
projekt 

UCHWAŁA NR                /16 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia                                 2016 roku. 

 

w sprawie nadania nazwy dla ronda. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                

o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku poz. 446) Rada Miejska                   

w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

§1. Postanawia się nadać nazwę dla ronda w Sochaczewie znajdującego się przy zbiegu 

ulic: Wyszogrodzkiej, Chodakowskiej, Mostowej  i nazwać je: 

- rondo Chodaków. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Uzasadnienie 

 W związku z pracami związanymi z budową ronda jak i inicjatywą mieszkańców miasta o 

nadanie nazwy dla tegoż ronda nadanie nazwy jest zasadne. Nazwa ronda związana jest z 

historią miasta Sochaczewa – Chodaków w latach 1967 – 1976 miał prawa miejskie. Aktem 

prawnym przyznającym prawa miejskie dla Chodakowa było Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 9 grudnia 1966 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 

1966 roku Nr 52 poz. 318. Aktem prawnym natomiast kończącym żywot miasta Chodakowa 

poprzez włączenie obszaru miasta Chodakowa do miasta Sochaczewa było Rozporządzenie 

Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 

roku w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach bielskim, 

częstochowskim, kaliskim, przemyskim, skierniewickim i szczecińskim opublikowane w 

Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 1976 roku Nr 41 poz. 245. 

 Od dnia wejścia w życie Rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1976 roku, tj. od dnia 1 

stycznia 1977 roku występuje tylko jedno miasto – Sochaczew. Chodaków pozostał jednak w 

pamięci mieszkańców miasta i obecnie figuruje jedynie jako nazwa obrębu geodezyjnego, 

choć wielu mieszkańców używa nazwy Chodaków mówiąc o nim jako o dzielnicy 

Sochaczewa. 

 Nadanie nazwy dla ronda będzie z pewnością przypominało mieszkańcom miasta o 

historii związanej z istniejącym niezależnym miastem Chodaków, które obecnie jest w 

granicach administracyjnych Sochaczewa.  

 

  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezes_Rady_Ministr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezes_Rady_Ministr%C3%B3w


Załącznik 

     do uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie nr …/16 

     z dnia …….. 2016 

 

 
 

 

 

 


