
UCHWAŁA Nr XV/125/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Sochocin 

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 oraz art. 4b ust. 1–3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów              

z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków 

dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania 

gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz 

oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 310), po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

§ 1. Mając na uwadze wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin, Rada 

Gminy pozytywnie opiniuje starania w sprawie nadania statusu miasta miejscowości 

Sochocin, obręb geodezyjny Sochocin. 

§ 2. 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o nadanie statusu miasta 

miejscowości Sochocin. 

2. Treść wniosku, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XV/125/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości  

 

Zgodnie art. 4 ust. 2 oraz art. 4b ust. 1–3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) do właściwości Rady Gminy należy wystąpienie 

z wnioskiem o nadanie praw miejskich miejscowości. 

 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania 

przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania 

granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw 

gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach wymieniono 

niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. 

 

W dniu 24 stycznia 2020 roku Rada Gminy Sochocin podjęła uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin w sprawie nadania 

statusu miasta miejscowości Sochocin.  

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 17 do 29 lutego 2020 roku.  

 

Zbiorcze wyniki konsultacji wskazują na pozytywną opinię mieszkańców gminy Sochocin,   

w kwestii nadania statusu miasta miejscowości Sochocin. 

 

Zasadnym jest, aby Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem do ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej za pośrednictwem wojewody do dnia 31 marca 2020 r. 

 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedstawiam uchwałę w sprawie wystąpienia                  

z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Sochocin. 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały  

Nr  XV/125/2020 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 16 marca 2020 r. 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego 

 

Wnioskodawca:  

Rada Gminy Sochocin 

ul. Guzikarzy 9 

09-110 Sochocin 

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 oraz § 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania przy składaniu wniosków 

dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania 

gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz 

oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 310) przekazuję 

wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości Sochocin, wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK 

O NADANIE MIEJSCOWOŚCI SOCHOCIN 

STATUSU MIASTA 

Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych, układ urbanistyczny i przestrzenny 

oraz charakter zabudowy, rozwiniętą infrastrukturę społeczną i techniczną miejscowości 

Sochocin, a także względy historyczne oraz więzi społeczne i gospodarcze, zapewniające 

zdolność do wykonywania zadań publicznych, wnosimy o: 

1. Zaakceptowanie wniosku Rady Gminy Sochocin o nadanie statusu miasta miejscowości 

Sochocin. 

2. Utworzenie w miejsce jednostki samorządowej – Sochocin – Miasta i Gminy Sochocin. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 13 stycznia 2020 roku do Urzędu Gminy Sochocin wpłynęło pismo sołtysa 

sołectwa Sochocin w sprawie podjęcia działań na rzecz odzyskania praw miejskich przez 

Sochocin. 

Wójt Gminy Sochocin oraz radni Rady Gminy Sochocin, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców, podjęli decyzję o wszczęciu procedury odzyskania praw 

miejskich.  

Pierwszym działaniem było podjęcie w dniu 24 stycznia 2020 r. Uchwały nr 

XIV/118/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 

Sochocin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sochocin, uruchamiając tym samym 

procedurę odzyskania praw miejskich. 

Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

ze zm.), nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana 

dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ 

urbanistyczny i charakter zabudowy. Wszystkie powyższe warunki miejscowość Sochocin 

spełnia. 

 

 

 

 

 

 



WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

W dniu 29 lutego 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące nadania 

statusu miasta miejscowości Sochocin, trwające od 17 lutego do 29 lutego 2020 r. 

Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 5766 mieszkańców gminy Sochocin, w tym 

w sołectwie Sochocin 1905 mieszkańców. 

 

I. Wyniki konsultacji na terenie gminy Sochocin 

 

1. liczba osób uprawnionych do głosowania: 5766, 

2. liczba osób biorących udział w głosowaniu: 1090, co stanowi 18,90% ogółu 

uprawnionych do głosowania, 

w tym: kart nieważnych: 64, co stanowi 5,87% wszystkich oddanych głosów, 

3. Liczba ważnie oddanych głosów: 1026 (stanowiące podstawę do wyliczenia konsultacji): 

a) głosy na TAK – 899 , co stanowi 87,62% wszystkich ważnie oddanych głosów; 

b) głosy na NIE – 102, co stanowi 9,94% wszystkich ważnie oddanych głosów; 

c) głosy Wstrzymuje się – 25, co stanowi 2,44% wszystkich ważnie oddanych głosów. 

 

II. Wyniki konsultacji na terenie sołectwa Sochocin 

 

1. liczba osób uprawnionych do głosowania: 1905, 

2. liczba osób biorących udział w głosowaniu: 494, co stanowi 25,93% ogółu uprawnionych 

do głosowania, 

w tym: kart nieważnych: 23, co stanowi 4,66% wszystkich oddanych głosów. 

3. Liczba ważnie oddanych głosów: 471 (stanowiące podstawę do wyliczenia konsultacji): 

a) głosy na TAK – 410, co stanowi 87,05% wszystkich ważnie oddanych głosów; 

b) głosy na NIE – 56, co stanowi 11,89% wszystkich ważnie oddanych głosów; 

c) głosy Wstrzymuje się – 5, co stanowi 1,06% wszystkich ważnie oddanych głosów. 

 

III. Wyniki konsultacji na terenie pozostałych sołectw gminy Sochocin,                                

z wyłączeniem sołectwa Sochocin 

 

1. liczba osób uprawnionych do głosowania: 3861, 

2. liczba osób biorących udział w głosowaniu: 596, co stanowi 15,44% ogółu uprawnionych 

do głosowania, 

w tym: kart nieważnych: 41, co stanowi 6,88% wszystkich oddanych głosów. 



3. Liczba ważnie oddanych głosów: 555 (stanowiące podstawę do wyliczenia konsultacji): 

a) głosy na TAK – 489, co stanowi 88,11% wszystkich ważnie oddanych głosów; 

b) głosy na NIE – 46, co stanowi 8,29% wszystkich ważnie oddanych głosów; 

c) głosy Wstrzymuje się – 20, co stanowi 3,60% wszystkich ważnie oddanych głosów. 

 

PRZESŁANKI HISTORYCZNE 

 

„...Stąd, idąc ku Wiśle, spotyka się niepozorne skądinąd miasto Sochocin...” - w ten sposób 

został przedstawiony Sochocin w „Topographia sive Masoviae” Jędrzeja Święcickiego z 1634 

roku. 

 

Sochocin posiadał status miasta od 1385 roku do 1869 roku - przez 484 lata 

miejscowość była miastem. 

Ze względu na dogodne warunki (żyzne gleby, bliskość rzeki Wkry, położenie na 

przecięciu szlaków handlowych), Sochocin i teren dzisiejszej gminy były zasiedlone od 

niepamiętnych czasów. 

W Sochocinie i powiecie sochocińskim krzyżowało się kilka gościńców, między 

innymi gościniec z Płońska do Nowego Miasta, z Przasnysza przez Ciechanów, Sochocin, 

Płońsk do Wyszogrodu, z Zakroczymia do Płocka. 

Korzystne położenie osady wpływało na ożywienie gospodarcze i handlowe oraz 

intensyfikację czynników, które decydowały o tym, że miejscowość zmieniała swój charakter, 

przejmując cechy i zadania społeczności miejskiej.  

 

Pierwsza lokacja 

W 1385 roku właściciel wsi Sochocin Dobiesław Kasztelan Kruszwicki i jego syn 

Krzesław Podkomorzy Kujawski wyjednali u księcia mazowieckiego Janusza I przywilej 

nadania praw miejskich. 

W Metryce Księstwa Mazowieckiego z X–XVI wieku zachowała się treść przywileju 

lokacyjnego. 

Nadanie praw miejskich miało na celu uregulowanie podstawowych form 

organizacyjnych oraz dawało podstawy do przyspieszenia rozwoju w dziedzinie gospodarczej 

i ustrojowo-sądowniczej. 

Miasto Sochocin stanowiło odrębny i samorządny okręg administracyjny z wójtem na 

czele. 



W tym czasie istniał kościół parafialny w Sochocinie. 

 

Ponowienie praw miejskich 

Dnia 10 września 1425 roku w Bądkowie Janusz książę mazowiecki ponowił 

przywilej dla miasta Sochocina. 

W 1449 roku – pojawiła się pierwsza wiadomość źródłowa o parafii. 

W 1480 roku Sochocin z rąk prywatnych przeszedł w ręce książęce. 

W 1492 roku książę mazowiecki Janusz II ponowił prawa miejskie. 

 

Powiat sąchocki 

W 1495 roku miasto stało się siedzibą powiatu sąchockiego. Książę mazowiecki 

ustanowił w Sochocinie miejsce odbywania roków (rozpraw) sądowych dla części Mazowsza. 

Dawało to niezwykle silny impuls do rozwoju miasta. Roki sądowe oznaczały wyodrębnienie 

okręgu sądowego. Dało to początek funkcjonującego powiatu sąchockiego. 

Powiat sąchocki funkcjonował aż do 1795 roku.  

 

Sochocin w XVI i XVII wieku 

Wraz ze śmiercią ostatnich książąt mazowieckich Stanisława (1524 rok) i Janusza III 

(1526 rok) nastąpiło włączenie księstwa mazowieckiego do Korony Królestwa Polskiego. 

Sochocin stał się miastem królewskim. 

W 1528 roku król Polski Zygmunt Stary przekazał Sochocin w dożywocie królowej 

Bonie, która była fundatorką drugiego kościoła w Sochocinie (stary, prawdopodobnie 

zniszczony rozebrano). 

W 1551 roku król Polski Stefan Batory nadał miastu prawa do organizacji dwóch 

jarmarków rocznie i jednego targu na tydzień. 

W 1557 roku król Polski Zygmunt August wydzierżawił klucz sochociński biskupowi 

płockiemu Andrzejowi Noskowskiemu, miasto pozostało królewszczyzną. 

W 1616 roku dobra sochocińskie, wraz z miastem, weszły w skład dóbr stołowych 

królewskich i podporządkowane były starostwu wyszogrodzkiemu. 

Najazdy Szwedów na Polskę w latach 1655–1660 przyniosły ogromne zniszczenia. 

Walki objęły również teren Sochocina, szczególnie w maju 1657 roku, gdy król szwedzki 

Karol Gustaw wycofywał się z Pułtuska przez Nowe Miasto, Sochocin, Płońsk na północ. 

