należy wskazać, iż wymienione okoliczności oraz wyznaczone kierunki rozwoju w Strategii Rozwoju Gminy 

Tułowice przemawiają za nadaniem Tułowicom statusu miasta, albowiem położenie Tułowic, tutejsza infrastruktura 

oraz istniejąca zabudowa zdecydowanie wykraczają poza aktualny status miejscowości, tj. wieś. Uzyskanie statusu 

miasta podniesie prestiż Tułowic w skali lokalnej i regionalnej oraz jego atrakcyjności dla mieszkańców, zwiększy 

szansę przyciągnięcia kolejnych inwestorów oraz przyczyni się do poprawienia na rynku pracy.  

Wszczęcie oraz przeprowadzenie procedury zmierzającej do nadania Tułowicom statusu miasta niewątpliwie wiązać 

się będzie z nakładem czasu, pracy i środków, jednakże z uwagi na pozytywne skutki tego zamierzenia dla Tułowic 

oraz jego mieszkańców należy wyrazić pełną aprobatę do podjęcia działań w tym zakresie.  

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
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