Miasto Bolimów
Fakty i mity

Tło historyczne
Bolimów został założony jako miasto prywatne
około
1370
roku,
potwierdzenie
prawa
chełmińskiego uzyskał w 1519 roku. W 1792 roku
jako miasto królewskie w starostwie bolimowskim
w ziemi sochaczewskiej województwa rawskiego.
W 1827 roku jako miasto rządowe Królestwa
Kongresowego, położone było w powiecie
sochaczewskim, obwodzie sochaczewskim. Status
miasta miejscowość utraciła w 1870 ukarana za
udział lokalnej społeczności w Powstaniu
Styczniowym.

Kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta
• Wielowiekowa odrębna tradycja ludowa, bogata historia;
• Zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie
ukształtowane centrum;
• Zabytki architektoniczne;
• Infrastruktura miejska – ulice, chodniki, wodociąg,
kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, selektywna zbiórka
odpadów itp.;
• Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym
i ponadlokalnym (biblioteka, szkoła średnia, dobrze
rozwinięta sfera usług publicznych (szkoły, przedszkole)
ochrona zdrowia, kultura itp.);
• Większość mieszkańców jest zatrudniona poza rolnictwem;
• Posiadanie własnego herbu oraz znaków graficznych;

Argumenty przemawiające za
uzyskaniem praw miejskich
• Bolimów to miejscowość intensywnie rozwijająca się o dużym znaczeniu
kulturalnym i turystycznym na mapie województwa łódzkiego;
• Bolimów to jedyna miejscowość w powiecie poza Skierniewicami , która
ma tradycję miejskie;
• Wzrost rangi i znaczenia całej Gminy Bolimów w regionie;
• Aktywizacja urbanistyczna – ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy
• Dostęp do środków z funduszy europejskich adresowanych zarówno dla
miast, jak i obszarów wiejskich;
• Podniesienie atrakcyjności Bolimowa w oczach młodych ludzi szukających
miejsca do osiedlenia (statystycznie młodzi ludzie częściej wybierają do
zamieszkania mniejszą miejscowość o statusie miasta niż wsi);
• Poprawa wizerunkowa Bolimowa na potrzeby lokowania biznesu;

Najczęstsze wątpliwości i pytania
• Wzrost podatków – nieprawda, gdyż wysokość podatków ustala
samorząd bez względu na status miejscowości;
• Wzrost opłat za wodę, wywóz śmieci, przedszkole i innych opłat
lokalnych - nieprawda, gdyż opłaty te ustala samorząd niezależnie
od statusu miejscowości;
• Utrata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – nieprawda, gdyż
dodatek wiejski przysługuje nauczycielom pracującym w
miejscowości do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to
wioski, czy miasta;
• Zmniejszenie subwencji oświatowej – nieprawda, wysokość
subwencji nie zależy od statusu miejscowości;
• Utrata możliwości uzyskania środków unijnych dla wsi – nieprawda,
ponieważ gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o środki z
funduszy europejskich, tak jak gminy wiejskie, a dodatkowo mogą
ubiegać się o środki przeznaczone dla ośrodków miejskich;

Najczęstsze wątpliwości i pytania
• Likwidacja dopłat rolniczych – nieprawda, gdyż rolnik ma prawo
otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na
terenie miasta, czy wsi;
• Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim – nieprawda, nie ma
takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością
hodowli dla mieszkańców, zarówno wsi, jak i miasta
• Utrata stypendiów unijnych dla mieszkańców wsi – nieprawda, gdyż
prawo do stypendium zachowują uczniowie i studenci z
miejscowości do 5 tys. mieszkańców;
• Wysokie koszty zmiany, które poniesie administracja – nieprawda,
gdyż będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie
Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, GOK) nie muszą
zmieniać swoich nazw;

Najczęstsze wątpliwości i pytania
• Wzrost administracji – nieprawda, gdyż jest to zależne
jedynie od ustaleń samorządu;
• Wyższa pensja burmistrza – nieprawda, gdyż pensję
burmistrza, taką samą jak pensję wójta, ustala samorząd wg
stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców;
• Dysproporcje w zakresie rozwoju pozostałych miejscowości
na terenie gminy – nieprawda – nadanie statusu miasta dla
Bolimowa ma być kołem zamachowym zrównoważonego
rozwoju całej gminy.
• Wymiana dowodów osobistych – nieprawda, gdyż dowody
podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności;
• Niespełniania warunku ilości mieszkańców w Bolimowie –
nie ma takiego kryterium ustawowego.

Weź udział w konsultacjach społecznych –
Twój głos ma znaczenie!!!

