
 

        

UCHWAŁA  NR XLII/32/2022 

RADY  MIASTA SKIERNIEWICE 

             z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/129/2021 Rady Miasta Skierniewice 

 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miasta 

Skierniewice uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/129/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 

25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 

ulicami: Tadeusza Kościuszki i Zwierzyniecką oraz terenem kolejowym.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

Przewodniczący Rady  

    Andrzej Melon 

     



     

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/129/2021 Rady Miasta 

Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 

W przedstawionej uchwale proponuje się uchylić uchwałę Nr XXXVII/129/2021 Rady Miasta 

Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: 

Tadeusza Kościuszki i Zwierzyniecką oraz terenem kolejowym. Uchwała stanowi załącznik Nr 1 

do niniejszego uzasadnienia. Przedmiotowa uchwała została podjęta na wniosek właścicielki działki 

nr 242/5, na której wyznaczona została droga publiczna oznaczona symbolem 8.26.KD (załącznik 

Nr 2 do niniejszego uzasadnienia). Wnioskodawczyni zainteresowana była likwidacją powyższej 

drogi. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr 82/2000/27 

z dnia 28 września 2000 r. droga oznaczona symbolem 8.26.KD wyznaczona została dla obsługi 

terenów mieszkaniowo-usługowych położonych na zapleczu ulicy Kościuszki i stanowi część 

projektowanego układu komunikacyjnego wyznaczonego pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki, 

Nowomiejska i linią kolejową PKP. Jej likwidacja wymaga określenia nowego układu 

komunikacyjnego. Dlatego też opracowaniem planu objęto większy obszar - położony pomiędzy 

ulicami: T. Kościuszki, Zwierzyniecką, terenem kolejowym i projektowaną tzw. obwodnicą 

zachodnią.  

W dniu 24.01.2022 r. do Prezydenta Miasta wpłynęło pismo właścicielki działki nr ewid. 242/5 

składającej wniosek o zmianę planu o wycofanie złożonego wniosku o zmianę planu.  

Wobec powyższego na działce nr 242/ 5 nie ma konieczności likwidacji projektowanej drogi, 

a więc również  zmiany układu komunikacyjnego w obszarze położonym pomiędzy ulicami Tadeusza 

Kościuszki i Nowomiejska oraz linią kolejową PKP. W obszarze nadal aktualne pozostają ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr 82/2000/27 z dnia 

28 września 2000 r. Plan zachowuje również zgodność z kierunkami  rozwoju określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Skierniewice.  

W związku  z powyższym opracowanie planu stało się bezprzedmiotowe. Proponuje się zatem 

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu według załączonego projektu. 
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