
UCHWAŁA NR XXXVI/309/23
RADY GMINY ŁOMAZY

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Łomazy statusu miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 4 ust. 1 i 2, art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40)  Rada Gminy Łomazy uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomazy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Wiński
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała zainicjuje procedurę uzyskania statusu miasta przez miejscowość Łomazy.  Jej zasadność 
wypływa zarówno z faktu, że Łomazy posiadały już prawa miejskie w latach 1568-1870 i straciły je w wyniku 
retorsji po upadku Powstania Styczniowego, jak też i szansy  na szybszy rozwój ekonomiczno-społeczny. Warto 
podkreślić, że miejscowość Łomazy posiada wiele cech, które stanowią podstawę do nadania statusu miasta, 
m.in.: 

1) Liczba mieszkańców wynosi 1688 (stan na 31 grudnia 2022 r.). 

2) Posiadanie miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych, np.  układ urbanistyczny typu miejskiego 
z wyodrębnionym rynkiem, zwarta zabudowa, brak zabudowy zagrodowej w obszarze zwartej zabudowy, drogi 
o nawierzchni asfaltowej, chodniki, oświetlenie uliczne. 

3) Pełnienie funkcji ważnego ośrodka administracyjno-gospodarczego o znaczeniu ponadlokalnym. W Łomazach 
znajduje się siedziba Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu Placówek Oświatowych, Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Klubu Malucha, Gminnego Zakładu 
Usług Komunalnych, Banku Spółdzielczego, poczty, ośrodka zdrowia, apteki, stacji paliw, Gminnego Stadionu 
Sportowego, kina, remizo-świetlicy, zakładów usługowo-handlowych. W Łomazach odbywają się 
cotygodniowe targi, których tradycja sięga XVI wieku. W najbliższym roku powstanie posterunek policji oraz 
inkubator przedsiębiorczości. 

4) Odpowiednia infrastruktura techniczno-komunalna (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, stacja uzdatniania wody 
i oczyszczalnia ścieków). 

5) Zmieniająca się struktura zatrudnienia związana ze zmniejszaniem się osób zatrudnionych w rolnictwie oraz 
zwiększaniem się zatrudnienia mieszkańców w podmiotach prowadzących działalność pozarolniczą. 

6) Obiekty zabytkowe związane z historią miejscowości i regionu, m.in. kościół parafialny, kaplica cmentarna, 
cmentarz parafialny rzymskokatolicki oraz cmentarz żydowski-kirkut. 

7) Posiadanie w przeszłości praw miejskich od 1568 r., odebranych przez władze carskie po upadku Powstania 
Styczniowego. 

8) Pełnienie funkcji siedziby gminy.

 Procedura związana z nadaniem miejscowości Łomazy statusu miasta prowadzona będzie na podstawie 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40)  oraz Rozporządzenie 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, ustalenia i zmiany nazwy gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach 
(Dz.U. z 2014 r., poz.310).
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