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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

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

w sprawie zaliczenia nowowybudowanych dróg do kategorii dróg gminnych 

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

§ 1. Zalicza do kategorii drogi gminnej nowowybudowaną drogę długości 871 mb, stanowiącą pas drogowy 
ulicy Przemysłowej oraz ulicy Odnawialnej, obejmującą działki położone w Mszczonowie o numerze 
ewidencyjnym: 160, 82/9, 111/3, 110, 109/4, 96, 87/3, 87/9, 87/2, 88/2, 91/1, 87/7, 89/3, 89/5, 90/7, 90/5. 

§ 2. Zalicza do kategorii drogi gminnej nowowybudowaną drogę długości 496 mb, stanowiącą pas drogowy 
ulicy Wiatracznej oraz ulicy Technicznej, obejmującą działki położone w Mszczonowie o numerze 
ewidencyjnym: 96, 91/1, 92/1, 95/1, 99/1, 127/3, 97, 2154/3, 2154/6, 2154/4. 

§ 3. Przebieg dróg, o których mowa w § 1 oraz § 2 określa mapa, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Koperski 

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

określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Odcinki nowowybudowanych dróg o których mowa w § 1 oraz § 2 zostały wybudowane i oddane

do użytku w 2020 roku. Drogi te stanowią główny dojazd do terenów przemysłowych zlokalizowanych w

północnej części miasta oraz do Zbiornicy Zwierząt Padłych Związku Międzygminnego. Drogi gminne bedą

stanowiły ciąg drogowy łącznie z ulicą Keramzytową połączone z drogą krajową nr 50. Zgodnie z

porozumieniem z dnia 12.10.2020 r. zawartym z GDDKiA, Burmistrz Mszczonowa zarządza odcinkiem

drogi serwisowej (ulicy Keramzytowej), która po przekazaniu własności terenu zostanie zaliczona do

kategorii dróg gminnych.

Gmina Mszczonów zwróciła się w dniu 31.05.2021 r. pismem znak: RG.7210.2.2021.BB do

Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w sprawie wydania opinii o zaliczeniu nowowybudowanych dróg

położonych na terenie gminy Mszczonów, do kategorii dróg gminnych.

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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