Wojna spowodowała ogromne zniszczenia w Polsce, podobnie było w Sochocinie. 

W 1677 roku król Polski Jan III Sobieski potwierdził prawa i przywileje Sochocina. 



Sochocin w XVIII i XIX wieku 

Od 1771 roku dzierżawcą Sochocina był Kazimierz Krasiński, chorąży koronny, 

starosta przasnyski. 

W 1795 roku Mazowsze dostało się pod panowanie pruskie, a Sochocin włączony do 

tzw. Prus Nowowschodnich. 

W 1806 roku, podczas wojny francusko-rosyjskiej, w okolicach Sochocina odbywała 

się przeprawa armii, a wojska francuskie zimowały w Sochocinie (były rekwizycje                          

i przymusowe bezpłatne kwaterowanie  żołnierzy). 

Od 1807 roku po utworzeniu księstwa warszawskiego, Sochocin wszedł w skład 

powiatu wyszogrodzkiego w departamencie płockim. 

Za rządów Królestwa Polskiego (1815–1831) powstała w Sochocinie niewielka 

fabryka sukna, której właścicielami byli Niemcy. W tym okresie ożywiła się gospodarka                  

i Sochocin stawał się także ośrodkiem rzemiosła. Miejscowi rzemieślnicy przygotowywali 

wyposażenie dla wojska (mundury i buty). Natomiast  fabryka sukna z Sochocina 

przygotowywała sukno dla armii. 

W 1856 roku rozpoczęto wznoszenie trzeciego drewnianego kościoła (stary, 

zrujnowany rozebrano). 

W początkach 1863 roku władze rosyjskie ogłosiły brankę (pobór) do armii rosyjskiej. 

Wielu mieszkańców Sochocina i okolic brało czynny udział w Powstaniu Styczniowym. 

Na mocy dekretu z 1869 roku Sochocin po 484 latach utracił prawa miejskie. Władze 

carskie argumentowały odebranie praw miejskich względami ekonomicznymi.                              

W powszechnym odczuciu były to represje za udział mieszkańców w Powstaniu 

Styczniowym. 

Pod koniec XIX wieku w Sochocinie rozwinęła się nowa specjalizacja - wyrób 

guzików z muszli rzecznej oraz morskiej. 

 

Sochocin w XX wieku 

W 1906 roku w Sochocinie założono macierz szkolną. 

W 1908 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła w Sochocinie, dzięki 

staraniom ks. Wincentego Chabowskiego. 

W 1911 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna. 

Dużo grozy przeżywali mieszańcy Sochocina w czasie I Wojny Światowej. 

Jesienią 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. 



W 1918 roku odbyła się konsekracja kościoła sochocińskiego dokonana przez bł. abp. 

Antoniego Juliana Nowowiejskiego. 

Od sierpnia 1919 roku Sochocin i gmina Sochocin weszły w skład powiatu płońskiego 

i województwa warszawskiego. 

W sierpniu 1920 roku w rejonie Sochocina miały miejsce gwałtowne walki, kiedy to 

wojska rosyjskie w marszu na Warszawę stanęły nad Wkrą, a 15 sierpnia nad ranem doszło 

do zdobycia Sochocina. Były to zwycięskie walki na bagnety 5. Armii gen. Władysława 

Sikorskiego z armią sowiecką. 

W okresie międzywojennym Sochocin zachował status osady miejskiej, stanowił 

centrum gminy z siedzibą władz gminy. Mimo braku posiadania praw miejskich, Sochocin 

pełnił rolę lokalnego ośrodka handlowo-usługowego. Osada specjalizowała się w produkcji 

guzików, czyli rozwojem drobnego przemysłu. Ta specjalizacja wyróżniała Sochocin spośród 

innych podobnych ośrodków północnego Mazowsza.  

W czasie II Wojny Światowej szczególnie bolesnym przeżyciem było wysiedlenie 

mieszkańców Sochocina i okolic 16 marca 1941 r. Do niemieckich obozów w Pomiechówku             

i Modlinie wywieziono około 500 Żydów oraz 2200 Polaków z Sochocina, a z okolic głównie 

ziemiaństwo i inteligencję.  

W 1940 roku w rejonie Sochocina - w Smardzewie i Kucharach Żydowskich 

utworzono niemieckie obozy pracy. 

Po II Wojnie Światowej Sochocin wszedł w skład województwa warszawskiego. 

W 1954 roku na skutek reformy struktury administracji terenowej, gmina Sochocin 

została przemianowana na cztery gromady, w tym Sochocin. 

Od 1972 roku utworzono gminną radę narodową z siedzibą w Sochocinie. Wybór 

Sochocina na siedzibę władz gminnych był zupełnie naturalny. Była to największa 

miejscowość w gminie, zapewniająca zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców 

(administracyjnych, handlowych, usługowych). Występowały tu zakłady pracy, w których 

znalazło zatrudnienie wielu mieszkańców Sochocina i okolic. 

W marcu 1990 uchwalono obecnie obowiązującą ustawę o samorządzie gminnym. 

Dotychczas funkcjonujące gminy otrzymały osobowość prawną i stały się w pełni 

samorządowe. 

Od 1 stycznia 1999 roku gmina Sochocin należy do województwa mazowieckiego        

i powiatu płońskiego. 

 

Rys historyczny stanowi załącznik nr 12. 



PRZESŁANKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

 

POŁOŻENIE 

Sochocin - wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim,               

w gminie Sochocin. Zajmuje powierzchnię 682,8396 ha. Sochocin to miejscowość                        

z wielowiekową historią i tradycją. Atutem miejscowości są niepowtarzalne walory 

krajobrazowo-przyrodnicze. Otoczona jest lasami, co charakteryzuje ją typowo nizinnym 

krajobrazem. Sochocin położony jest w większości w pradolinie rzeki Wkry. Miejscowość 

znajduje się w Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Zielonych Płucach 

Polski. Dodatkową zaletą jest dogodne położenie w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej 

oraz w pobliżu trasy wiodącej nad Morze Bałtyckie (trasa krajowa nr 7). Sprzyja to 

rozwojowi agroturystyki i turystyki weekendowej, ale stwarza także atrakcyjne warunki do 

lokalizacji nowych firm niemal w samym centrum Polski. Sochocin położony jest                           

w odległości 11 km od miasta Płońsk, będącego siedzibą powiatu, około 25 km od miasta 

Ciechanów i około 70 km od stolicy Polski, Warszawy. 

Sochocin jest największą z 28 jednostek pomocniczych gminy, a także siedzibą władz 

gminnych i jednocześnie centrum gminy, zapewniającym zaspokojenie podstawowych 

potrzeb mieszkańców - socjalnych, oświatowych, kulturalnych, zdrowotnych, usługowych 

oraz innych. 

 

LUDNOŚĆ SOCHOCINA 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Sochocinie zamieszkiwało 1905 osób. Poza 

mieszkańcami przebywającymi w miejscowości na stałe, występuje wzrost liczby osób 

przebywających w Sochocinie w okresie wiosenno-jesiennym. 

 

ZABUDOWA  

W Sochocinie zachował się historyczny układ urbanistyczny z czasów, kiedy 

miejscowość posiadała status miasta. W centrum miejscowości znajduje się kościół parafialny 

oraz park. Centrum miejscowości to również stary rynek z fontanną, zrewitalizowany                     

w latach 2009–2010. Rynek pełni funkcję kulturalno-rekreacyjną, jest miejscem spotkań 

mieszkańców oraz miejscem organizacji różnych wydarzeń kulturalnych, np.: akcji 

„Narodowe Czytanie”, obchodów uroczystości państwowych, religijnych oraz 

okolicznościowych jarmarków np. gminnego jarmarku bożonarodzeniowego. Tradycją jest, że 

w Sochocinie odbywają się duże targi - w czwartki i soboty. 



W centralnej części miejscowości usytuowany jest budynek Urzędu Gminy, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, w którym znajduje się 

Gminna Biblioteka Publiczna i Urząd Stanu Cywilnego, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

i banku, budynki usługowe świadczące usługi handlu, gastronomii, kosmetyczne, fryzjerskie 

itd., budynek Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Zakładu 

Komunalnego.  

W południowo-wschodniej części miejscowości położone są budynki Publicznego 

Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych, w skład których wchodzą: budynek szkoły, 

przedszkola, hala sportowa, stołówka z zapleczem hotelowym, boisko wielofunkcyjne, plac 

zabaw i ścieżki sensoryczno-edukacyjne. W tej części Sochocina mieści się również 

pełnowymiarowy stadion gminny. Są także dwa osiedla mieszkaniowe. 

W części północno-zachodniej znajdują się liczne obiekty usługowe, przemysłowe                

i magazynowe oraz osiedle mieszkaniowe. W trakcie budowy jest zakład produkcyjny, 

którego inwestorem jest spółka Zakłady Mięsne Sochocin sp. z o.o.  

Przez miejscowość przepływa rzeka Wkra, przy której zlokalizowane są przystanie  

kajakowe. W rozwidleniu ulic Szkolnej i Ciechanowskiej jest skwer z tablicą upamiętniającą 

600. rocznicę uzyskania praw miejskich przez Sochocin. 

Ponadto na terenie całej miejscowości znajdują się obiekty małej architektury, tj.: 

siłownia plenerowa, plac zabaw, obiekty kultu religijnego - figurki i przydrożne krzyże. 

Przez Sochocin przebiega droga krajowa nr 50, łącząca Ciechanów i Ostrów 

Mazowiecką, która zostanie przebudowana w centrum miejscowości. W wyniku tej 

przebudowy powstanie rondo, które usprawni komunikację i podniesie poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przejeżdżających przez Sochocin. Przez centrum 

Sochocina przebiega też droga powiatowa relacji Joniec–Malużyn. Warto dodać, że 

większość dróg przebiegających przez miejscowość posiada nawierzchnię bitumiczną.   

Gmina posiada uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Miejscowość, 

według ewidencji gruntów i budynków, zabudowana jest 1330 budynkami, z przewagą 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabudowa w Sochocinie jest zwarta i plombowa. 

W planie zagospodarowania przestrzennego część terenów jest przeznaczona pod zabudowę 

usługową, przemysłową i magazynową, jako funkcja uzupełniająca dla ludności.  

Tereny w północno-wschodniej części Sochocina położone są w obszarze strefy 

archeologicznej. Centralna część miejscowości znajduje się w obszarze ochrony 

konserwatorskiej.  



