
            

 

         Wodzisław znowu miastem?  

 

 

 

Gród Wodzisław powstał u zbiegu rzek Mozgawy i Mozgawki,  

na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków. Jeden trakt przebiegał zapewne  

z Krakowa i zmierzał w kierunku Mazowsza bądź Wielkopolski, drugi zaś 

łączył Śląsk z Sandomierzem. Pierwszy zachowany dokument potwierdzający, 

że Wodzisław był miastem królewskim został wydany w Wiślicy z datą  

21 czerwca 1366 roku.  Wodzisław utracił prawa miejskie w 1869 roku na 

mocy ukazu cara Aleksandra II, w ramach represji po Powstaniu 

Styczniowym.  

Po 150 latach Wodzisław ma szanse na przywrócenie 

sprawiedliwości dziejowej i odzyskanie praw miejskich. 



Jak zostać miastem i czy warto? 

  W dniu 15 lipca 2019 roku, na sesji Rady Gminy, Radni Gminy Wodzisław na 

wniosek Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia podjęli uchwałę nr XI/72/2019  

w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Wodzisław statusu 

miasta oraz uchwałę nr XI/73/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami Gminy Wodzisław dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta 

miejscowości Wodzisław. 

 Impulsem do powyższych działań było min. podjęcie w kwietniu 2018 roku „Apelu 

Rady Gminy Wodzisław w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które 

zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”. Przyjęcie apelu było wspólną 

inicjatywą wielu gmin min. Nowego Korczyna, Opatowca czy Pacanowa.  

 Utrata przez Wodzisław praw miejskich doprowadziła do ograniczenia możliwości 

jego rozwoju, w konsekwencji do regresu gospodarczo- społecznego. Przywrócenie praw 

miejskich byłoby zadośćuczynieniem doznanych przez mieszkańców krzywd. Obecnie 

jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji, w najbliższym czasie zostaną 

przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy i każdy z nich będzie miał możliwość 

wyrażenia swojego stanowiska.  

Co prawda, wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Ministrów, 

jednakże praktyka pokazuje, że poparcie mieszkańców może przyczynić się  

do podniesienia rangi i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości i gminy. 

 Prawa miejskie nie pociągają za sobą dodatkowych przywilejów dla mieszkańców czy 

władz lokalnych, niemniej posiadanie statusu miasta odgrywa ważną rolę wizerunkową dla 

miejscowości dysponującej takim statusem. Uzyskanie praw miejskich może być także drogą 

do zawarcia porozumień partnerskich z miastami zagranicznymi / tzw. miasta bliźniacze / 

oraz do pozyskania funduszy zewnętrznych, związanych z rozwojem obszarów miejskich.   

 Status miasta ma także wymiar symboliczny dla społeczności lokalnej, która bądź  

to wyraża tęsknotę za niegdyś utraconymi prawami miejskimi, bądź też nie utożsamia się  

z wiejskim charakterem przypisywanym miejscowości, w której zamieszkują. Typowym 

takim przykładem jest właśnie Wodzisław. W przypadku pozytywnego wyniku konsultacji 

społecznych, Wodzisław ma szansę odzyskać prawa miejskie już 1 stycznia 2021r.  

Przewrócenie praw miejskich, połączone z planowaną rewitalizacją Wodzisławia,  

z pewnością podniosłoby rangę tej miejscowości jak i całej gminy. Po przeprowadzeniu 

procedury ostateczna decyzja będzie należała do Prezesa Rady Ministrów. 

 

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości mieszkańców w zakresie nadania 

praw miejskich wymagające udzielenia wyjaśnień  

Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE 

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy i są identyczne zarówno 

dla miast jak i dla wsi. Nie ma, więc podstaw prawnych do ich zwiększenia po zmianie 

statusu gminy wiejskiej na wiejsko- miejską.  



Co z podatkiem rolny? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY JEGO UCHWALANIA 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status 

użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki 

podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS. 

Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów? NIE 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast nie jest wymagana 

zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze  

i nieleśne. Jednak, że aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest 

złożenie wniosku do odpowiednich organów.  

Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? NIE 

Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz  

w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wynika to z ustawy – Karta nauczyciela.  

Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej? 

Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów jak również zasady ustalania subwencji. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.  Ustawodawca nie uzależnia 

przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej 

również nie ulegają zmianie. W obecnym stanie prawnym ustalana jest na podobnych 

zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.  

Co z dostępem do środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej?  

W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki 

zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Wodzisław 

jako miast zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając 

wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą wiejsko- miejską.  

Co z opłatami za wodę, odpady, kanalizację- czy wzrosną? NIE 

Podobnie jak we wcześniej opisanych przypadkach wysokości stawek tych opłat ustala Rada 

Gminy i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.  

Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy? NIE 

Liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby mieszkańców w gminie. W gminach do 20 tys. 

mieszkańców rada składa się z 15 radnych. 

Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych i burmistrza? NIE 

W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów 

organów gminy.  

Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych? NIE 

Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany 

dotychczasowego dowodu osobistego.  

 

 



 

Z historii Wodzisławia… 

„Pierwszy zachowany dokument potwierdzający, że Wodzisław był miastem 

królewskim został wydany w Wiślicy z datą 21 czerwca 1366 roku. Mówi on  

o sprzedaniu wójtostwa w mieście Wodzisławiu, przez króla Kazimierza Wielkiego, 

jego mieszkańcowi Florianowi. Kolejnym ważnym aktem jest testament królewski  

z 3 listopada 1370 roku, w którym Kazimierz Wielki przekazał miasto w ręce rycerzy – 

potomków Zbigniewa Zadory. Odtąd Wodzisław stał się miastem prywatnym  

i przyjął herb właścicieli- Zadora. Czasy swej świetności Wodzisław zawdzięcza 

możnej rodzinie Lanckorońskich mających swoją siedzibę na Brzeziu.  Dzięki 

staraniom Adama Lanckorońskiego w 1508 roku miastu w miejsce praw polskich 

nadano prawa niemieckie – magdeburskie, co do dziś jest widoczne w zabudowie starej 

części miejscowości. W II połowie XVI wieku do początków XVII wieku Wodzisław był 

silnym ośrodkiem reformacji. W tym czasie wybudowany został zbór,  

a także prawdopodobnie sieć przejść podziemnych, które we fragmentach zachowały 

się do dziś. W końcu XVI w.  Wodzisław był dobrze rozwiniętym ośrodkiem 

rzemieślniczym. Podobnie jak w przypadku większości miast polskich załamanie się 

gospodarczego rozwoju Wodzisławia nastąpiło po najeździe szwedzkim w 1655r. 

 W tym czasie w Wodzisławiu osiedlili się Żydzi, a ich kolejny napływ nastąpił  

w 1678r., co ożywiło życie gospodarcze w mieście. Po upadku państwa polskiego 

Wodzisław znalazł się w obrębie zaboru rosyjskiego. Utracił prawa miejskie w 1869 

roku na mocy ukazu cara Aleksandra II, w ramach represji po Powstaniu Styczniowym. 

Początek wielkiej wojny w 1914r. zaznaczył się w historii Wodzisławia przemarszem  

I Kampanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego. Po wojnie i odzyskaniu niepodległości nie 

nastąpił istotny przełom w rozwoju miejscowości.  Znaczącą przewagę wśród ludności 

stanowili Żydzi. Dominującą rolę w gospodarce odgrywały folwarki Lanckorońskich  

w Brzeziu i Mieronicach gdzie wybudowane zostały stawy rybne. Nazistowski program  

II wojny światowej nie ominął również ludności wyznania mojżeszowego  

w Wodzisławiu. Część z nich została wymordowana w swoich domach, na miejscowym 

cmentarzu lub zginęli w obozach zagłady.  Wydarzenia II wojny światowej oraz 

narzucony po 1945r. w Polsce system komunistyczny w istotny sposób wpłynął także na 

obraz Wodzisławia.” 

 

www.ugwodzislaw.pl 


