
UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania statusu miasta miejscowości Nowy Korczyn 

Na podstawie art. 4b ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje : 

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Nowy Korczyn, która 
stanowi załącznik do uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Opinia 

Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Nowy Korczyn 

Rada Gminy Nowy Korczyn uchwałą Nr XXXIV/239/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku 

przyjęła Apel w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich 

pozbawione w wyniku represji carskich, który został przesłany do Rady Ministrów. Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem Znak:DAP-WSUST-711-2-18/2018 z dnia 

21.06.2018r. poinformował, iż w związku z Apelem Rady Gminy Nowy Korczyn wszczęta 

została procedura odnośnie nadania statusu miasta miejscowości Nowy Korczyn prosząc 

jednocześnie o przedstawienie m.in opinii Rady Gminy w tej sprawie, poprzedzonej 

przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy. 

Lokowany przez Bolesława Wstydliwego w 1258 roku Nowy Korczyn jest obecnie wsią, ale 

przez 611 lat, do 1869 roku był miastem, dokładnie Nowym Miastem Korczyn i to miastem o 

bardzo bogatej historii i tradycji. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, a 

dokument lokacyjny stał się wzorem dla niektórych miast założonych później. Nowe miasto 

Korczyn odegrało znaczną rolę w kształtowaniu polskiego parlamentaryzmu. Tu bowiem 

odbywały się zjazdy rycerstwa i możnych, na których rozpatrywano sprawy wagi 

państwowej, a pierwszy taki zjazd odbył się 11 listopada 1404 roku. Po upadku powstania 

styczniowego, zgodnie z ukazem carskim z 13 czerwca 1869 roku 34 miasta guberni 

kieleckiej – w tym Nowy Korczyn utraciły prawa miejskie. Od tej pory Nowy Korczyn 

posiadał status osady. 1 stycznia 1870 roku utworzono nową gminę wiejską Nowy Korczyn w 

granicach dawnego miasta. 

Miejscowość Nowy Korczyn położona jest na Ponidziu, w otulinie Nadnidziańskiego Parku 

Krajobrazowego. Przez miejscowość przepływa rzeka Nida, która uchodzi do Wisły ok. 3 km 

na wschód od miejscowości. Około 1 km na południe od centrum Nowego Korczyna znajduje 

się przeprawa promowa przez Wisłę, którą zastąpi w 2020 roku nowo wybudowany most. 

Nowy Korczyn usytuowany jest ok. 75 km na południowy wschód od Kielc i ok. 25 km od 

Buska Zdroju. Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 79 z Bytomia do Warszawy 

oraz droga wojewódzka nr 973 z Tarnowa do Buska Zdroju. 

Nowy Korczyn jest jedną z 24 jednostek pomocniczych gminy i siedzibą władz Gminy. 

Powierzchnia miejscowości wynosi 756 ha. Na koniec grudnia  2017 roku  Nowy Korczyn 

zamieszkiwało 963 mieszkańców.  

Nowy Korczyn zachował historyczny układ urbanistyczny z czasów kiedy był miastem. W 

środku znajduje się zrewitalizowany w latach 2013 – 2014 rynek, który stanowi centrum 

miejscowości. Pełni on funkcję rekreacyjno – wypoczynkową i stanowi miejsce spotkań, 

spacerów oraz wypoczynku mieszkańców. Jest także miejscem imprez kulturalnych o 

charakterze gminnym. Od rynku rozchodzą się ulice posiadające historyczną zwartą 

zabudowę, a cały układ przestrzenny jest objęty ochroną konserwatora zabytków. W Nowym 

Korczynie jest obecnie 23 ulice, a istniejąca zabudowa i jej układ urbanistyczny 

jednoznacznie wskazuje na jego miejski charakter. 