Cała miejscowość posiada oświetlenie uliczne, w tym część lamp solarnych, zatoki 

autobusowe i bezpłatne parkingi. Większość ulic jest utwardzona i posiada chodniki dla 

pieszych. Sochocin posiada infrastrukturę techniczną w postaci sieci gazowej, wraz ze stacją 

redukcyjno-pomiarową, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

energetycznej, teleinformatycznej, jak również urządzeń melioracji. Ponadto w miejscowości 

znajdują się dwa czujniki pomiaru jakości powietrza. 

 

INFRASRUKTURA 

WODOCIĄGI 

Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie miejscowości Sochocin objętych jest 

1905 osób, co stanowi 100% ludności. Na terenie gminy Sochocin funkcjonują dwa 

wodociągi grupowe, w miejscowościach Rzy i Smardzewo. Większy zasięg ma wodociąg 

zaopatrujący wschodnią część gminy Sochocin z ujęcia wody w miejscowości Rzy. Wodociąg 

ten zaopatruje w wodę miejscowość Sochocin. Ujęcie wody bazuje na odwierconych w 1986 

r. dwóch studniach głębinowych, o głębokości 56,1 m i 58,3 m oraz wydajności 

eksploatacyjnej w wysokości 108 m
3
 na godzinę. 

 

KANALIZACJA 

W Sochocinie wybudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Według danych, które 

posiada Urząd Gminy Sochocin, w 2019 r. z sieci kanalizacyjnej o długości 16,51 km 

korzystało ogółem 1455 mieszkańców, co stanowi około 76% ludności Sochocina. 

Odprowadzane z terenu miejscowości Sochocin ścieki, oczyszczane są w wybudowanej                

w 2005 r. mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kondrajcu,                     

o przepustowości 230 m
3
 na dobę.  

W ostatnich latach dokonano realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap IIa”, współfinansowanego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Przedsięwzięcie obejmowało budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicach, które nie posiadały dostępu do tej sieci, a mianowicie: ul. 

Szkolna, Płońska, Stary Rynek, Nadrzeczna, Guzikarzy, Magazynowa, Sienkiewicza, 

Wolności i Żeromskiego.  

Aktualnie na terenie miejscowości Sochocin realizowana jest inwestycja w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Realizowane zadanie polega 

na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sochocina oraz rozbudowie oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Kondrajec. 



Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji Sochocin, 

ograniczy do minimum niekontrolowane zrzuty ścieków oraz wyeliminuje stosowanie 

nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, które stanowiły dotychczas główne zagrożenie 

dla jakości wód podziemnych.  

 

GAZOWNICTWO 

Teren gminy Sochocin zaopatrywany jest w gaz ziemny z krajowego systemu sieci 

gazowych, od węzła Rembelszczyzna koło Warszawy, współpracującego z układem 

dosyłowym gazu importowanego z Europy Wschodniej. 

Gaz ziemny doprowadzony jest również do miejscowości Sochocin. Według danych              

z PGNiG, liczba wykonanych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

wynosiła 401. Z sieci gazowej korzysta około 1200 osób. 

Gaz wykorzystywany jest w gminie dla potrzeb ogrzewnictwa, komunalno-bytowych            

i technologicznych. Uzupełniającym nośnikiem energii jest gaz płynny w butlach, dostępny 

bez żadnych ograniczeń. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Obecnie na terenie gminy Sochocin, w tym w Sochocinie, funkcjonuje system 

odpłatnego odbioru odpadów komunalnych z terenu każdej posesji. Zorganizowanym 

systemem objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkane oraz nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Odbiór śmieci odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru 

odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, w oparciu o umowę odbioru odpadów 

zawartą, pomiędzy gminą Sochocin a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku. 

W miejscowości Sochocin funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), do którego bezpłatnie można dostarczać następujące odpady 

komunalne: 

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; 

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; 

c) metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe; 

d) szkło, opakowania ze szkła; 

e) odpady z remontów oraz materiałów ceramicznych; 

f) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 

g) urządzenia zawierające freony; 



h) baterie, akumulatory; 

i) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 

j) odpady wielkogabarytowe. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

CZUJNIKI POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA 

W grudniu 2019 r. w Sochocinie zainstalowano dwa czujniki pomiaru jakości 

powietrza. Dzięki czujnikom istnieje możliwość bieżącego odczytywania informacji na temat 

stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, temperatury powietrza, wilgotności, a także 

ciśnienia atmosferycznego. Dane odczytywane są w czasie rzeczywistym. Czujniki znajdują 

się na budynku Urzędu Gminy Sochocin (ul. Guzikarzy) oraz Publicznego Zespołu Szkół                    

i Przedszkoli Samorządowych (ul. Szkolna). Każdy mieszkaniec Sochocina ma możliwość 

odczytu danych, wchodząc na stronę https://airly.eu/map/pl/#52.69049,20.47003,i11498 lub 

poprzez darmową aplikację Airly. 

Aplikacja Airly pozwala na: 

a) wyszukiwanie sensorów w okolicy i śledzenie pomiarów w czasie rzeczywistym; 

b) zapamiętanie wskazanych lokalizacji, dla szybszego odnajdywania miejsc, w których 

użytkownik przebywa; 

c) odbieranie powiadomień push o zmieniających się poziomach zanieczyszczeń 

powietrza; 

d) szybki dostęp do informacji, dzięki widgetowi. 

 

Zrealizowane programy z zakresu ochrony środowiska: 

a)  „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Sochocin - ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń, poprzez modernizację kotłowni - etap I”. Dofinansowanie zadania             

w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. z zakresu ochrony powietrza. 

 

Realizowane programy z zakresu ochrony środowiska: 

a)  „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Sochocin” - realizowany corocznie, w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

https://airly.eu/map/pl/%2352.69049,20.47003,i11498


b) „Czyste powietrze” - gmina Sochocin, w ramach realizacji programu priorytetowego, 

współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             

w Warszawie. 

 

INTERNET 

Na terenie miejscowości Sochocin, usługę dostępu do Internetu świadczy lokalny 

dostawca, zaś w najbliższym czasie mieszkańcy uzyskają także dostęp do sieci NGA na 

obszarze podregionu ciechanowskiego, realizowanego w ramach działania 1.1. Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Efektem realizacji projektu 

będzie zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do Internetu o wysokich przepływnościach 

danych, jak również podłączenie placówek oświatowych do Internetu o prędkości 100 Mb/s. 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

W Sochocinie znajduje się rozbudowana infrastruktura drogowa, większość 

sochocińskich ulic posiada nawierzchnię asfaltową i chodniki. W miejscowości znajdują się 

33 ulice.  

 

ZABYTKI 

ZABYTKI NIERUCHOME 

Od sierpnia 2016 r. prowadzona jest Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Sochocin. 

W dokumencie zewidencjonowano w sumie 182 obiekty: 134 budynki, w tym 57                           

z miejscowości Sochocin, 11 parków, cmentarzy i miejsc pamięci (dwa obiekty z Sochocina, 

tj. cmentarz przykościelny i cmentarz parafialny) oraz 37 stanowisk archeologicznych.  

Najwięcej budynków zgromadzonych w ewidencji zlokalizowanych jest w starej 

części Sochocina (ul. Stary Rynek, Płońska, Wojska Polskiego i Guzikarzy). Na uwagę 

zasługuje budynek w centrum Sochocina, ul. Stary Rynek 1. Jest to budynek murowany, z 1. 

połowy XIX wieku. W okresie międzywojennym znajdowała się w nim szkoła. Drugi 

budynek usytuowany również w centrum Sochocina, tj. przy ul. Stary Rynek 17, to murowana 

plebania z początku XX wieku.  

Ponadto na uwagę zasługują także budynki przy ulicach: Wojska Polskiego 3 - 

budynek mieszkalny murowano-drewniany z 1861 r., Sienkiewicza 16 - budynek mieszkalny 

drewniany z 1900 r., Guzikarzy 9 - budynek mieszkalny drewniany z 1920 r., Nadrzecznej -

budynek mieszkalny budowlany z XIX wieku. 



Do rejestru zabytków województwa mazowieckiego wpisane są następujące zabytki 

nieruchome znajdujące się w miejscowości Sochocin: 

 

Lp. Miejscowość Zabytek Wpis do rejestru 

1 Sochocin Zespół kościoła parafialnego: 

- kościół parafialny pw. św. Jana 

Chrzciciela murowany w latach 

1908–1919 r., 

- cmentarz przykościelny, 

- ogrodzenie (murowane w 1895 

r.), wraz z dzwonnicą (1856 r.). 

 

A – 759 z dn. 3.10.2007 r. 

 

 

A – 759 z dn. 3.10.2007 r. 

A – 759 z dn. 3.10.2007 r. 

 

Decyzją nr 1383/2007 z dnia 3 października 2007 r. Mazowiecki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków w Warszawie wpisał do rejestru zabytków nieruchomych 

województwa mazowieckiego „Zespół budowlany kościoła parafialnego rzymskokatolickiego 

pw. św. Jana Chrzciciela, wzniesiony w latach 1856–1919, położony w Sochocinie, przy ul. 

Stary Rynek, gmina Sochocin, powiat płoński”. Wpisem objęto budynek kościoła oraz mur 

otaczający cmentarz przykościelny, z wbudowaną w niego krosnową dzwonnicą, w granicach 

fundamentowania, oraz teren cmentarza przykościelnego położonego na terenie działki nr ew. 

500 obręb Sochocin. Ww. zabytek został wpisany do księgi rejestru zabytków nieruchomych 

województwa mazowieckiego, pod numerem A-759. 

 

Syntetyczny opis ww. zabytku: 

Kościół neogotycki, którego budowa rozpoczęła się w 1908 r., konsekrowany                     

w 1919 r. Kościół jednonawowy, 4-przęsłowy, z transeptem o trójbocznie zamkniętych 

ramionach. Od strony zachodniej dostawiona wysoka wieża na planie kwadratu. Dekoracja 

wnętrza freskami autorstwa Edwardy Kacperskiej-Przeorskiej z 1952 r. 

