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Szanowni Mieszkańcy Gminy Włodowice             

 

     Obchodzony w 2020r. Jubileusz 800 – lecia Włodowic, jak również pozytywne 

przeobrażenia i zmiany, jakie dokonują się obecnie w tej miejscowości, stały się przyczynkiem 

do licznych refleksji dotyczących odzyskania praw miejskich dla Włodowic.                                                       

Z wielu przeprowadzonych rozmów, jak również moich spostrzeżeń wynika dążność 

mieszkańców, nie tylko Włodowic, ale także innych sołectw naszej Gminy, do powrotu                       

do statusu miasta.  

     Prawa miejskie Włodowice otrzymały w drugiej połowie XIV wieku.                          

Najprawdopodobniej nadał je król Polski Ludwik Andegaweński. I chociaż nie posiadamy 

stosownego dokumentu, to bezsprzecznie wiadomym jest, że prawa te nieprzerwanie 

Włodowice posiadały przez około 500 lat, do momentu, kiedy car Rosji swoim ukazem                   

z dnia 1 czerwca 1869r. zniósł prawa królewskie przemianowując miasto Włodowice na zwykłą 

osadę. Dokonano tego w ramach represji po stłamszeniu powstania styczniowego.                    

Pozbawienie nas praw miejskich tłumaczono wówczas względami ekonomicznymi.                    

Niemniej prawdą jest, że syn ówczesnych właścicieli Włodowic Michał Poleski brał                                    

w powstaniu bardzo aktywny udział, odniósł rany, był więziony w X pawilonie warszawskiej 

cytadeli. W zryw powstańczy zaangażowani z pewnością byli także inni włodowiccy 

mieszczanie. Ten fakt nie mógł 

zostać niedostrzeżony przez 

carskich urzędników, którzy 

pośrednio decydowali, jakie 

konsekwencje wyciągnąć za 

patriotyzm i oddanie sprawom 

wolnej Polski. Włodowice na 

przestrzeni dziejów były wsią 

książęcą, następnie awansowały 

do grona miast zorganizowanych 

na prawie magdeburskim. 

Podczas swojej niewątpliwie 

bardzo ciekawej historii były 

niszczone i odbudowywane. 

Wiele ucierpiały od Tatarów w 

1241r., którzy miejscową ludność zmusili do ucieczki ze swoich domostw do okolicznych 

lasów, a osadę spalili. Podobnie w czasach potopu, wojska szwedzkie doszczętnie zniszczyły              

i spaliły  ówczesne miasto wraz  z modrzewiowym dworzyszczem. Nasi przodkowie na 

przestrzeni wieków wykazywali godną najwyższego szacunku postawę patriotyczną                                

i przywiązanie do Rzeczypospolitej. Przez cały okres swojego istnienia mieszkańcy wzorowo  

i nieustannie pracowali w swoich gospodarstwach, rozwijając rzemiosło i handel, 

doprowadzając do rozwoju i dobrobytu. Ze źródeł pisanych wiadomym jest, że w mieście 

funkcjonowała parafia rzymsko – katolicka od 1373r., zaś od początku XVI w. istniała szkoła 



parafialna, które to ośrodki miały znaczący wpływ na poziom i tożsamość mieszkańców. 

Zlokalizowanie budynków na wzgórzu, z rynkiem w centrum oraz wybiegającymi z niego 

ulicami świadczy bezsprzecznie o miejskim charakterze miejscowości. We Włodowicach               

w dawnych wiekach funkcjonowały cechy rzemieślnicze między innymi krawców, szewców, 

rzeźników, sukienników, piekarzy, co jest potwierdzone stosownym przywilejem z 1782r. 

