
UCHWAŁA NR VII/99/2019
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2019.506) Rada Miasta Sandomierza uchwala co nastepuje:

§ 1. 

Rondu położonemu  u zbiegu  ulic Wojska Polskiego i 11-go Listopada w Sandomierzu nadaje sie 

nazwę "Rondo Sandomierskich Radiotechników"

§ 2. 

Lokalizaję ronda, o ktorym mowa w § 1, przedstawiono na załaczniku graficznym do niniejszej 

uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

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

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Załącznik do uchwały Nr VII/99/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 kwietnia 2019 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz dróg
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych należy do wyłącznej
własności rady gminy.

Celem nadania tej nazwy rondu jest upamiętnienie wszystkich radiotechników którzy niezmiennie
od 1957 roku nieprzerwalnie prowadzą rozpoznanie radiolokacyjne przestrzeni powietrzenej nad
południowo-wschodnim obszarem naszej Ojczyzny.

3. batalion radiotechniczny powołany został rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0054 z dnia
6. lipca 1957 r. Swój rodowód batalion wywodzi z 14 pułku obserwacyjno - meldunkowego
przekształconego później w pułk radiotechniczny. Na miejsce stałej dyslokacji batalionu wyznaczono
garnizon Sandomierz.

Dziś koszary te zajmuje 3. batalion radiotechniczny. Przez minione 50 lat wrósł on w pejzaż
Sandomierza i do tego stopnia stał się jego ważnym elementem, że trudno byłoby wyobrazić sobie miasto
bez żołnierzy.

Wyrazem więzi batalionu ze społeczeństwem Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej oraz zaufania
przełożonych dla jednostki był fakt powierzenia jej zadania zabezpieczenia pod względem logistycznym
spotkania Jana Pawła II z żołnierzami Wojska Polskiego. Wszyscy pamiętają spotkanie Papieża z Wojskiem
Polskim i setkami tysięcy wiernych, które odbyło się w dniu 12 czerwca 1999 r. na Sandomierskich
Błoniach.

Z wnioskiem o nadanie rondu położonego u zbiegu ulic 11-go Listopada i Wojska Polskiego nazwy
Rondo Sandomierskich Radiotechników wystąpił ppłk Paweł Czajkowski wniosek został poparty przez
kadrę i pracowników Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego.
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