Ogrodzenie - mur z kamienia łamanego z betonową koroną. Dzwonnica wpisana                  

w ogrodzenie w postaci podwójnej arkady ostrołukowej, podpartej z boku podporami, na 

której ustawiona jest mniejsza pojedyncza arkada. Na chorągiewce na dzwonnicy data 1856, 

mająca zapewne związek z budową poprzedniego, drewnianego kościoła. Na jednym                       

z kamieni muru data 1895 r. Betonowa korona muru wykonana została w latach 60. XX 

wieku. 



Pierwsze wzmianki o kościele w Sochocinie pochodzą z 1449 r. W parafii istniejącej 

nieprzerwanie od połowy XV wieku znajdowały się kolejno trzy drewniane kościoły. 

Elementy neogotyckiego zespołu budowlanego kościoła zaczęto wznosić w połowie XIX 

wieku, a ukończono w 1919 r. (mur dookoła cmentarza około 1895 r., a neogotycki budynek 

kościoła powstał w latach 1908–1919). 

Kościół murowany z cegły, nietynkowany, wzniesiony został na planie krzyża 

łacińskiego. Jest to obiekt jednonawowy, z prezbiterium i transeptem zamkniętym trójbocznie 

oraz kwadratową w rzucie wieżą dzwonnicy, dostawianą na osi fasady. Prezbiterium oraz 

wieża dzwonnicy flankowane są prostokątnymi aneksami. Urozmaicone opracowanie 

architektoniczne w postaci rozczłonkowania ścian dekoracyjnymi blendami, różnego typu 

gzymsy podokapowe i podparapetowe, a także ciekawe rozwiązania wnętrza (sklepienie 

krzyżowo-żebrowe w nawie, krzyżowe w ramionach transeptu i w prezbiterium oraz 

gwiaździste nad skrzyżowaniem nawy i transeptu) stanowią o niepowtarzalności 

przedmiotowego obiektu, zachowanego bez istotnych przekształceń. 

Elementem zespołu jest również krosnowa dzwonnica, wzniesiona w roku 1856 

(wedle chorągiewki na jej zwieńczeniu) w południowym odcinku muru okalającego cmentarz 

przykościelny. Jest to obiekt murowany z cegły, nietynkowany. Dwie arkady w partii dolnej, 

w których zamontowano ażurowe żelazne furtki z około 1900 r., podtrzymują pojedynczą 

arkadę kondygnacji górnej. Arkady zamknięte są ostrołukowo. Całość zwieńczona jest 

żelaznym ażurowym krzyżem, poniżej którego umieszczono metalową chorągiewkę                      

z wyciętym napisem „1856 R”.  

Opisana dzwonnica jest częścią muru okalającego cmentarz przykościelny, 

wzniesionego z łamanych głazów eratycznych, rozdzielonego na przęsła wyższymi filarami             

z nietynkowanej cegły. Pochodzące z około 1900 r. ażurowe skrzydła bramy oraz czterech 

furtek o bogatej dekoracji ornamentowej wykonano z metalu.  

Cmentarz przykościelny powstał najpóźniej w 2. połowie XIV w., podczas 

erygowania parafii. Funkcjonował do około połowy XIX w., będąc – wraz z budynkiem 

kościoła parafialnego, jednym z najważniejszych elementów przestrzennych i historycznych 

Sochocina. 

 

ZABYTKI RUCHOME 

Zabytki ruchome to często obiekty stanowiące wyposażenie kościołów. Zabytki ruchome 

w miejscowości Sochocin: 

1. chrzcielnica – 2. połowa XVIII w.; 



2. feretron – XVII w.; 

3. feretron – XVIII w.; 

4. krucyfiks barokowy – 1. połowa XVII w.; 

5. monstrancja neobarokowa – 1876 r.; 

6. monstrancja klasycystyczna – 1. ćwierćwiecze. XIX w.; 

7. kielich mszalny – XVIII w.; 

8. kielich mszalny – 2. połowa XVIII w.; 

9. kielich mszalny – 1. połowa XIX w.; 

10. relikwiarz św. Romana w formie krzyża – 1781 r.; 

11. figura Marii (z grupy Ukrzyżowanie) – połowa XVIII w.; 

12. figura niezidentyfikowanego świętego – połowa XVIII w.; 

13. figura niezidentyfikowanego świętego – połowa XVIII w.; 

14. figura św. Józefa – połowa XVIII w.; 

15. obraz „Chrzest w Jordanie” – 1877 r.; 

16. obraz św. Katarzyny – XVIII w.; 

17. kocioł muzyczny miedziany – XVIII w.; 

18. ornat – 1. ćwierćwiecze XVIII w.; 

19. ornat – połowa XIX w. 

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

Większość mieszkańców Sochocina zatrudniona jest poza rolnictwem. Na ogólną 

liczbę pracujących mieszkańców wynoszącą 455, jedynie w przypadku 11 z nich, 

zatrudnionych jest w rolnictwie. Przemysł i budownictwo to zajęcie 177 osób. Pozostałe 

osoby w liczbie 267, zatrudnione są w handlu, przy naprawach pojazdów samochodowych 

oraz w innych usługach. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na dzień 31 

grudnia 2018 r. ponad 97% mieszkańców zatrudnionych było poza rolnictwem.  

Część mieszkańców Sochocina dojeżdża do pracy w dużych ośrodkach miejskich, 

takich jak: Płońsk, Ciechanów czy Warszawa. 

Ponadto mieszkańcy posiadają zatrudnienie w licznych działalnościach gospodarczych 

prowadzonych w miejscowości Sochocin oraz na terenie gminy. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych z miejscowości 

Sochocin wynosiła ogółem 66 osób, w tym 32 kobiety. 

W Sochocinie, według danych z CEIDG, zarejestrowane są 154 różne działalności 

gospodarcze prowadzone przez przedsiębiorców (w tym 18 działalności zawieszonych). Są to, 



w zakresie handlu: pawilon wielobranżowy, dwa sklepy wielobranżowe, cztery sklepy 

spożywcze, dwa sklepy mięsno-wędliniarskie, dwa sklepy z wyrobami cukierniczymi                      

i piekarniczymi, dwa sklepy odzieżowe, dwa sklepy ogrodnicze, trzy kwiaciarnie, kiosk, 

cukiernia, pizzeria, dwa bary, komis samochodowy, dwie apteki, dwie stacje paliw, trzy 

sklepy z materiałami budowlanymi. Natomiast w zakresie usług są to: 10 przedsiębiorców 

świadczących usługi budowlane, 10 usługi transportowe, 10 usługi w zakresie produkcji 

tworzyw sztucznych, sześciu usługi medyczne, pięciu usługi ubezpieczeniowe, jeden usługi 

piekarnicze, czterech usługi fryzjerskie, trzech usługi kosmetyczne, dwóch przedsiębiorców 

posiada wypożyczalnie kajaków, jeden świadczy usługi pocztowe oraz pozostałe usługi 

(m.in.: naprawa samochodów, klimatyzacja i wentylacja, usługi hydrauliczne, elektryczne, 

ślusarskie, krawieckie, sprzątanie, zakładanie i projektowanie ogrodów i inne). 

 

Niektórzy przedsiębiorcy są jednocześnie pracodawcami. 

 

Do większych przedsiębiorców, którzy są jednocześnie pracodawcami w gminie Sochocin, 

zaliczają się: 

Zakłady mleczarskie: 

1. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe skup i przetwórstwo mleka „Tornado II” sp. 

j., Jacek Romanowski, Henryk Juszko. 

 

Turystyka, gastronomia, rekreacja, hodowla koni: 

1. Businessman Fun Club sp. z o.o. Kępa - Hotel BoniFaCio SPA & Sport Resort. 

 

Zakłady produkcyjne: 

1. Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Bolęcinie sp. z o.o. 

 

Wypożyczalnia kajaków: 

1. Wypożyczalnia kajaków ,,Cyraneczka”. 

 

Hurtownia artykułów zielarskich: 

1. Astex sp. z o.o. hurtownia surowców zielarskich. 

 

Stadniny koni: 

1. Stadnina koni „Kubuś”; 



2. Stadnina Arabians; 

3. Pensjonat dla koni - stajnia Chabrowa Polana. 

 

Warsztaty samochodowe: 

1. Mechanika pojazdowa Kosobudzki Jacek; 

2. Mechanika pojazdowa Ostrowski Marian; 

3. „Auto - naprawa” Jarosław Wiśniewski. 

 

INSYGNIA GMINY SOCHOCIN 

W dniu 28 maja 2014 r. Rada Gminy Sochocin podjęła uchwałę w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci gminy Sochocin oraz zasad ich 

używania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 5984). Projekty opracowanych wzorów 

przedłożono Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, który wydał pozytywną opinię. Podstawę 

pozytywnej opinii stanowiła uchwała komisji heraldycznej. 

Na mocy wyżej wymienionej uchwały rady gminy ustanowiono: herb, flagę, banner, 

sztandar i pieczęć gminy Sochocin. Wzór graficzny symboli gminy to pięciolistna róża 

czerwona w polu srebrnym (białym). Róża czerwona jest historycznym herbem Sochocina, 

używanym prawdopodobnie od roku 1385, czyli od momentu nadania praw miejskich. 

Od co najmniej XV wieku używana była również pieczęć z rozetą w postaci 

pięciolistnej róży, pieczęć taka wyciśnięta jest na aktach w 1552 r. w Archiwum Skarbowym, 

w 1553 r. w Muzeum Czapskich. Na następnej pieczęci z XVI wieku jest to róża 

sześciolistna.  

Wzory symboli gminy Sochocin opracowano na podstawie faktów historycznych                         

i miejscowej tradycji, dotyczącej używania symboli gminnych w postaci pięciolistnej 

czerwonej róży przez wiele wieków. 

 

 

Herb gminy Sochocin 

https://www.pkt.pl/firma/mechanika-pojazdowa-kosobudzki-jacek-5320262
https://www.pkt.pl/firma/mechanika-pojazdowa-ostrowski-marian-6411938


 

W 2015 r., w rocznicę 25-lecia samorządu terytorialnego, nastąpiło uroczyste 

przekazanie sztandaru gminy Sochocin. Gmina posiada również własną flagę i pieczęć. 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Zadania z zakresu administracji publicznej realizowane są przez Urząd Gminy                    

w Sochocinie. W urzędzie zatrudnionych jest 29 pracowników administracyjnych oraz 

czterech pracowników obsługi. Ponadto w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Płońsku, zatrudnionych jest też dziewięć osób, jako pomoc administracyjna czy 

robotnik gospodarczy. 