Prawa mieszkańców Włodowic potwierdzone także zostały przywilejem z 1574r., z którego 

wynika, że w mieście działały młyny, kuźnica, browar, jatki kupieckie. Funkcjonował tu także 

wymiar sprawiedliwości, o czym świadczy posiadanie pręgierza, katowskiego miecza i miejsca 

straceń. Na podstawie przywileju króla Stefana Batorego z 1576r. we Włodowicach mogły 

odbywać się kilka razy do roku jarmarki. W 1603r. ksiądz Henryk Firlej ufundował  we 

Włodowicach szpital, zaś w 1635r. powołano do życia Bractwo Św. Anny. Zlokalizowano tu 

również siedzibę szlachecką – okazały pałac murowany zbudowany w drugiej połowie XVII 

w. na miejscu modrzewiowego, spalonego podczas potopu szwedzkiego. W pałacu 

zamieszkiwały rody będące właścicielami miasta. Wartym podkreślenia jest fakt 

funkcjonowania w pałacu uczelni agrarnej, gdzie kształcili się uzdolnieni młodzieńcy 

wywodzący się zarówno ze szlachty jak i włościaństwa. Szkoła była świetnie wyposażona w 

pomoce naukowe i księgozbiór liczący ponad 10 tyś. woluminów. Obecnie obiekt ten został 

przejęty przez Gminę w celu jego restauracji. W samym centrum rynku istniał budynek ratusza, 

gdzie swój urząd sprawował burmistrz i rada. W ówczesnym mieście gościli królowie Polski. 

Kazimierz Jagiellończyk w 1447r. udając się na wyprawę wojenną z królem Węgier, obozem 

stanął na kilka dni we Włodowicach. W pałacu gościli z kolei: w dniu 26 lipca 1683r. Jan III 

Sobieski udając się na odsiecz wiedeńską oraz w dniu 12 marca 1734r.  August III Sas, 

podążając na Jasną Górę z koronacji w Krakowie. Demografia we Włodowicach w XIX w. 

wyglądała następująco: w 1827r. było 170 domów i 882 mieszkańców, zaś w 1857r. – 175 

domów i aż 1159 mieszkańców, w tym 185 osób wyznania mojżeszowego.  

      Uwzględniając krótki rys historyczny, jak również obecny status miejscowości, Włodowice 

stanowią centrum administracyjno – kulturalne naszej Gminy. To tu mieszczą się obiekty 

użyteczności publicznej: Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, placówki oświatowe, 

instytucje kultury – Gminny 

Ośrodek Kultury i Gminna 

Biblioteka Publiczna, kościół, 

poczta, bank, obiekty handlowe, 

usługowe i służby zdrowia. 

Istnieją tu także cztery boiska 

sportowe, w tym Orlik, place 

zabaw, zalew retencyjno – 

wędkarski. Dumą miejscowości 

jest w ostatnim czasie  

gruntownie zrewitalizowany 

rynek, który jest głównym 

placem w gminie. Miejscowość 

jest w całości objęta siecią 

wodociągową, gazociągową i 

internetową. Wszystkie ulice 

posiadają utwardzoną nawierzchnię oraz w dużej mierze chodniki. Jest tu też nowoczesny punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oświetlenie uliczne obecnie wymieniane zostaje 

na bardzo nowoczesne LED – owe. Jesteśmy skomunikowani siecią dróg gminnych                                

i powiatowych  z całym obszarem południowej Polski. Oprócz domów jednorodzinnych istnieją 



tutaj bardzo dobrze utrzymane bloki mieszkalne dla około stu rodzin. Rolnictwo praktycznie 

przestało istnieć, zachowało się w bardzo okrojonej formie, tylko na użytek własny. Nie 

występuje tu także gospodarska hodowla zwierząt. Na skalę przemysłową hoduje się trzodę 

chlewną przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo Agro Gobarto. Miejscowa ludność 

zatrudniona jest w przeważającej większości w ośrodkach przemysłowych Zawiercia, 

Myszkowa, Zagłębia czy Częstochowy. Wielu mieszkańców prowadzi własną działalność 

gospodarczą. Prężnie działają placówki szkolne, a także organizacje społeczne. Spełnione są 

wszelkie warunki niezbędne do 

przywrócenia Włodowicom 

statusu miasta. Taka sytuacja 

wiązać się będzie ze zmianą 

wizerunkową i zwiększeniem 

prestiżu miejscowości. Zostanie 

odebrana jako zachęta i bodziec 

dla przedsiębiorców i 

inwestorów, przyczyni się do 

jakże oczekiwanego, jeszcze 

większego rozwoju miejscowości 

i całej Gminy, która z wiejskiej 

stanie się miejsko – wiejską. 

