UCHWAŁA NR IV/21/15
RADY GMINY URZĘDÓW
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Urzędów statusu miasta
Na podstawie art. 4b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz §1, §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r.
w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia dzielenia,
znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany
nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (tj. Dz.U. 2014 poz.
310 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wnioskuje się o nadanie statusu miasta miejscowości Urzędów wraz z włączoną do granic miasta
miejscowością Zakościelne.
2. Granice i terytorium miasta Urzędowa określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały - mapa
topograficzna miasta Urzędowa.
§ 2.
Postanawia się wystąpić do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody
Lubelskiego z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Urzędów wraz z miejscowością
Zakościelne.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Urzędów
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Uzasadnienie
W dniu 16 grudnia 2013 roku do Rady Gminy Urzędów wpłynął wniosek Towarzystwa Ziemi
Urzędowskiej zobowiązujący radę do podjęcia działań w celu przywrócenia praw miejskich dla Urzędowa.
Na sesji w dniu 28 stycznia 2014 r. podjęto uchwałę Nr XXVI/257/14 w sprawie zasad i trybu
wprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Urzędów w sprawie nadania praw miejskich
dla Urzędowa wraz z miejscowością Zakościelne. Konsultacje zostały przedłużone do 31 października
2014 r. uchwałą Nr XLII/307/14 na sesji w dniu 13 sierpnia 2014 r. Wyniki konsultacji na terenie
miejscowości Urzędów i Zakościelne wskazują na pozytywną opinie mieszkańców w kwestii nadania praw
miejskich.
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