 

OŚWIATA 

Na terenie gminy Sochocin funkcjonują trzy placówki oświatowe:   

1. Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, w skład którego 

wchodzą Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie oraz 

Przedszkole Samorządowe w Sochocinie; 

2. Szkoła Podstawowa w Smardzewie; 

3. Szkoła Podstawowa w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II. 

Kształceniem na poziomie szkoły średniej dla dorosłych zajmuje się liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych w Sochocinie (niepubliczne), które mieści się w budynku 

Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. Organem prowadzącym jest MG 

Edukacja z siedzibą w miejscowości Nowe Miszewo. 

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

zatrudnionych jest 45 nauczycieli, czterech pracowników administracji i 22 pracowników 

obsługi. W skład zespołu wchodzą: ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz samorządowe 

przedszkole. Szkoła podstawowa liczy 17 oddziałów klas I-VIII, w tym jeden oddział 

sportowy. Liczba uczniów wynosi 332. Z pięciooddziałowego przedszkola korzysta 116 

dzieci. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00–16.00. Godziny pracy przedszkola 

dopasowane są do potrzeb pracujących rodziców.  

Do publicznego zespołu szkół uczęszczają uczniowie i dzieci z innych obwodów, jak 

również sąsiednich gmin, zachęcone wysokim poziomem edukacyjnym, bogatą bazą szkoły, 

jej wyposażeniem i przyjazną atmosferą wynikającą z kompetencji, otwartości i życzliwości 

wszystkich pracowników zespołu. Uczniowie mają do dyspozycji 16 sal lekcyjnych 

wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym monitory, tablice interaktywne 



czy roboty do programowania. Szkoła posiada także cztery profesjonalne pracownie: dwie 

komputerowe, językową i chemiczną. Przy szkole zlokalizowana jest pełnowymiarowa                        

i w pełni wyposażona hala sportowa oraz zmodernizowane boisko wielofunkcyjne. 

Zespół szkół posiada bazę noclegową, z której korzystają zorganizowane grupy 

sportowe z zewnątrz, trenujące na szkolnych obiektach sportowych podczas wakacji czy ferii 

zimowych. 

Od klasy IV, uczniowie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego uczą się 

dwóch języków obcych, tj. języka angielskiego w wymiarze trzech godzin tygodniowo                    

i dodatkowo języka niemieckiego lub rosyjskiego w wymiarze dwóch godzin w tygodniu. 

Nauka języków odbywa się m.in. w otwartej w styczniu 2020 r. profesjonalnej pracowni 

językowej. 

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, poprzez uczestnictwo  

w zajęciach: muzycznych, przyrodniczych, matematycznych, plastycznych, ekologicznych 

oraz kołach: językowych, matematycznych, biologicznych, chemicznych, a także chórze 

szkolnym. Szkoła w Sochocinie uczestniczy w realizacji wielu projektów. W 2019 r. 

zakończyła realizację dwuletniego projektu pn. „Lubię się uczyć” i „Misja programowanie”. 

Ponadto uczniowie szkoły i przedszkola mają możliwość uczestniczenia w opracowanych 

przez nauczycieli, innowacjach pedagogicznych, do których należą m.in.: „Bogactwo 

wartości w świecie muzyki”, „Kolorowe ogrody”, „Pozwól mi zrobić to samodzielnie”, „Gry  

i zabawy tematyczne”, „Moja miejscowość - śladami przeszłości… ku przyszłości”, „Ja, ty, 

my… - nasz świat”, „Język angielski znasz i w gry planszowe grasz”.  

Uczniowie i dzieci mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Z obiadów 

szkolnych korzysta około 200 uczniów szkoły, zaś z całodziennego wyżywienia korzysta 116 

przedszkolaków.  

Uczniowie mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie                         

z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach. Dla potrzeb uczniów, jak i rodziców,                

w szkole funkcjonuje gabinet pedagoga szkolnego. W szkole działa również w pełni 

wyposażony gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.  

Uczniowie mogą korzystać zarówno z bogatych zasobów biblioteki szkolnej 

posiadającej 7884 woluminy, jak i książek oraz innych materiałów dydaktycznych na 

nośnikach elektronicznych, w formatach dźwiękowych i audiowizualnych w liczbie 84. 

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie to szkoła na 

wysokim poziomie pod względem edukacyjnym, promująca wartości społeczne                               

i patriotyczne, dbająca o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo swoich uczniów. 



POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Urzędzie Gminy Sochocin, to 

placówka, która na gruncie lokalnym realizuje zadania państwa z zakresu pomocy społecznej. 

Zakresem działania obejmuje on teren gminy Sochocin, czyli 28 sołectw. 

Ośrodek udziela różnych form wsparcia dla rodzin. Są to: zasiłki stałe dla osób 

niepełnosprawnych lub w wieku poprodukcyjnym, które nie nabyły prawa do własnych 

świadczeń, zasiłki okresowe, zasiłki celowe na konkretną potrzebę bytową rodziny. 

GOPS w Sochocinie współpracuje z wieloma podmiotami, celem przezwyciężenia 

trudnej sytuacji mieszkańców gminy. Są to zarówno organizacje pozarządowe, jednostki 

prowadzone przez samorządy oraz instytucje państwowe. W zakresie pomocy żywnościowej 

dla najbardziej potrzebujących rodzin, GOPS w Sochocinie współpracuje z Bankiem 

Żywności w Ciechanowie. W zakresie ograniczania patologii społecznej z Komendą 

Powiatową Policji w Płońsku, Sądem Rejonowym w Płońsku, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie, pedagogami szkolnymi itp. 

Dzieciom uczęszczającym do szkoły przyznawana jest pomoc w formie odpłatności za 

posiłki, zgodnie z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”. 

Osoby bezdomne otrzymują pomoc w formie schronienia i posiłku w schroniskach dla 

bezdomnych, z którymi ośrodek ma podpisane porozumienia. Osoby samotne, starsze                      

i niepełnosprawne objęte są pomocą opiekunki środowiskowej. Natomiast osoby, którym nie 

można zapewnić właściwej pomocy, kierowane są do domów pomocy społecznej. Za ich 

pobyt w tej placówce odpłatność częściowo ponosi GOPS. 

Bardzo ważnym polem aktywności ośrodka jest praca socjalna. Pracownicy socjalni 

pomagają swoim podopiecznym m.in. ustalać stopnie niepełnosprawności, które uprawniają 

do świadczeń rentowych. Pomagają również załatwiać wiele spraw urzędowych, z którymi 

rodziny sobie nie radzą. 

Aby zapobiegać umieszczaniu dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi w pieczy zastępczej, pracownicy socjalni lub sąd rodzinny wnioskują                    

o objęcie rodziny pomocą asystenta rodziny. Asystent rodziny jest osobą, która pracując 

regularnie z rodziną, prowadzi trening budżetowy, prowadzenia gospodarstwa domowego czy 

kompetencji wychowawczych.  

W ośrodku realizowane są także zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń   

z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych - 500+ i świadczeń „Dobry start” - 

300+. Jest to pomoc skierowana przede wszystkim do rodzin, finansowana z budżetu 

państwa. 



W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie pracuje doświadczona kadra, 

posiadająca niezbędne kwalifikacje zawodowe i stale podnosząca swoje umiejętności. 

Pracownicy chętnie podejmują nowe wyzwania, rozwiązują zawiłe problemy swoich 

podopiecznych.  

 

TURYSTYKA 

Na rozwój gospodarczy Sochocina wpływa także turystyka weekendowa. 

Miejscowość położona jest nad malowniczą rzeką Wkrą, a zabytki, walory przyrodnicze, jak 

również bogate dziedzictwo kulturowe tworzą impuls do rozwoju gospodarczego 

miejscowości. Sochocin to wspaniałe miejsce na turystykę rowerową, piesze wędrówki, 

przejażdżki konne, wędkarstwo oraz spływy kajakowe. W związku z licznymi walorami 

przyrodniczymi, teren Sochocina w całości wchodzi w skład obszaru ekologicznego „Zielone 

Płuca Polski”. 

Jedną z wizytówek Sochocina jest historyczna wystawa z elementami etnograficznymi 

„Z bogactw natury. Sochocińskie guziki”, która przedstawia unikalne rzemiosło produkcji 

guzika z muszli morskiej i rzecznej. Ekspozycja mieści się w Izbie Pamiątkowej Guzikarstwa. 

To nie tylko jedyne takie miejsce w województwie mazowieckim czy kraju, ale nawet w całej 

Europie. Do jej otwarcia doszło w grudniu 2009 r. Od tego czasu izbę odwiedziło wiele 

tysięcy osób. W 2010 r. otworzono również wystawę pn. „Sochocińskie guziki - ślad dawnej 

tradycji”. Jest to wystawa czasowa (objazdowa) o charakterze promocyjno-edukacyjnym.  

Wystawa jest prezentowana w wielu miejscach całej Polski, przede wszystkim w muzeach               

i domach kultury. 

Od kilku lat przez gminę Sochocin, w tym przez miejscowość Sochocin przebiega 

trasa imprezy turystycznej pod nazwą „Marsz Gwiaździsty - pieszo, konno, kajakiem, 

rowerem przez powiat płoński”. Celem imprezy jest rozwój turystyki na terenie powiatu 

płońskiego, wzrost atrakcyjności turystycznej gmin, poprzez promocję atrakcyjnych miejsc              

w poszczególnych gminach, tworzenie i rozszerzanie oferty spędzania czasu wolnego oraz 

rozwój działalności gospodarczej, a także poprawa jakości życia, poprzez pomoc 

mieszkańcom powiatu płońskiego w zwiększeniu ich dochodów. Po przemierzeniu 

zaplanowanych tras, wszyscy uczestnicy wydarzenia spotykają się w jednym miejscu, gdzie 

otrzymują pamiątkowe gwiazdy. 

 

 

 



KULTURA 

W Sochocinie życie kulturalne przejawia się w wielu dziedzinach i realizowane jest 

przez różne podmioty. W miejscowości mieści się Gminny Ośrodek Kultury, który jest 

instytucją kulturalną gminy działającą od 1979 r. Siedzibą GOK-u jest budynek wolnostojący, 

usytuowany przy ul. Guzikarzy 8a. Jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość 

prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia. Gminny Ośrodek 

Kultury w Sochocinie sprawuje zadania koordynatora poczynań kulturalnych i animacyjnych. 

