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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – dawnego odcinka drogi krajowej nr 50. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.2)), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się przebieg drogi gminnej – dawnego odcinka drogi krajowej nr 50 obejmującego ulicę 
Żyrardowską zlokalizowaną na dz. nr ew. 198/1 w miejscowości Grabce Józefpolskie (od Granicy Gminy 
Mszczonów w miejscowości Grabce Józefpolskie do granicy Miasta Mszczonów), ulicę Żyrardowską 
zlokalizowaną na dz. nr ew. 20/1, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 59/36, 59/14, 59/15, 339/4, 339/5, 
339/6, 431/1, 431/2 w Mszczonowie (od granicy Miasta Mszczonowa do ulicy Nowy Rynek), ulicę Nowy 
Rynek zlokalizowaną na dz. nr ew. 1995 w Mszczonowie (od ulicy Żyrardowskiej do ulicy Warszawskiej), 
ulicę Warszawską zlokalizowaną na dz. nr ew. 602 w Mszczonowie (od ulicy Nowy Rynek do ulicy 
Tarczyńskiej), ulicę Tarczyńską zlokalizowaną na dz. nr ew. 1206/1 w Mszczonowie (od ulicy 
Warszawskiej do ulicy Dworcowej), ulicę Dworcową zlokalizowaną na dz. nr ew. 734, 1061/1, 1061/2, 
1061/3, 1061/4, 1061/5 w Mszczonowie (od ulicy Tarczyńskiej do ulicy Grójeckiej), ulicę Grójecką 
zlokalizowaną na dz. nr ew. 744/2, 1644, 1645, 419/12 w Mszczonowie (od ulicy Dworcowej do granicy 
Miasta Mszczonowa) ulicę Grójecką zlokalizowaną na dz. nr ew. 29 w miejscowości Badowo Dańki, dz. nr 
ew. 133 w miejscowości Badowo Mściska, dz. nr ew. 24 w miejscowości Zbiroża (od granicy miasta 
Mszczonów, poprzez miejscowość Badowo Dańki, Badowo Mściska do skrzyżowania z drogą krajową nr 
50 w miejscowości Zbiroża). 

§ 2. Przebieg drogi wskazanej w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Koperski 

 
1) zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1087, 471, Dz. U. z 2021 r. poz. 2338, 2020, 54, 720 
2) zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały jest określenie przebiegu drogi gminnej - dawnego odcinka drogi krajowej nr

50.

Po wybudowaniu obwodnicy Mszczonowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

w Warszawie protokołem przekazania-przejęcia z dnia 19 lipca 2004, przekazała Burmistrzowi Mszczonowa

w zarząd odcinek drogi krajowej nr 50 – od granicy gminy Mszczonów, ulicą Żyrardowską w miejscowości

Grabce Józefpolskie, ulicami Żyrardowską, Nowy Rynek, Warszawską, Tarczyńską, Dworcową, Grójecką

w mieście Mszczonów, ul. Grójecką w miejscowościach Badowo – Dańki, Badowo-Mściska, Zbiroża do

skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Zbiroży.

Uchwałą nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 października 2015 r. pozbawiono kategorii

drogi gminnej – dawnego odcinka drogi krajowej nr 50, zaliczonego do dróg gminnych na podstawie art. 10

ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Uchwałą nr 150/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. pozbawiono

kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Mszczonów –

odcinek dawnej drogi krajowej nr 50 i zaliczono do kategorii drogi powiatowej.

Uchwałą nr XXIII/145/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. pozbawiono kategorii

drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Mszczonów – odcinek dawnej

drogi krajowej nr 50 i zaliczono do kategorii drogi gminnej.

W związku z faktem wystąpienia Gminy Mszczonów o nadanie numeru drogi gminnej i brakiem

uszczegółowienia przebiegu drogi w wyżej wymienionych dokumentach, zachodzi konieczność ustalenia

przebiegu drogi gminnej w drodze uchwały Rady Miejskiej z uszczegółowieniem przebiegu o odcinki ulic

i numery działek.

Nadanie numeru drogi gminnej jest niezbędne w celu ubiegania się o dofinansowania na przebudowę

i remonty ze środków zewnętrznych.

Id: 6A44A003-C21E-4E44-80DA-365AECDC49FC. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik

