
Projekt

z dnia  14 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)1) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz.  2068, zm Dz. U z 2018 r. poz. 12, poz 317), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Żyrardowskiego, Rada Miejska w Mszczonowie  uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza do kategorii drogi gminnej nowowybudowaną drogę długości 1785 mb na odcinku od drogi 
powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec położoną  na 
terenie Gminy Mszczonów obejmującą działki położone w miejscowości Wręcza o numerze 
ewidencyjnym:143/1, 141/1, 140/1, 139/1, 126/1, 125/1, 124/1, 123/1, 122/1, 121/1, 119/1, 118/9, 117/1, 116/1, 
114/1, 113/1, 137/1, 136/1, 112/12, 112/10, 111/1, 110/3, 109/1, 359/1, 107/1, 105/1, 104/3, 103/1, 102/1, 
101/1, 100/1, 98/1, 97/3, 96/1, 94/1, 91/3, 132/1, 93, 92, 89/1, 89/2, 88/3, 83/2, 83/3, 84, 78/1, 77/1, 72/2, 71//2, 
64/1, 63/1, 56/1, 14/1, 13/1, 12/1, 11/1, 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1, 340/5, 151/1, 152/1, 145, 144/1, 144/2, 
128/1, 335/1, 342

§ 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1 określa mapa, która to stanowi załącznik  Nr 1 do  niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14  dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1) 1. Zmiany opublikowane w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500

Id: CABE2883-95E8-4639-8958-8600ABBA80C1. Projekt Strona 1



Id: CABE2883-95E8-4639-8958-8600ABBA80C1. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w art. 7 nałożyła na gminy obowiązek
zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi które są drogami o znaczeniu lokalnym niezaliczonym do
innych kategorii i stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Zaliczenie do
kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego
zarządu powiatu.

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z
kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami
określnymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Odcinek nowowybudowanej drogi w 2018r. łączy drogę powiatową nr 4715W Olszówka –
Mszczonów i drogę krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec i przebiega przez obszar Gminy Mszczonów i
Gminy Radziejowice. Przedmiotem uchwały zaliczającej drogę do kategorii dróg gminnych jest odcinek o
długości 1785 mb. położony na terenie Gminy Mszczonów zgodnie z decyzją nr 2/2017 z dnia 28.08.2017r.
zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
Gmina Mszczonów zwróciła się w dniu 08.01.2018r. pismem znak: RG.7210.1.2019KM do Zarządu
Powiatu Żyrardowskiego w sprawie wydania opinii o zaliczeniu nowowybudowanej drogi położonej na
terenie gminy Mszczonów, do kategorii drogi gminnej.
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego Uchwałą Nr ………… z dnia............... zaopiniował pozytywnie
przedłożony zamiar zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych.
Wobec powyższego niezbędne było przygotowanie niniejszej uchwały.
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