Podstawowym celem statutowym jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności gminy 

Sochocin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie. Przy Gminnym 

Ośrodku Kultury funkcjonuje m.in.: Orkiestra Dęta Sochocin, kapela folkowa, grupa James B. 

& Friends, sekcja teatralna „Animagia”, sekcja tańca nowoczesnego i ludowego. W domu 

kultury prowadzone są zajęcia z nauki gry na gitarze, akordeonie, perkusji, instrumentach 

klawiszowych, jak również dętych. GOK współpracuje ze szkołami, sołectwami, 

stowarzyszeniami, jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, 

okolicznościowych, a także rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.: koncertu kolęd                             

i pastorałek, koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncertu z okazji 

Dnia Kobiet, festiwalu Southern Rock nad Wkrą, ponadto organizuje ferie zimowe dla dzieci. 

W Gminnym Ośrodku Kultury znajduje się historyczna wystawa z elementami 

etnograficznymi „Z bogactw natury. Sochocińskie guziki”. Ekspozycja upamiętnia bardzo 

ciekawy okres z dziejów Sochocina, dotyczący unikalnego rzemiosła - produkcji guzików, 

którego rozkwit datuje się na lata 1900–1930, a także prezentuje historię Sochocina. 

Inicjatorami powstania Izby Pamiątkowej Guzikarstwa byli potomkowie guzikarzy 

sochocińskich. Została ona przygotowana we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku. 

Wystawa składa się z dwóch części. W pierwszej za pomocą plansz i gablot zostały 

ukazane dzieje Sochocina (jako miasta i wsi) oraz sochocińskiego guzikarstwa. Można tutaj 

obejrzeć m.in. kopię dokumentów istotnych dla historii miejscowości, jak np. treść aktu 

lokacyjnego czy ukaz carski odbierający prawa miejskie Sochocinowi. Znajduje się tu też 

dokumentacja fotograficzna z lat międzywojennych. Na planszach ukazano również historię 

guzika oraz wizerunki sochocińskich guzikarzy, ich wspomnienia i relacje. Na uwagę 

zasługuje plansza z materiałem ilustracyjnym, dotyczącym wpływu guzikarstwa na rozwój 

Sochocina. 

Druga część wystawy przedstawia technologię produkcji sochocińskiego guzika                   

z muszli. Część etnograficzna stylizowana jest na pomieszczenie kuchenne z przełomu XIX               



i XX w., a także lat międzywojennych. Zostały w nim zgromadzone przeróżne urządzenia 

służące do wyrabiania guzików z muszli, tj.: borownia, tokarnia, dziurkarnia. 

Uzupełnieniem ekspozycji jest film pt. „Sochocińskie guziki - ślad dawnej tradycji”, 

przedstawiający proces wytwarzania guzików z muszli. Realizacja tej niezwykłej historycznej 

wystawy, bez wątpienia, wpłynęła na ocalenie pamięci o tradycji, która przez dziesiątki lat 

stanowiła istotny element bytu lokalnej społeczności. 

Wystawa zdobyła uznanie publiczności oraz Kapituły IV edycji konkursu 

Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”, uzyskując pierwsze miejsce w kategorii 

najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu w 2010 r. 

Warto podkreślić, że jest to jedyna taka ekspozycja dotycząca rzemiosła - produkcji guzików 

z muszli, na skalę krajową, jak i europejską. 

W Gminnym Ośrodku Kultury znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, która jest 

najstarszą placówką kulturalno-oświatową działającą w Sochocinie, i której księgozbiór, 

zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 r., liczył 15 217 woluminów. Ma wieloletnie tradycje 

w tym zakresie, bowiem działa już od 71 lat. Oprócz podstawowej działalności w zakresie 

upowszechniania czytelnictwa, promocji wiedzy i wypożyczania książek, biblioteka zajmuje 

się organizowaniem różnorodnych form zajęć o charakterze edukacyjno-kulturalnym dla 

dzieci i młodzieży, a także współorganizowaniem wydarzeń kulturalnych. Duże znaczenie dla 

biblioteki ma edukacja kulturalna, która jest prowadzona w oparciu o różnorodne formy. 

Organizowane są tu spotkania autorskie, a także promocje książek. Ponadto biblioteka                  

w Sochocinie, to miejsce wspólnej nauki, wymiany doświadczeń oraz miłego spędzania 

czasu. Dla czytelników dostępny jest katalog online księgozbioru, a ponadto biblioteka 

oferuje również bezpłatny dostęp do e-booków. 

 

Działania edukacyjno-kulturalne i promocyjne prowadzone są także przez Urząd 

Gminy Sochocin. W ramach bieżącej działalności organizowane są takie wydarzenia, jak: 

„Dni Sochocina” - swoiste święto mieszkańców gminy Sochocin. Impreza otwarta, 

bezpłatna, która zapewnia turystom nieograniczony dostęp do kultury i rozrywki. 

Nieodzownym elementem imprezy jest prezentacja dorobku artystów - wokalistów, zespołów 

muzycznych, orkiestr oraz tancerzy. Dni Sochocina to nie tylko promocja gminy i samego 

Sochocina, ale też umożliwienie spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców i turystów               

w sposób aktywny, a przede wszystkim integracja. 

„Marsz Gwiaździsty - pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński” - istna gratka 

dla miłośników turystyki. Impreza polega na przemierzeniu wyznaczonych tras, biegnących 



przez warte odwiedzenia miejsca powiatu płońskiego. Po każdej trasie są zaplanowane różne 

atrakcje w wyznaczonych miejscach oraz obiektach. Po przemierzeniu zaplanowanych tras, 

wszyscy uczestnicy wydarzenia spotykają się w jednym miejscu, gdzie otrzymują 

pamiątkowe gwiazdy. 

„Gminne zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych” - forma 

intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań 

ratowniczych, a także świetna okazja do wzajemnej rywalizacji i pokazu wyszkolenia 

bojowego strażaków. Organizatorem wydarzenia, które od kilku lat odbywa się na Stadionie 

Gminnym w Sochocinie, jest Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, przy współudziale 

Urzędu Gminy Sochocin. 

 „Bieg Powstania Styczniowego” - w miejscowości Kuchary Żydowskie w gminie Sochocin 

od kilku lat organizowany jest Bieg Powstania Styczniowego. Wydarzenie w Kucharach 

Żydowskich, nieopodal Sochocina, upamiętnia jeden z najważniejszych zrywów 

narodowowyzwoleńczych w historii Polski. Zarówno organizatorzy tego plenerowego 

przedsięwzięcia, jak też Urząd Gminy Sochocin, jako partner imprezy, każdego roku pragną 

upamiętnić bohaterstwo powstańców w walce o niepodległość na ziemi płońskiej. Powstańcy-

ochotnicy pochodzili również z miejscowych terenów. Udokumentowano bowiem masowy 

udział w Powstaniu Styczniowym ludności: Idzikowic, Kuchar, Sochocina, Nowego Miasta 

czy Kadłubówki. Bieg Powstania Styczniowego ma także, jak co roku, wymiar charytatywny. 

Dotychczas odbyło się pięć edycji tego biegu. 

„Jarmark bożonarodzeniowy” - wystawcy ze specjalnie dobranym asortymentem: 

rękodziełem, przysmakami, ozdobami choinkowymi, świąteczne iluminacje, rozgrzewająca 

herbata, św. Mikołaj - to tylko niektóre atrakcje jarmarku świątecznego. Właśnie dlatego,               

w grudniu miejscem, gdzie najmocniej w Sochocinie odczuć można atmosferę świąt, jest 

Rynek. Podczas jarmarku można nabyć regionalne, swojskie produkty i ręcznie wykonane 

świąteczne wyroby - wszystko prosto od lokalnych wystawców, przedsiębiorców, 

rzemieślników i rękodzielników. W trakcie wydarzenia nie może oczywiście zabraknąć 

śnieżynek, elfa i św. Mikołaja, który chętnie pozuje do wspólnych zdjęć i rozdaje czerwone 

czapeczki. W jego domku najmłodsi mogą sami ozdobić pierniki, udekorować bombki oraz 

stworzyć łańcuch choinkowy. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Gminy Sochocin,                       

a współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie. 

W kalendarzu sochocińskich wydarzeń nie może zabraknąć także tych z okazji 

ważnych świąt państwowych oraz rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku, jak również z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 



OPIEKA ZDROWOTNA 

Opieka zdrowotna w Sochocinie prowadzona jest przez jeden podmiot, a mianowicie 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przychodnia realizuje bezpłatne świadczenia 

zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia chorym 

pacjentom, jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku 

zamieszkania. W ramach swojej działalności prowadzi poradnię dziecięcą i ogólną.                         

W przychodni prowadzony jest także punkt szczepień oraz gabinet zabiegowy. 

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie działa 

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

Ponadto w Sochocinie zlokalizowane są dwie apteki, zapewniające stały dostęp do 

leków. W ramach profilaktyki, w Sochocinie rokrocznie organizowane są także badania 

mammograficzne dla kobiet oraz bezpłatne badania wzroku dla mieszkańców. 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są na bazie ogólnodostępnej 

hali sportowej z zapleczem noclegowym oraz zmodernizowanego w końcówce 2019 r. boiska 

wielofunkcyjnego, zlokalizowanych przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie. Organizowane są tu zgrupowania i obozy sportowe oraz 

wydarzenia sportowe na skalę powiatową, wojewódzką, jak również ogólnopolską. W ramach 

aktywności fizycznej, szkoła w Sochocinie organizuje również liczne konkursy z aktywności 

fizycznej i sportowej. Szkolne drużyny sportowe osiągają bardzo wysokie wyniki                             

w organizowanych zawodach sportowych, zarówno na szczeblu międzygminnym, 

powiatowym, a także wojewódzkim. 

