
UCHWAŁA NR 132/XXV/2021 
RADY GMINY PACYNA 

z dnia 11 października 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu w Pacynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rondu stanowiącemu skrzyżowanie dróg publicznych w Pacynie: ulicy Wyzwolenia (droga 
wojewódzka nr 583W) z ulicą Towarową (droga powiatowa nr 1444W) i ulicą Ignacego Łukasiewicza (droga 
powiatowa nr 1433W), nadaje się nazwę: „Rondo Polskich Olimpijczyków”. 

2. Szkic sytuacyjny ronda, opisanego w § 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Maria Obidowska 
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Załącznik graficzny do uchwały 

 Nr 132/XXV/2021 Rady Gminy Pacyna 

z dnia 11 października 2021r.  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących 
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych.  
Z inicjatywą nadania nazwy nowo wybudowanemu rondu stanowiącemu skrzyżowanie dróg 
publicznych w Pacynie: ulicy Wyzwolenia (droga wojewódzka nr 583W) z ulicą Towarową (droga 
powiatowa nr 1444W) i ulicą Ignacego Łukasiewicza (droga powiatowa nr 1433W), wystąpił Wójt 
Gminy Pacyna.  
Nazwa, „Rondo Polskich Olimpijczyków”, związana jest z długoletnią tradycją organizacji, przez 
Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego oraz władze samorządowe Dnia Patrona szkoły 
oraz uczestnictwo w nich medalistów igrzysk olimpijskich, olimpiad, mistrzostw Świata  i innych 
zawodów sportowych rangi międzynarodowej i krajowej. Dni Patrona propagują zdrowy styl życia, 
promują idee olimpijskie oraz nasz region. Gimnazjum w Pacynie, w czasie swojego istnienia, 
nosiło imię:  „Polskich Olimpijczyków”.  
 
Projekt nazwy został pozytywnie zaopiniowany przez zarządcę drogi wojewódzkiej, Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin - Płock. 
 
Polski Komitet Olimpijski w Warszawie nie widzi przeciwskazań w nadaniu imienia  "Polskich 
Olimpijczyków" rondu w Pacynie. 
 
Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Maria Obidowska 
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