Miejscowość posiada bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę drogową. Wszystkie ulice 

mają nawierzchnie asfaltową, a przy większości wykonane są chodniki lub utwardzone 

pobocza. Miejscowość jest w całości zwodociągowana i skanalizowana, ścieki są oczyszczane 
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przez funkcjonującą oczyszczalnię ścieków. Posiada również sieć gazową do której 

podłączone są wszystkie instytucje publiczne, zakłady pracy oraz część budynków 

prywatnych. Nowy Korczyn, podobnie jak pozostałe miejscowości w gminie objęta jest 

systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych. Przez część Nowego Korczyna 

przebiega sieć światłowodów co zapewnia stałe i szybkie połączenie z internetem 

mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym. We wszystkich miejscowościach funkcjonuje 

oświetlenie uliczne, a w rynku w Nowym Korczynie oraz niektórych ulicach ustawione są 

ozdobne lampy podkreślające miasteczkowy charakter tej miejscowości. 

Kształcenie na poziomie podstawowym zapewnia Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym 

Korczynie wraz z wygaszanymi, w wyniku reformy oświaty, oddziałami gimnazjalnymi, a 

opiekę na najmłodszymi sprawuje punkt przedszkolny w tej miejscowości. Placówkami 

kultury zajmującymi się szerzeniem kultury na terenie gminy jest Gminny Ośrodek Kultury 

oraz Biblioteka Gminna w Nowym Korczynie. 

Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy zapewnia Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Nowym Korczynie, który w ramach swej działalności prowadzi poradnie: ogólną, dziecięcą, 

ginekologiczno-położniczą, rehabilitacji i stomatologii. Prowadzony jest również punkt 

szczepień, punkt zabiegowy oraz gabinet pielęgniarki środowiskowej i szkolnej. Świadczone 

są usługi z zakresu USG i EKG. Dodatkowo opieka lekarsko-pielęgniarska zorganizowana 

jest w punkcie SZOZ w Brzostkowie. Pełny dostęp do leków zapewniają mieszkańcom dwie 

apteki w Nowym Korczynie oraz punkt apteczny w Brzostkowie. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nowym Korczynie. 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są na bazie stadionu sportowego oraz 

kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie przez klub 

sportowy „Wisła” który prowadzi sekcje piłki nożnej mężczyzn i kobiet. 

Większość mieszkańców Nowego Korczyna zatrudniona jest w różnych gałęziach gospodarki 

zarówno na terenie gminy jak również ościennych miast. W samym Nowym Korczynie 

praktycznie zanikła działalność rolnicza, jedynie nieliczne osoby traktują to zajęcie jako 

uboczne i dodatkowe.  

Ochronę przeciwpożarową zapewnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym 

Korczynie włączona w 1997 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Przy 

OSP działają dwie drużyny młodzieżowe, które w  zawodach sportowo-pożarniczych w 

kategorii CTiF osiągają znaczące sukcesy w Polsce i Europie oraz jedna z najstarszych 

orkiestr dętych w Polsce, założona w 1690 roku na mocy przywileju danego przez Jana III 

Sobieskiego, orkiestra dęta jego imienia. 

Obsługa bankowa mieszkańców prowadzona jest przez Bank Spółdzielczy w Kielcach 

posiadający swój oddział w Nowym Korczynie, a usługi pocztowe świadczy Poczta Polska 

posiadająca również swoją placówkę w Nowym Korczynie. 

Rada Gminy na podstawie uchwały z dnia 25 czerwca 2018 roku postanowiła o 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wszystkich sołectw w sposób tajny i 
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bezpośredni w sprawie nadania miejscowości Nowy Korczyn praw miejskich. W 

konsultacjach wzięło udział 1164 mieszkańców Gminy. Za przywróceniem Nowemu 

Korczynowi praw miejskich wypowiedziało się 995 mieszkańców co stanowi 85,6%  

głosujących, przeciw głosowało 115 osób, a wstrzymało się od głosu 63 osoby. 

Rada Gminy Nowy Korczyn przedstawiając pozytywną opinię w sprawie nadania praw 

miejskich Nowemu Korczynowi oraz powyższe fakty wyraża nadzieję, iż przywrócenie 

pozbawionych przez cara praw miejskich tej miejscowości  będzie – w setną rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę – zadośćuczynieniem dotychczas wyrządzonym 

krzywdom oraz niezwykle ważnym impulsem do  dalszego rozwoju społeczno – 

gospodarczego. 
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