W Sochocinie znajduje się stadion piłkarski, gdzie swoje mecze rozgrywa Gminny 

Klub Sportowy Wkra Sochocin. Klub współpracuje z klubami innych gmin w zakresie 

wymiany doświadczeń oraz organizowania wspólnych zawodów. Uczestniczy w spotkaniach 

organizowanych przez Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej, celem 

nabycia wiedzy niezbędnej do dalszego rozwoju. W klubie, oprócz sekcji piłkarskiej, działa             

i rozwija się sekcja tenisa stołowego. 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Na terenie gminy Sochocin istnieją także organizacje pozarządowe, działające na rzecz 

społeczności lokalnej oraz rozwoju gminy, mające również charakter ponadlokalny. Do 

najprężniej działających organizacji pozarządowych należą: 



1. Ochotnicze Straże Pożarne w: Sochocinie, Kępie, Smardzewie, Idzikowicach, Kołozębiu, 

Drożdżynie, Kondrajcu, Ślepowronach i Milewie; 

2. Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin;  

3. Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka; 

4. Koła Gospodyń Wiejskich w: Drożdżynie, Gutarzewie, Kępie, Kołozębiu i Kondrajcu; 

5. Stowarzyszenie „Wkra”; 

6. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Ziemi Płońskiej; 

7. Stowarzyszenie Koło-Eko; 

8. Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry „Nasza Wkra”; 

9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Sochocin, w tym Sochocina, zapewnia Komeda 

Powiatowa Policji w Płońsku. Na teren gminy wyznaczonych jest dwóch dzielnicowych. 

Władze gminy podejmują działania, celem przywrócenia posterunku Policji w Sochocinie, po 

to, aby zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańcom. Tym bardziej, że w najbliższych 

latach zwiększy się liczba osób przebywających w Sochocinie, w związku z uruchomieniem 

zakładów mięsnych. 

Na terenie gminy Sochocin funkcjonuje dziewięć jednostek ochotniczych straży 

pożarnych, w tym jedna jednostka, a mianowicie OSP w Sochocinie, decyzją nr 7/14/KSRG  

z dnia 28 kwietnia 1995 r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została 

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jest także najstarszą jednostką 

założoną w roku 1911. W 2008 r. weszła w skład Kompanii Powodziowej „Płońsk” 

Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Jednostka odgrywa kluczową rolę w systemie 

ratowniczo-gaśniczym zarówno gminy Sochocin, jak też całego powiatu płońskiego. Główne 

działania, z jakimi spotykają się strażacy z OSP w Sochocinie ze względu na lokalizację 

jednostki oraz jej przynależność do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, to przede 

wszystkim:  

a) pożary - kompleksy leśne; 

b) wypadki w komunikacji drogowej - przez teren gminy Sochocin przebiega droga 

krajowa nr 50 i droga wojewódzka nr 632; 

c) zagrożenie skutkami powodzi i lokalnych podtopień.  

  

http://bip.sochocin.pl/urzad-gminy/dokumenty/stowarzyszenie-aktywnie-zakreceni-im-marka-kasprzaka-172/


Sochocińscy strażacy ochotnicy są dysponowani również do zabezpieczenia rejonu 

operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku. Ponadto 

druhowie aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych. Są wyposażeni             

w umundurowanie ochrony osobistej, posiadają na stanie profesjonalny sprzęt, m.in.: dwa 

zestawy narzędzi hydraulicznych, agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe, torby medyczne, 

deski ortopedyczne, szyny, defibrylator, łódź z silnikiem zaburtowym, przyczepę 

powodziową, pompy szlamowe o różnych wydajnościach, sprzęt armatury wodnej, a także 

sprzęt umożliwiający ratowanie poszkodowanych, pod którymi załamał się lód. Jednostka 

OSP w Sochocinie ubiega się o zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.  

Przy OSP działają młodzieżowe drużyny pożarnicze, które stanowią przyszłe zaplecze 

kadrowe każdej jednostki. MDP z zaangażowaniem uczestniczą w spotkaniach i działaniach 

społecznych oraz zawodach sportowo-pożarniczych. 

 

Wykaz jednostek OSP działających na terenie gminy Sochocin: 

1. OSP Sochocin - jednostka posiada lekki samochód techniczny Lublin III, lekki samochód 

ratowniczo-rozpoznawczy Nissan Terrano II i ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 

Jelcz. W jednostce zrzeszonych jest ogółem 67 członków, w tym jeden członek honorowy. 

W 2019 r. jednostka uczestniczyła w 78 akcjach ratowniczych, w 2018 r. w 94, zaś                  

w 2017 r. w 89 zdarzeniach. 

2. OSP Kępa - jednostka posiada lekki samochód techniczny Lublin II. W jednostce 

zrzeszonych jest ogółem 21 członków, w tym dwóch członków honorowych. 

3. OSP Drożdżyn - jednostka posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244.                   

W jednostce zrzeszonych jest ogółem 40 członków, w tym dwóch członków honorowych. 

4. OSP Idzikowice - jednostka posiada lekki samochód techniczny Lublin III. W jednostce 

zrzeszonych jest 30 członków zwyczajnych. 

5. OSP Milewo - jednostka posiada lekki samochód techniczny Lublin III. W jednostce 

zrzeszonych jest ogółem 34 członków, w tym dwóch członków honorowych. 

6. OSP Ślepowrony - jednostka posiada lekki samochód techniczny Ford Transit.                       

W jednostce zrzeszonych jest 20 członków zwyczajnych. 

7. OSP Smardzewo - jednostka posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy Ifa.                      

W jednostce zrzeszonych jest 27 członków zwyczajnych. 

8. OSP Kołoząb - jednostka posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 200.            

W jednostce zrzeszonych jest 36 członków zwyczajnych. 

9. OSP Kondrajec - w jednostce zrzeszonych jest 16 członków zwyczajnych. 



OKREŚLENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW JEDNORAZOWYCH I STAŁYCH 

WPROWADZENIA ZMIANY STATUSU MIEJSCOWOŚCI SOCHOCIN 

Zmiana statusu miejscowości Sochocin nie spowoduje wystąpienia kosztów stałych. 

Konieczne będzie wyłącznie poniesienie kosztów jednorazowych wprowadzenia zmian. 

Koszty jednorazowe dotyczyć będą zmiany nazw organów samorządowych na pieczęciach               

i tablicach urzędowych. Szacunkowy koszt wprowadzenia zmian wyniesie około 5000 zł. 

 

PODMIOTY I INSTYTUCJE O CHARAKTERZE PONADLOKALNYM ORAZ 

MIASTOTWÓRCZYM 

Urząd Gminy Sochocin świadczy usługi o charakterze ponadlokalnym                                 

i miastotwórczym z zakresu zadań urzędu stanu cywilnego i wpisów do ewidencji 

działalności gospodarczej. Urząd Gminy w Sochocinie świadczy usługi nie tylko dla 

mieszkańców gminy Sochocin, ale również dla osób przebywających na jej terenie, np. 

posiadających domki rekreacyjne. W gminie Sochocin, w okresie wiosenno-jesiennym, 

przebywa około 500 osób, przyjeżdżających głównie podczas weekendów. W bezpośrednim 

sąsiedztwie Sochocina, w miejscowości Kolonia Sochocin, znajdują się Rodzinne Ogrody 

Działkowe „Wkra”, zajmujące powierzchnię około 11 ha. 

 

Działalność o charakterze ponadlokalnym oraz miastotwórczym prowadzą również: 

1. Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, w którym znajduje 

się baza żywieniowa, noclegowa i sportowa, w tym pełnowymiarowa hala sportowa oraz 

boisko wielofunkcyjne. Wykorzystywane są do organizacji obozów i zgrupowań 

sportowych. W czasie wakacji i ferii zimowych, formę fizyczną doskonalą zawodnicy 

kadr młodzików lub juniorów oraz klubów sportowych z całej Polski. Trenują piłkę 

ręczną, koszykówkę, piłkę nożną, badmintona czy karate. We współpracy ze Związkiem 

Piłki Ręcznej w Polsce zostało zorganizowanych kilkanaście edycji obozów 

szkoleniowych dla młodych adeptów piłki ręcznej pod nazwą „Sportowe wakacje”. Warto 

też wspomnieć, że oferta liceum niepublicznego, zlokalizowanego w Publicznym Zespole 

Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, skierowana jest do wszystkich 

chętnych, pragnących zdobyć wykształcenie średnie. 

2. Gminny Ośrodek Kultury - działalność o charakterze ponadlokalnym prowadzi Orkiestra 

Dęta Sochocin, która bierze udział w licznych przeglądach i festiwalach orkiestr dętych. 

Zespół Krys Blues Band uczestniczy w ogólnopolskich koncertach i festiwalach. Grupa 

James B. & Friends uczestniczy w ogólnopolskich koncertach i programach 



telewizyjnych, np. „Must Be The Music. Tylko muzyka”. Ponadto solista zespołu James 

Brierley wziął udział w muzycznym show pt. „The Voice Senior”. Wystawa czasowa 

„Sochocińskie guziki - ślad dawnej tradycji” eksponowana była dotychczas w 17 

instytucjach, m.in. muzeach czy domach kultury. Poza tym, wystawa z „Bogactw natury - 

sochocińskie guzki” odwiedzana jest przez turystów z Polski oraz zagranicy. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Sochocinie włączona jest do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, należy do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, bierze udział 

w akcjach ratowniczych na terenie powiatu płońskiego, województwa mazowieckiego, jak 

też na terenie całej Polski. 

4. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie od lat odwiedzana przez pielgrzymów 

zmierzających do Częstochowy, a także podczas odpustów 24 czerwca w święto patrona 

Jana Chrzciciela oraz 14 września w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. 

5. Bank Spółdzielczy - ze względu na zakres działania jest to instytucja o charakterze 

ponadlokalnym. 

6. Poczta Polska - ze względu na zakres działania jest to instytucja o charakterze 

ponadlokalnym. 

7. Zakłady Mięsne sp. z o.o. w Sochocinie - w trakcie budowy, planowane uruchomienie 

zakładu w 2021 r., docelowo zakład będzie zatrudniał około 300 pracowników. 

 

Ponadto w gminie Sochocin działalność o charakterze ponadlokalnym prowadzą: 

1. Hotel BoniFaCio SPA & Sport Resort w Kępie - posiada bogatą ofertę sportową, 

rekreacyjną i wypoczynkową. Jest to oferta skierowana do zgrupowań piłkarskich, grup 

zorganizowanych, firm, rodzin z dziećmi oraz osób indywidualnych. 

2. Fabryka Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o. w Bolęcinie produkująca urządzenia dźwigowe, 

windy osobowe, towarowe i przemysłowe, a także platformy dla osób niepełnosprawnych. 

