Szanowni Mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem
Król Kazimierz Wielki w 1348 r. nadał prawa miejskie
dla Krościenka i odpowiednie przywileje jego mieszkańcom.
Wskutek reform administracyjnych w 1934 r. Krościenko stało
się wsią, ze wzglądu na mała liczbę mieszkańców. Przez wiele
lat
mieszkańcy
Krościenka
pielęgnowali
tęsknotę
przywrócenia praw miejskich dla swojej miejscowości.
Krościenko dzięki wysiłkom mieszkańcom całej gminy
i zewnętrznemu dofinansowaniu, w znaczący sposób
rozwinęło swoje miejskie cechy. Infrastruktura społeczna
i techniczna oraz charakter zabudowy spełniają wszystkie
ustawowe przesłanki, umożliwiające nadanie miejscowości
statusu miasta. Mając na uwadze te uwarunkowania i prośbę
mieszkańców, podjąłem inicjatywę przywrócenia praw
miejskich dla Krościenka nad Dunajcem. Procedura uzyskania
praw miejskich wymaga przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy. Zwracam się z prośbą do Państwa
o poparcie tej inicjatywy i udział w konsultacjach. Konsultacje
będą przeprowadzone w okresie od 5 do 31 października
2020 r. Ufam, że od dnia 1 stycznia 2022 roku odzyska prawa
miejskie.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem
Jan Dyda

ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA:














mieszkańcy nie ponoszą żadnych wydatków z tytułu
uzyskania praw miejskich;
uzyskanie statusu miasta nie pociąga za sobą
obowiązku wymiany dowodu osobistego i innych
dokumentów;
zmiana statusu miejscowości nie spowoduje
wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych,
wzrostu opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, wzrostu opłat za śmieci - reguluje
to uchwała Rady Gminy, a nie status miejscowości;
subwencja oświatowa nie ulegnie zmniejszeniu;
dodatki dla nauczycieli bez zmian – decyduje liczba
mieszkańców a nie status miejscowości;
dopłaty bezpośrednie oraz fundusz z PROW
dla rolników bez zmian, (miejscowość nie musi być
wsią, aby rolnik je otrzymał; zmiany nie dotyczą
miast do 5 000 mieszkańców)
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.

Bilans zysków i strat nadania statusu miasta
Krościenko nad Dunajcem
+ Większy prestiż,
+ Krościenko nad Dunajcem będzie kolejnym
miastem w powiecie nowotarskim, co
zwiększy jego znaczenie w skali lokalnej
(powiat) i regionalnej (województwo),
+ Podniesienie atrakcyjności miejscowości
w oczach młodych ludzi, którzy chcieliby się
tu osiedlać;
+ Większa dostępność do środków Unii
Europejskiej, adresowanych nie tylko do wsi
ale również do miast,
+ Szansa na przyciągnięcie inwestorów,
poprawa na rynku pracy,
+ Łatwiejsza promocja walorów turystycznych,
+ Zwiększenie dynamiki rozwoju Krościenka
nad Dunajcem.
─ Na terenie miasta brak jest możliwości
skorzystania ze zwolnienia z podatku
od nieruchomości z tytułu prowadzenia
działalności
gospodarczej,
polegającej
na wynajmie do 5 pokoi gościnnych
w budynkach mieszkalnych znajdujących się
na terenach wiejskich.

Jedyny
koszt
jaki
poniesie
Gmina,
po uzyskaniu praw miejskich dla Krościenka
nad Dunajcem to zmiana szyldów i pieczątek
w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Docelowo będzie to Urząd Miasta i Gminy
Krościenko nad Dunajcem

Nie bądź obojętny, zabierz
głos w konsultacjach!
Masz pytanie – wyślij na e-mail:
konsultacje @kroscienko.pl

Krościenko
nad Dunajcem

Według Długosza Krościenko nad Dunajcem
miało istnieć już w roku 1251.
W 1287 r. było już prawdopodobnie miastem
na prawie polskim, a powstanie miejscowości
związane jest prawdopodobnie z budową
najwyżej położonego w Polsce zamku
tj. Zamku Pienińskiego.

Grywałd

Mapa granic miejscowości
Krościenko nad Dunajcem

Tylka

Krościenko
nad Dunajcem

Od średniowiecza Krościenko było miastem, które
cieszyło się znacznymi przywilejami, jakimi
obdarzył go Kazimierz Wielki i inni królowie.
Układ lokacyjny miasta do chwili obecnej
zachował się w stosunkowo mało zmienionym
stanie,
Niewiele
średniowiecznych
miast
małopolski zachowało go w taki sposób. Ten fakt,
decyduje o wysokiej wartości naszego miasta
w historii polskiej urbanistyki. W świadomości
mieszkańców
Krościenka
i
okolicznych
miejscowości,
pozostała
stale
kultywowana
pamięć o statusie miejskim.

