
 

Miasto Skierniewice 

 

 

Pakiet informacyjny 

 

Sierpień 2022 r. 



2 
 

 

Spis treści 
 

I. Podstawowe informacje .................................................................................................................. 3 

A. Dane teleadresowe ..................................................................................................................... 3 

B. Charakterystyka Emitenta ........................................................................................................... 3 

Infrastruktura Miasta Skierniewice ................................................................................................. 4 

Gospodarka Miasta Skierniewice .................................................................................................... 4 

II. Program emisji obligacji .................................................................................................................. 5 

III. Sytuacja finansowa Emitenta ...................................................................................................... 6 

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe ............................................................. 6 

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji ................................................ 6 

 

  



3 
 

I. Podstawowe informacje 

A. Dane teleadresowe 

Emitentem obligacji jest Miasto Skierniewice znajdujące się w województwie łódzkim, w powiecie 

skierniewickim. Przedstawicielem Miasta jest Prezydent, Pan Krzysztof Jażdżyk. 

Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta mieszczącym się przy ul. Rynek 1, 96-100 

Skierniewice. Z Urzędem Miasta można skontaktować się telefonicznie, pod numerem 46 834 51 00 

lub drogą elektroniczną pod adresem: umskier@um.skierniewice.pl 

B. Charakterystyka Emitenta 

Miasto Skierniewice zajmuje obszar 34,88 km2. Według danych GUS Gmina liczy 47.932 

mieszkańców, a gęstość zaludnienia to w przybliżeniu 1374,2 osoby/km2. Miasto Skierniewice 

położone jest w województwie łódzkim.  

 

 

 
 
 
 

Rysunek 1. Miasto Skierniewice w województwie łódzkim  
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Walory i Infrastruktura Miasta Skierniewice 

Najpiękniejszym zabytkiem Skierniewic, a zarazem też najpiękniejszym tego typu w Europie jest 

gotycki dworzec z XIX wieku. Dworzec został odrestaurowany w ostatnich latach XX wieku i dziś 

prezentuje się w pełnej krasie. Z kolei przy ulicy Łowickiej zlokalizowana jest oryginalna 

parowozownia z 1845 roku z oryginalną nastawnią i halą wachlarzową. Centralnym placem miasta 

jest Rynek, pochodzący jeszcze z 1457 roku, stanowiący przez cały okres istnienia Skierniewic główny 

plac targowy miasta. W zachodniej pierzei placu znajduje się neoklasycystyczny Ratusz.  

W ostatnich latach Miasto Skierniewice nabrało inwestycyjnego rozpędu. Na proces wzrostu 

inwestycji wpływa nie tylko skuteczne i profesjonalne sięganie po środki zewnętrzne, ale także 

sprawna realizacja poszczególnych zadań. Dbałość o infrastrukturę miejską przekłada się na 

podniesienie komfortu życia mieszkańców, a także na zainteresowanie przedsiębiorców 

inwestowaniem w Skierniewicach i dynamikę rozwoju gospodarczego miasta. 

Gospodarka Miasta Skierniewice 

Według danych GUS na koniec 2021 roku na terenie Miasta Skierniewice funkcjonowało 5.297 

przedsiębiorców, z czego większość stanowił sektor prywatny. Funkcjonujące na terenie Miasta 

Skierniewice podmioty gospodarcze działają głównie w zakresie sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych) oraz w zakresie sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna). Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną 

w Mieście Skierniewice najwięcej jest stanowiących spółki cywilne. Analizując rejestr pod kątem 

liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej jest mikro-przedsiębiorstw, 

zatrudniających 0-9 pracowników.  
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II. Program emisji obligacji 

Miasto Skierniewice wyemituje 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości 

nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 90.000.000 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt milionów złotych). 

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 roku w następujących seriach: 

 Seria A22 o wartości 1.300.000 zł, wykup w 2031 roku, 

 Seria B22 o wartości 1.300.000 zł, wykup w 2031 roku, 

 Seria C22 o wartości 1.400.000 zł, wykup w 2032 roku,  

 Seria D22 o wartości 1.300.000 zł, wykup w 2032 roku,  

 Seria E22 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2033 roku, 

 Seria F22 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2033 roku, 

 Seria G22 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2034 roku, 

 Seria H22 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2034 roku, 

 Seria I22 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2035 roku, 

 Seria A23 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2035 roku, 

 Seria B23 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2036 roku, 

 Seria C23 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2036 roku, 

 Seria D23 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2037 roku, 

 Seria E23 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2037 roku, 

 Seria F23 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2038 roku, 

 Seria G23 o wartości 1.600.000 zł, wykup w 2038 roku. 

Celem emisji w latach 2022 - 2023 jest finansowanie planowanego deficytu budżetu. 
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III. Sytuacja finansowa Emitenta 

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe 

Miasto Skierniewice zapewniło dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miasta jest następujący: 

https://www.bip.um.skierniewice.pl/kategorie/uchwaly_rady_miasta  

Dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dot. oferty na wybór podmiotu uprawnionego do 

nabycia obligacji zostały zebrane pod następującym adresem: 

https://www.bip.um.skierniewice.pl/kategorie/obligacje 

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji 

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty 

zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 90.000.000 zł przez Miasto Skierniewice. W chwili 

wydania opinii przez RIO Miasto udostępni ją do wglądu pod adresem podanym w ogłoszeniu o 

konkursie ofert. 

 

https://www.bip.um.skierniewice.pl/kategorie/uchwaly_rady_miasta
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