Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/230/202 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia
2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Latowicz w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości
Latowicz
Na podstawie analizy historycznej Latowicz to jedna z najstarszych osad w południowowschodniej części Mazowsza. Na przestrzeni wieków odgrywał ważną rolę w życiu
mieszkańców tego regionu, o czym świadczą liczne funkcje pełnione przez Latowicz.
Prawa miejskie Latowicz uzyskał w 1420 r., a 17 lipca 1423 r. zostały one potwierdzone przez
księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Miastu Latowicz zostały nadane uprawnienia
sądownicze (sąd miejski) prawa chełmińskiego, zwolnienie od cła, postrzygalnię i wagę.
Latowicz otrzymał herb: Baranka Bożego z białą chorągiewką – symbol Zmartwychwstałego
Chrystusa.
Liczne przywileje nadane miastu (18 na przestrzeni lat), między innymi wprowadzone
prawo wyszynku (1508), pobierania bykowego (1509), prowadzenia łaźni (1509), wyrębu lasu
(1532), poboru mostowego (1540), a także dobre położenie miasta na krzyżujących się szlakach
handlowych i tranzytowych sprzyjały rozwojowi Latowicza.
W 1809 r. Latowicz znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego .
W 1869 r. car Aleksander II dokonał reformy administracyjnej, w ramach której odebrano prawa
miejskie Latowiczowi, podobnie jak i wielu innym małym miasteczkom nadając im status osady.
W ocenie wielu pokoleń mieszkańców odebranie praw miejskich Latowiczowi było karą za
liczny udział latowiczan w Powstaniu Styczniowym. Status osady nie wiązał się z żadnymi
przywilejami. Przeprowadzona w latach trzydziestych XX w. reforma administracyjna zniosła
status osady. Latowicz stał się formalnie wsią.
Wójt Gminy Latowicz wystąpił z inicjatywą wszczęcia postępowania w sprawie
wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Latowicz.
Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Latowicz może odzyskać prawa miejskie.
Przemawiają za tym fakty historyczne, uwarunkowania gospodarcze i ekonomiczne. Odzyskanie
praw miejskich zwiększy atrakcyjność i rozwój oraz, w sposób istotny, przyczyni się do
promocji samego Latowicza jak i gminy Latowicz. Wpłynie korzystnie na zwiększenie liczby
przedsiębiorców i nowych mieszkańców.
Nadanie miejscowości statusu miasta następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
Rozporządzenie może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy (art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.
zm.) Zgodnie z art. 4b ust. 1, pkt. 1ww. ustawy przed wystąpieniem z wnioskiem o nadanie
statusu miasta miejscowości konieczne jest przeprowadzenie przez Radę Gminy konsultacji
społecznych z mieszkańcami.
Stosownie do zapisów art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień
ustawowych. gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących
na obszarze gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami jest zasadne.
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