
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 

 

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy 

Sochocin uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Sochocin  

w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sochocin. 

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 17 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez wypełnienie karty 

do głosowania przez mieszkańców Gminy Sochocin według wzoru stanowiącego załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. O terminie oraz sposobie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy Gminy Sochocin 

zostaną zawiadomieni poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej 

Urzędu Gminy. 

§ 5. 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Sochocin przedstawi Radzie 

Gminy Sochocin wyniki konsultacji. 

2. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną przekazane do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu 

Gminy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                                                                                              

 



 

 

  Uzasadnienie 

do UCHWAŁY 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 

 

 W dniu 10 stycznia 2020 roku wpłynął wniosek sołtysa sołectwa Sochocin  w sprawie 

podjęcia działań w celu przywrócenia  miejscowości Sochocin praw miejskich.  Wniosek  

został złożony w imieniu mieszkańców Sochocina wraz podpisami osób popierających te 

inicjatywę. 

W uzasadnieniu  wniosku napisano,  cyt: „ W roku 1385  Sochocin uzyskał prawa miejskie. 

Od tej daty pomimo różnych historycznych  kolei losów mieszkańców Sochocina, Sochocin 

zawsze postrzegany był jako miasto. 

W 635 rocznicę  nadania praw miejskich naszej miejscowości mamy obowiązek - ze 

względów historycznych i bogatej  miejskiej tradycji – ubiegać się o przywrócenie 

bezprawnie odebranych praw miejskich przez władze carskie.  

Mamy również obowiązek względem młodego pokolenia i przyszłych pokoleń dążyć do 

rozwoju Sochocina, a odzyskanie praw miejskich będzie  zwiększało atrakcyjność, będzie 

przyciągało większą liczbę przedsiębiorców, turystów i nowych mieszkańców.” 

Fakt posiadania przez Sochocin statusu miasta przez ponad 500 lat opisywany jest  

w literaturze, dokumentach   historycznych i  artykułach prasowych. 

Wiele miasteczek, które utraciły prawa miejskie w okresie zaborów odzyskały te prawa. 

Przykładem są miejscowości - Czerwińsk nad Wisłą, Klimontów, Lututów, Piątek - które  

od 1 stycznia 2020 roku są miastami. 

Również Sochocin ma możliwość odzyskania praw miejskich. Przemawiają za tym fakty 

historyczne, uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne i demograficzne. Bardzo ważnym 

argumentem o ubieganie się o prawa miejskie jest fakt, że  mieszkańcy pamiętają o tym, że 

Sochocin przez prawie pięć wieków był miastem.  

Ubieganie się o przywrócenie  praw miejskich będzie możliwe przy wsparciu  

i zaangażowaniu Wójta Gminy Sochocin, Rady Gminy Sochocin, jednostek organizacyjnych, 

instytucji i przedsiębiorców działających na terenie gminy, sołtysów, ale przede wszystkim 

mieszkańców Sochocin i gminy Sochocin. 

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa złożenie wniosku o nadanie praw 

miejskich wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  



8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), zwanej dalej 

„ustawą”. 

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy Rada Ministrów na wniosek  Rady 

Gminy  poprzedzony przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami wydaje 

rozporządzenie. 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała Rady 

Gminy.  

Stosownie do zapisów art. 40 ust. 1 ustawy gminie przysługuje prawo stanowienia aktów 

prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, na podstawie upoważnień 

ustawowych. 

 W związku z powyższym uzasadnieniem przedstawiam uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin  w sprawie  nadania statusu miasta 

miejscowości Sochocin. 

 

 

         

 

                                                                                              

Załącznik nr 1: 

1. Wzór karty do głosowania 

 

 

 


