
 

UCHWAŁA NR XLVIII/139/2022 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 27 października 2022 r. 

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

pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską 
 
 

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, poz. 1561) 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, poz. 1846), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

 
§1. Uchyla się uchwałę Nr XLIV/76/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 czerwca 

2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską. 

  
§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 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Uchwała Nr XLIV/76/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 czerwca 2022 r. 

dotyczyła zmiany obowiązującego planu miejscowego polegającej na dokonaniu korekty linii 
zabudowy wzdłuż ulicy Wspólnej. W celu dokonania tej zmiany, w § 1 ww. uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, wskazano, że zakres zmiany dotyczy 
wyłącznie rysunku planu.  

Jednakże, w styczniu tego roku weszło nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Po uzgodnieniu z organem nadzorczym stwierdzającym 
zgodność aktów planowania przestrzennego z przepisami prawa, ustalono, że zgodnie 
z brzmieniem nowego rozporządzenia dokonanie zmian na rysunku planu będzie skutkowało 
koniecznością dokonania zmian w części tekstowej uchwały. Konieczna zatem jest zmiana 
zakresu opracowania, która obejmie zarówno część tekstową i rysunkową planu.  

Wobec powyższego, zachodzi potrzeba uchylenia ww. uchwały Nr XLIV/76/2022 
Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 czerwca 2022 r., a prace nad nowym projektem planu 
będą prowadzone odrębną procedura planistyczną. Zakres opracowania zostanie określony 
w nowej uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. 
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