Doprowadzi to do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, rozwoju turystyki, a także lepszego 

wykorzystania zasobów historycznych  i przyrodniczych. Z całą pewnością będzie także aktem 

dziejowej sprawiedliwości i wyrazem szacunku dla mieszkańców, gdy po sześciu pokoleniach 

zostanie przywrócona godność zabrana przez zaborców za patriotyczną postawę.                  

Przywrócenie praw miejskich nie wywoła żadnych dodatkowych obciążeń  dla mieszkańców. 

Taka zmiana nie wpłynie na wielkość podatków czy opłat. W oczach młodych ludzi status 

miejski zachęci do osiedlania się tu na stałe, pozwoli każdemu spojrzeć na rzeczywistość  

zupełnie z innej perspektywy. W przywróceniu praw miejskich Włodowicom dostrzec będzie 

można uhonorowanie wszystkich mieszkańców naszej Gminy oraz szacunek za patriotyczną 

postawę i pracowitość.  

        Mając na uwadze powyższe argumenty na mój wniosek Rada Gminy Włodowice                             

w dniu 31 marca 2021r. podjęła uchwałę Nr 197/XXII/2021 w sprawie podjęcia                              

działań zmierzających do nadania miejscowości Włodowice statusu miasta oraz                                                         

w dniu 16 czerwca 2021r. uchwałę Nr 224/XXIV/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Włodowice w sprawie nadania miejscowości Włodowice statusu 

miasta.  

        

       Konsultacje dotyczące nadania miejscowości Włodowice statusu miasta zostaną 

przeprowadzone w naszej Gminie w okresie od dnia 15 września do 15 listopada br.  

Za pośrednictwem niniejszej informacji chcemy udzielić Państwu odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania oraz wskazać korzyści jakie Gmina nabędzie po uzyskaniu przez Włodowice 

statusu miasta. 

 

Z wyrazami szacunku 
 

Adam Szmukier 

Wójt Gminy Włodowice 



 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI  

WYMAGAJACE WYJAŚNIENIA MIESZKAŃCOM  

W ZAKRESIE NADANIA STATUSU MIASTA 

MIEJSCOWOŚCI WŁODOWICE 

 

1. Czy Gmina Włodowice zmieni status z gminy wiejskiej 

na miejską? NIE 

Nie stanie się tak, gdyż wniosek o nadanie statusu miasta 

dotyczy miejscowości Włodowice, a nie całej gminy. 

Pozostałe sołectwa nie zmieniają statusu wsi.  

Docelowo gmina Włodowice będzie gminą miejsko -

wiejską. 

2. Co z sołectwami i sołtysami?  

Po uzyskaniu statusu miasta przez Włodowice, nadal będą 

funkcjonowały sołectwa utworzone w gminie Włodowice              

i nieodłącznie z nimi związani sołtysi. 

3. Czy wzrosną podatki i opłaty? 

a) podatek od nieruchomości? NIE 

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez 

radę gminy (z uwzględnieniem rozporządzenia 

Ministra Finansów) i są one identyczne zarówno dla 

miast, jak i wsi; nie ma zatem podstaw prawnych do 

ich zwiększenia w przypadku zmiany statusu gminy              

z wiejskiej na wiejsko – miejską. 

b) podatek rolny? NIE 

Zasady ustalania podatku rolnego pozostają 

niezmienne; opodatkowaniu podatkiem rolnym 

podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status 

użytku rolnego niezależnie od tego, czy są położone na 

terenie miasta czy wsi; stawka podatku rolnego 

uchwalana jest przez radę gminy na podstawie 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 

okres 11 miesięcy, będącej podstawą do ustalenia 

podatku rolnego za dany rok podatkowy. 

c) opłata targowa i miejscowa? NIE 

Opłaty te są uchwalane przez Radę Gminy i nie są 

uzależnione od statusu miejscowości, na terenie której 

ich pobór jest ustanowiony. 