3. Sanktuarium Maryjne w Smardzewie - od lat odwiedzane przez rzesze pątników. Dnia 15 

sierpnia 2011 r. w 300-lecie oddania diecezji płockiej pod opiekę Matki Bożej 

Smardzewskiej - historyczny akt oddania ponowił bp Piotr Libera. Pasterz płocki ogłosił 

również, że smardzewska świątynia jest Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej 

Różańcowej. 

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Skup i Przetwórstwo Mleka „Tornado II” sp. j. 

specjalizuje się w przetwarzaniu mleka w produkty świeże, krótkoterminowe, do 

codziennego spożycia.  



5. Astex spółka z o.o. w Wierzbówcu - głównym kierunkiem działania firmy jest uprawa, 

przetwarzanie i obrót surowcami zielarskimi oraz suszonymi owocami. 

6. Lądowisko Milewo - to miejsce dla pasjonatów lotnictwa, które umożliwia szybki                     

i nieograniczony dostęp do własnego samolotu i infrastruktury lądowiska. Działają tu 

sekcje: historyczna, modelarska i szybowcowa. 

 

Działalność o charakterze ponadlokalnym prowadzą również gospodarstwa agroturystyczne, 

wypożyczalnie kajaków i stadniny koni. 

Wyżej wymienione instytucje i firmy zapewniają miejsca pracy dla wielu osób z Sochocina, 

jaki terenu gminy Sochocin. 

 

INWESTYCJE 

W ostatnich latach realizowane były lub są w trakcie realizacji, następujące 

inwestycje, które wzmacniają miejski charakter Sochocina. 

Inwestycje zrealizowane: 

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin - etap IIa, 

dofinansowanie w ramach „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 

PROW 2007–2013; 

b) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin - 

dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment 

Scheme). W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono termomodernizację 

pięciu budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie obejmowało następujące 

budynki: Urząd Gminy w Sochocinie, Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie oraz 

budynki wchodzące w skład kompleksu oświatowego w Sochocinie: zespół szkół, 

szkolna stołówka i gminne przedszkole; 

c) nowe oblicze Sochocina - przebudowa rynku oraz wyposażenie Izby Pamiątkowej 

Guzikarstwa. Działanie 313/322/323 „Odnowa i rozwój wsi” - operacje w zakresie 

„Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki”. Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013; 

d) zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Sochocinie. PROW 2007–

2013, „Odnowa i Rozwój Wsi”; 

e) wirtualna podróż po izbie guzikarstwa w Sochocinie. Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -



operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,   

w zakresie „Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki”; 

f) przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sochocinie. 

Inwestycje w trakcie realizacji:  

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III), 

wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin - 

dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–

2020 w ramach osi priorytetowej II – ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu, działanie 2.3 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ projektu 

2.3.2 projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w regionach lepiej 

rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2000 RLM do 10 000 RLM. 

Najważniejsze inwestycje planowane w 2020 r.: 

a) rozwój oferty weekendowej dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych 

zasobach przyrodniczych i kulturowych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego, poprzez 

rewitalizację obiektu kultu religijnego - grobu poległych bohaterów w obronie wiary             

i Ojczyzny 17 VIII 1920 r., na cmentarzu parafialnym w Sochocinie. PROW 2014–

2020 „Odnowa i Rozwój Wsi”; 

b) rozwój oferty weekendowej dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych 

zasobach przyrodniczych i kulturowych. Projekt pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej 

dla mieszkańców i turystów, poprzez budowę placu zabaw, wraz ze ścieżką 

edukacyjną przyrodniczo-sensoryczną w Sochocinie”. PROW 2014–2020 „Odnowa              

i Rozwój Wsi”; 

c) rozwój oferty weekendowej dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych 

zasobach przyrodniczych i kulturowych. Projekt pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej 

dla mieszkańców i turystów, poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej”. PROW 

2014–2020 „Odnowa i Rozwój Wsi” (w wiacie rowerowej będą umieszczone m.in.: 

panel fotowoltaiczny, turystyczna mapa gminy, stacja naprawy rowerów (Bikestop), 

funkcja zasilania telefonów komórkowych); 

d) modernizacja rynku w Sochocinie, poprzez montaż nowego oświetlenia, wraz                     

z monitoringiem; 

e) przebudowa ulic, chodników i parkingów w Sochocinie. 

 

Sochocin nie jest obecnie miastem, jednak spełnia wszystkie cechy ośrodka 

miejskiego. Sochocin, dzięki staraniom mieszkańców, władz samorządowych i środków 



finansowych pozyskiwanych z zewnątrz, utrzymuje charakter centrum społeczno-

gospodarczego oraz pełni rolę „stolicy” gminy. 

Sochocin współczesny to wspólnota mieszkańców, ludzi szanujących swoje miejsce 

zamieszkania. Wśród mieszkańców kultywowana jest świadomość tradycji i historii. 

Przykładem może być zaangażowanie przy tworzeniu wystawy dotyczącej unikalnego 

rzemiosła - produkcji guzików z surowca naturalnego - muszli. Większość eksponatów 

pochodzi od mieszkańców (są to: guziki, narzędzia do produkcji, dokumenty, zdjęcia                       

i pamiątki rodzinne, elementy wyposażenia wnętrza pomieszczenia, w którym produkowane 

były guziki). Dlatego wystawa jest niepowtarzalna i wyjątkowa, jest historią wielu rodzin                

z Sochocina i historią pojedynczych mieszkańców. 

Świadomość mieszkańców dotycząca historii i tradycji przejawiała się w dążeniu do 

odtworzenia symboli gminy: herbu, flagi, sztandaru i pieczęci, a także w wystąpieniu                         

z wnioskiem o nadanie praw miejskich, który złożył w tut. urzędzie gminy, w imieniu 

mieszkańców, sołtys sołectwa Sochocin. 

Na uwagę zasługuje również postawa patriotyczna i udział mieszkańców                                

w uroczystościach państwowych, a także inicjatywy dotyczące wznoszenia pomników i tablic 

pamiątkowych. 

Rada Gminy Sochocin wyraża nadzieję, że przedstawione uzasadnienie, 

uwzględniające przesłanki historyczne, kulturowe, społeczno-gospodarcze i aktualny stan 

infrastruktury technicznej, jak też rozwój urbanistyczny oraz gospodarczy, stanowić będzie 

ważny element w podjęciu pozytywnej decyzji. 

Nadanie na nowo dla miejscowości Sochocin statusu miasta będzie wyrazem szacunku 

dla jego przeszłości – prawie 500-letniej tradycji miejskiej – przerwanej represyjnym 

dekretem zaborcy po Powstaniu Styczniowym, będzie także wyrazem docenienia 

mieszkańców – ich bohaterskich i patriotycznych postaw wynikających z przywiązania do 

Ojczyzny, tej dużej i tej małej. 

Mieszkańcy Sochocina, którzy w konsultacjach poparli inicjatywę – żywią nadzieję, 

że w 2021 r., poprzez nadanie praw miejskich, uchylone zostaną skutki prawne represyjnego 

dekretu carskiego degradującego Sochocin. 

Będzie to także docenienie pozytywnych zmian, jakie dokonały się dzięki 

zaangażowaniu lokalnej społeczności w zakresie rozbudowy miejscowości oraz niezwykle 

ważnym impulsem do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Wobec wyżej przedstawionych faktów, wniosek jest konieczny i zasadny. 

 



Załączniki: 

1. Uchwała nr XV/125/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Sochocin. 

2. Uchwała nr XIV/118/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin w sprawie 

nadania statusu miasta miejscowości Sochocin (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1264). 

3. Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

gminy Sochocin dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Sochocin. 

4. Wzór karty do głosowania w konsultacjach społecznych. 

5. Protokół podsumowujący wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu 

miasta miejscowości Sochocin sporządzony w Urzędzie Gminy Sochocin w dniu 4 marca 

2020 r. 

6. Informacja o podstawowych danych statystycznych dotyczących liczby ludności                     

w miejscowości Sochocin. 

7. Informacja dotycząca szacunkowych kosztów związanych z nadaniem statusu miasta 

miejscowości Sochocin. 

8. Zaświadczenie Starosty Płońskiego potwierdzające powierzchnię gminy Sochocin,                    

z wyszczególnieniem obrębów ewidencyjnych. 

9. Zaświadczenie Starosty Płońskiego potwierdzające powierzchnię obrębu ewidencyjnego 

Sochocina, z wyszczególnieniem zestawienia gruntów. 

10. Opinia Starosty Płońskiego z dnia 28 lutego 2020 r. dot. nadania statusu miasta 

miejscowości Sochocin. 

11. Wykaz gruntów gminy Sochocin. 

12. Rys historyczny miejscowości Sochocin. 

13. Pismo Głównego Geodety Kraju z dnia 28 lutego 2020 r. potwierdzające zgodności 

przebiegu dotychczasowych granic gminy Sochocin z danymi państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. 

14. Informacja o zabytkach architektonicznych, kulturowych i wyznaniowych miejscowości 

Sochocin. 

15. Informacja dotycząca struktury zatrudnienia w miejscowości Sochocin i w gminie 

Sochocin. 

16. Wykaz nazw ulic w Sochocinie. 



17. Uchwała nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci gminy Sochocin oraz zasad ich 

używania (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.5984). 

18. Uchwała Nr XII/101/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie 

uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Sochocin na lata 2016–2020 z perspektywą do 

roku 2025”. 

19. Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia i realizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin”. 

20. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sochocin (płyta CD). 

21. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin 

(płyta CD). 

22. Pismo Związku Miast Polskich. 

23. Pismo Starosty Powiatu Płońskiego w sprawie poparcia inicjatywy odzyskania praw 

miejskich przez Sochocin. 

24. Stanowisko Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie poparcia 

działań dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Sochocin. 

25. Pisma Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą i Burmistrza Miasta i Gminy 

Glinojeck w sprawie wydania opinii dotyczących nadania statusu miasta miejscowości 

Sochocin. 

26. Pisma wójtów okolicznych gmin: gminy Baboszewo, Joniec i Nowe Miasto w sprawie 

wydania opinii dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Sochocin. 

27. Pismo zarządu Stowarzyszenia „Wkra” w sprawie wydania opinii dotyczącej nadania 

statusu miasta miejscowości Sochocin. 

28. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczoną granicą gminy Sochocin oraz 

proponowaną granicą miasta Sochocin. 

29. Dokumentacja fotograficzna. 

30. Wybrane publikacje o Sochocinie i gminie Sochocin. 

 


