
PARZĘCZEW
MIASTEM
PRZYWRÓĆMY RAZEM STATUS MIASTA!

              
       Szanowni Mieszkańcy,
11 stycznia Rada Gminy w Parzęczewie podjęła
uchwałę w sprawie wszczęcia procedury
związanej z nadaniem miejscowości Parzęczew
statusu miasta.

Inicjatywa przywrócenia praw miejskich
wypłynęła od Wójta Gminy, Przewodniczącego
Rady Gminy i Radnych Gminy Parzęczew.

Parzęczew otrzymał prawa miejskie 7 kwietnia
1421 r. z rąk króla Władysława II Jagiełło,
wcześniej niż sąsiadujące z nim miasta: Ozorków,
Zgierz czy Łódź. Status miasta miał przez 450
lat,  a utracił go 11 stycznia 1870 r., w wyniku
represji cara Aleksandra II po powstaniu
styczniowym.

Decyzja o wszczęciu procedury przywrócenia
praw miejskich będzie zatem zadośćuczynieniem
jego obecnym mieszkańcom za ich utratę oraz
swoistym hołdem oddanym naszym przodkom,
którzy podjęli wiele starań, aby Parzęczew był
miastem i mógł się rozwijać. 

Kolejnym krokiem w procedurze nadania
Parzęczewowi statusu miasta będzie
przeprowadzenie konsultacji z mieszańcami.

Przekazujemy na Państwa ręce ten folder
informacyjny, aby przybliżyć Wam procedurę
oraz uzasadnić podjętą decyzję.          

http://bip.lutomiersk.info/container/kadencja-2018-2023/232-uchwala-intencyjna-Lutomiersk-1606292285.pdf
http://bip.lutomiersk.info/container/kadencja-2018-2023/232-uchwala-intencyjna-Lutomiersk-1606292285.pdf


Łódź – Zgierz –Ozorków - Parzęczew – Uniejów – Konin
Kutno - Łęczyca – Parzęczew - Aleksandrów Łódzki – Łódź. 

W oparciu o zapisy ustawy o samorządzie gminnym, nadanie miejscowości statusu
miasta dokonywane jest w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną
oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy, a więc za utworzeniem miasta
przemawiają przesłanki, które wskazują, że miasto tworzone jest na terenie
zurbanizowanym, o przewadze ludności nierolniczej, posiadającym odpowiedni
potencjał gospodarczy i odpowiednio ukształtowaną infrastrukturę w zakresie urządzeń
komunalnych i komunikacyjnych, a także spełniającego funkcję lokalnego ośrodka
oświaty, kultury i handlu.

Położenie miejscowości i jej dobre połączenie z resztą kraju jest postrzegane  oraz
wykorzystywane jako jeden z atutów jej dalszego rozwoju. 
Przez Parzęczew przebiega Autostrada A2 oraz sieć krzyżujących się dróg wojewódzkich
i powiatowych relacji: 

wielowiekową historię i zabytki;
typowo miejski układ urbanistyczny z wyraźnym
rynkiem i rozbudowaną siatką  ulic; 
infrastrukturę miejską: ulice, chodniki, wodociąg,
kanalizację, sieć telefoniczną i internetową;
instytucje miastotwórcze i ponadlokalne;
rozwiniętą sferę usług publicznych (urząd
gminy, jednostki organizacyjne gminy, kościół
parafialny, szkołę podstawową, przedszkole,
zapewnioną ochronę zdrowia, dostęp do
kultury);
zatrudnienie ludności poza rolnictwem;

Parzęczew spełnia wszystkie przesłanki, aby
uzyskać status miasta, gdyż ma:

plany zagospodarowania przestrzennego przewidujące rozbudowę miejscowości;
usługi dla mieszkańców (sklepy, apteka, bank, usługi pocztowe, zakłady
świadczące usługi dla mieszkańców z branży ogólnobudowlanej, usługi
fryzjersko- kosmetyczne).



Szkoła Podstawowa w Parzęczewie, która dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną i
infrastrukturą sportowo rekreacyjną, tj. salą gimnastyczną, halą sportową, boiskiem
do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną i oświetleniem, boiskiem wielofunkcyjnym,
boiskiem do piłki plażowej, dwiema bieżniami oraz siłownią zewnętrzną;

Na terenie Parzęczewa działają :

Gminna Biblioteka Publiczna;
Forum Inicjatyw Twórczych;
LKS ORZEŁ Parzęczew;
Akademia Piłkarska Parzęczew;
Zakład Gospodarki Komunalnej;
Gminny Ośrodek Zdrowia;
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej;
Stowarzyszenia: Kreatywny
Parzęczew, SPKiTR "Peleton",
PAMIĘĆ - TOŻSAMOŚĆ –
ROZWÓJ, OSP Parzęczew
działająca od 1914 r.; 

W ostatnich latach Parzęczew intensywnie się rozwija. 
Gmina dokonała termomodernizacji wszystkich budynków publicznych, tj. Urzędu
Gminy, Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przed każdą
z tych instytucji wybudowano parkingi. W 2022 roku został zrewitalizowany Rynek w
Parzęczewie i założony monitoring. Założono również oświetlenie na stadionie
piłkarskim. Gmina przeznaczyła nowe tereny w Parzęczewie na inwestycje oraz
zabudowę mieszkaniową. Sprzedała teren pod nowe osiedle i przygotowała
dokumentacją techniczną w celu uzbrojenia go w sieć wodociągową i kanalizacyjną.



