
                                                     

UCHWAŁA  NR XLV/100/2022

RADY  MIASTA  SKIERNIEWICE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony

pomiędzy ulicą Sosnową, linią kolejową Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice 
i granicą administracyjną miasta 

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, poz. 1005, poz. 1079) 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.  Przystępuje  się  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  obejmującego  fragment  miasta  Skierniewice  położony  pomiędzy  ulicą
Sosnową, linią  kolejową Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice i  granicą administracyjną
miasta

§2. Granice obszaru, o którym mowa w §1 przedstawiono na załączniku do niniejszej
uchwały sporządzonym na kopii fragmentu mapy ewidencyjnej w skali 1:6000.

 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

    
Andrzej Melon 



UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Projekt  uchwały  dotyczy  nieruchomości  zlokalizowanych  pomiędzy  terenem  PKP,

ulicą Sosnową a granicą miasta. W ww. obszarze znajduje się teren dawnego poligonu oraz
tereny przyległe położone wzdłuż terenu PKP do ulicy Sosnowej. 

W  obowiązującym  planie  miejscowym  dla  dawnego  poligonu  wojskowego  jest  to
obszar przeznaczony pod funkcje związane z lecznictwem uzdrowiskowym. Celem zmiany
planu  jest  określenie  nowych  funkcji  zagospodarowania,  które  umożliwią  rozwój  szeroko
rozumianej strefy gospodarczej miasta w tym obszarze. 

W granice opracowania włączono także przyległy obszar zlokalizowany wzdłuż terenu
PKP  pomiędzy  poligonem  a  ulicą  Sosnową.  Z  wnioskiem  o  zmianę  planu  miejscowego
w zakresie parametrów zabudowy dla tego obszaru wystąpił jeden z właścicieli gruntów tam
zlokalizowanych. 

Materiały geodezyjne wymagane przy sporządzeniu planu miejscowego:
- mapa  w skali 1:1000 wymagana przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  do  opracowania  rysunku  planu  miejscowego.  Mapa
zasadnicza w tej skali jest dostępna w państwowym ośrodku geodezyjno-kartograficznym.

Zakres prac planistycznych obejmie wykonanie: 
 opracowania ekofizjograficznego podstawowego, zgodnie z wymogami  rozporządzeniem

Ministra Środowiska dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych,
 projektu planu miejscowego, w zakresie określonym w art. 15 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  stosownie  do  wymogów  ustawy  z  dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, o której mowa w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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