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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

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

w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w Mszczonowie do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2021 r. 
poz. 1376 z późn. zm.[1]), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, Rada Miejska 
w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza do kategorii drogi gminnej drogę długości 588,24 mb, stanowiącą pas drogowy ulicy Szkolnej, 
obejmującą działki położone w Mszczonowie o numerze ewidencyjnym: 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 235/6, 
234/6, 233/7, 1943/1, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3, 238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 
1943/5. 

§ 2. Przebieg drogi, o których mowa w § 1 określa mapa, która 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] zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1005 
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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. 

Odcinek drogi o której mowa w § 1 spełnia odpowiednie parametry oraz objęty jest planowaną 

przebudową. Ulica Szkolna łączy również istniejące drogi gminne tj. ulicę Warszawską, Spokojną, Boczną. 

Zaliczenie ulicy Szkolnej do kategorii drogi gminnej jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie na jej 

przebudowę ze środków zewnętrznych. 

Gmina Mszczonów zwróciła się w dniu 27.08.2021 r. pismem znak: RG.7210.5.2021.BB do 

Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w sprawie wydania opinii o zaliczeniu ulicy Szkolnej w Mszczonowie do 

kategorii dróg gminnych. 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego Uchwałą Nr............... z dnia .......... zaopiniował pozytywnie 

przedłożony zamiar zaliczenia ulicy Szkolnej w Mszczonowie do kategorii dróg gminnych. 

Wobec powyższego niezbędne było przygotowanie niniejszej uchwały.
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