W 2021 roku Parzęczew obchodził jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich. 
Z tej okazji wydano pierwszą część monografii Parzęczewa dokumentującą jego bardzo
bogatą historię. Pierwsza część kończy się na roku 1870, kiedy to odebrano prawa
miejskie Parzęczewowi. Obecnie jest pisana część druga do czasów współczesnych, a jej
publikacja jest planowana na wrzesień 2023 roku.

Również w bieżącym roku zostanie oddane do użytku Regionalne Centrum Rozwoju –
nowoczesny obiekt mający służyć organizacjom społecznym oraz przedsiębiorcom
(koszt ok. 6 mln zł). Zostaną wybudowane kolejne parkingi, a także trzy instalacje
fotowoltaiczne, zaopatrujące w prąd Urząd Gminy, szkołę i Forum Inicjatyw Twórczych.

Na rok 2023 Gmina zaplanowała
ponad 22 mln zł na inwestycje, z
czego dużą część na inwestycje
w Parzęczewie. 
W bieżącym roku zostanie
oddany do użytku publicznego
największy pumptrack w Polsce
z możliwością rozgrywania
zawodów klasy mistrzowskiej.
Będzie to atrakcja na skalę
krajową (koszt ponad 5 mln zł). 



Prawa miejskie nie pociągają za sobą dodatkowych przywilejów dla mieszkańców czy
władz lokalnych, niemniej jednak posiadanie statusu miasta odgrywa ważną rolę
wizerunkową dla miejscowości dysponującej takim statusem. To także przywrócenie
sprawiedliwości dziejowej.
Mamy również obowiązek względem młodego pokolenia i przyszłych pokoleń dążyć
do rozwoju Parzęczewa, a odzyskanie praw miejskich będzie zwiększało atrakcyjność,
będzie przyciągało większą liczbę przedsiębiorców, turystów i nowych mieszkańców.

mieszkańcy nie ponoszą żadnych wydatków z tytułu uzyskania praw miejskich;
uzyskanie statusu miasta nie pociąga za sobą obowiązku wymiany dowodu
osobistego i innych dokumentów;
nie wzrosną opłaty lokalne (podatki od nieruchomości, odpady). Reguluje to
uchwała Rady Gminy, a nie status miejscowości;
dodatki dla nauczycieli bez zmian – decyduje liczba mieszkańców, a nie status
miejscowości;
bezpośrednie dopłaty rolnicze bez zmian, miejscowość nie musi być wsią, aby
rolnik je otrzymywał;
uzyskanie statusu miasta nie spowoduje zakazu hodowli zwierząt gospodarskich
oraz upraw na gruntach ornych;
nie zmieni się kod pocztowy miejscowości ani poszczególne adresy;
nie nastąpi wzrost liczby etatów w administracji gminnej ani wzrost wynagrodzeń.

Nadmienić należy, że:

Jedyny koszt jaki poniesie Gmina, po uzyskaniu praw miejskich dla Parzęczewa, to
zmiana szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy Parzęczew. Docelowo byłby to Urząd
Miasta i Gminy Parzęczew.

do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się w Urzędzie Gminy
w Parzęczewie przy ul. Południowej 1 oraz w miejscach wskazanych w Zarządzeniu
Wójta Gminy
przesłać listem na adres: Urząd Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045
Parzęczew;
w formie elektronicznej - link do ankiety zostanie umieszczony na stronie
internetowej Gminy oraz w mediach społecznościowych.

W terminie od 27.01.2023 r.  do 20.02.2023 r. na terenie gminy odbędą się konsultacje. 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. w jeden z niżej
wskazanych sposobów:



większy prestiż - Parzęczew będzie kolejnym miastem w powiecie zgierskim, co
zwiększy jego znaczenie w skali lokalnej (powiat) i regionalnej (województwo);
podniesienie atrakcyjności miejscowości w oczach młodych ludzi, którzy chcieliby
się tu osiedlać;
większą dostępność do środków pomocowych Unii Europejskiej - oprócz
programów dla wsi możliwe będzie aplikowanie o środki dla miast;
szansę na przyciągnięcie inwestorów, poprawę sytuacji na rynku pracy;
większe możliwości promocji walorów turystycznych;
zwiększenie dynamiki rozwoju Parzęczewa;
drogę do zawarcia porozumień partnerskich z miastami zagranicznymi (tzw. miasta
bliźniacze);
zadośćuczynienie jego  mieszkańcom za odebranie 152 lata temu praw miejskich
Parzęczewowi bez ich zgody.

Co możemy zyskać po nadaniu statusu miasta Parzęczew:

Wyniki konsultacji zostaną przekazane wraz z wnioskiem Rady Gminy Parzęczew
dotyczącym nadania miejscowości Parzęczew statusu miasta do ministra właściwego
do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem wojewody, w terminie do 31 marca
2023 r.
Po podjęciu uchwały przez Radę Ministrów, formalnie Parzęczew może zostać miastem
już od 1 stycznia 2024 roku.