4. Czy wzrosną opłaty za wodę? NIE 

Wysokość opłaty za wodę i kanalizację jest ustalana 

zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i nie zależy od terenu 

miasta czy gmin wiejskich. 

5. Czy wzrosną opłaty za śmieci? NIE 

Opłata za gospodarowanie odpadami jest zależna                          

od kosztów ponoszonych na rzecz firmy, która świadczy 

gminie usługi odbioru i gospodarowania odpadami oraz 

ilości mieszkańców zaewidencjonowanych w systemie 

gospodarki odpadami. Zmiana statusu miejscowości nie ma 

żadnego wpływu na wysokość tej opłaty. 

6. Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych? 

NIE 

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie 

ulegnie zmianie. 

7. Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie 

gruntów? NIE 

Aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej 

niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu.    

8. Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane 

dopłaty rolnicze? NIE 

Rolnik ma prawo otrzymania dopłat bez względu                          

na położenie gospodarstwa. 

9. Czy na terenie miejskim będzie zakaz hodowli zwierząt? 

NIE 

Nie ma takiego zakazu.  

10. Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? NIE 

Dodatek wiejski na podstawie Karty  nauczyciela należy się 

nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz                

w mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców.  

11. Czy zmienią się zasady ustalania stypendiów dla dzieci   

i młodzieży? NIE 

Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów. Stypendium 

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. 

12. Czy zmienią się zasady ustalania subwencji oświatowej? 

NIE 

Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegną 

zmianie.  

13. Jaki będzie dostęp do środków zewnętrznych, w tym 

Unii Europejskiej? 

W przypadku uzyskania przez Włodowice statusu miasta 

zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, 

przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi, jak 

i miasta. Włodowice jako miasto zachowają także 

wszystkie prawa gminy wiejskiej. 

14. Czy zmieni się liczba radnych gminy? NIE 

Liczba radnych zależy od liczby mieszkańców w gminie.  

W gminach do 20 tyś. mieszkańców rada składa się z 15 

radnych. 

15. Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą 

potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza? NIE 

W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza 

się przedterminowych wyborów organów gminy. 

16. Czy po uzyskaniu statusu miasta wzrośnie 

wynagrodzenie wójta? NIE 

Wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie 

wójta, ustala rady gminy/miasta wg stawki ustawowej dla 

gminy do 15 tyś. mieszkańców. 

17. Czy zwiększy się liczba urzędników i ich 

wynagrodzenie? NIE 

Zmiana statusu miejscowości nie wpłynie na stan 

zatrudnienia w Urzędzie Gminy, nie ma takiej potrzeby, 

gdyż nie zmieni się ilość zadań do wykonania. 

18. Czy zmieni się kod pocztowy? NIE 

Zmiana statusu miejscowości nie spowoduje zmiany kodu 

gminy. 

19. Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych? 

NIE 

Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie 

powoduje konieczności wymiany dotychczasowego 

dowodu osobistego. 

20. Czy gmina poniesie wysokie koszty w związku                           

ze zmianą? NIE 

Będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek                         

w Urzędzie Gminy oraz gminnych  jednostkach 

organizacyjnych. 

21. Kto może brać udział w konsultacjach? 

W  konsultacjach  w sprawie nadania miejscowości 

Włodowice statusu miasta mogą wziąć udział mieszkańcy 

gminy, którzy ukończyli 13 rok życia, bez względu                         

na posiadane obywatelstwo i prawa wyborcze. 

 


