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Poniżej przedstawiam informacje na tematy poruszone przez Pana w interpelacji z dnia  

16 sierpnia 2022 r., a dotyczącej realizacji inwestycji obejmującej modernizację stadionu 
miejskiego przy ulicy Pomologicznej. 

 
Dotychczas do nikogo odpowiedzialnego w Urzędzie Miasta Skierniewice za 

przygotowanie i realizację wskazanej inwestycji nie zgłoszono jakichkolwiek uwag 
obejmujących obecnie prowadzonych prac budowlanych, w szczególności obejmujących 
utrudnienia w parkowaniu, niebezpieczeństwa i ograniczania dojazdu karetek czy straży 
pożarnej. Również bieżące wizyty pracowników Urzędu Miasta na terenie budowy, które 
odbywają się systematycznie co najmniej raz w tygodniu, w ramach koordynacji realizacji 
inwestycji nie potwierdzają wskazywanego przez Pana stanu (utrudnienia w parkowaniu, 
ograniczeniu dojazdu karetek i pojazdów straży pożarnej). Jednocześnie, w związku z tym, że 
w Pana piśmie brak jest także wskazania konkretnych sytuacji utrudnień, ograniczeń nie mogę 
się do tej części pisma odnieść inaczej niż opisałem wyżej. 

Odnośnie odpowiedzi na Pana wniosek o wskazanie czy opisane wyżej problemy 
rozwiąże budowa parkingu mogę wskazać, że w zakresie realizacji wskazanej na wstępie 
inwestycji nie jest planowana realizacja parkingu ogólnodostępnego. Zaplanowane w ramach 
prowadzonej inwestycji miejsca postojowe na terenie stadionu miejskiego przy ulicy 
Pomologicznej są związane z działalnością obiektu OSiR. Instytucja ta jako zarządzająca 
obiektem po zakończeniu prowadzonej inwestycji określi sposób i dostępność tych miejsc 
postojowych.  

Odnośnie cytowanej przez Pana części pisma jednego z mieszkańców, która odnosi się do 
planów budowy parkingu wzdłuż ulicy Pomologicznej informuję, że w ramach 
zaprojektowanej dotychczas kompleksowej przebudowy ulicy Pomologicznej zaplanowano 
wykonanie wzdłuż ulicy 132 miejsc postojowych. Ponadto w ramach tej przebudowy 
zaplanowano ścieżkę pieszo-rowerową, chodnik oraz jezdnię o szerokości 6,0 m (na 
zasadniczym przebiegu ulicy, nie obejmującym skrzyżowań). Inwestycja ta obejmuje także 
przebudowę istniejącej zieleni. Inwestycja ta nie jest w żaden sposób związana z realizowaną 
obecnie na terenie stadionu miejskiego. 

Odnośnie cytowanej przez Pana części pisma jednego z mieszkańców, która odnosi się do 
czyt. „zabierania miejsc postojowych na tyłach szkoły” wyjaśniam, że stwierdzenie to nie 
mieści się w kategorii faktów. Zakres inwestycji obejmującej modernizację stadionu 
miejskiego nie wkracza w wewnętrzny układ komunikacyjnych na terenie sąsiadującej szkoły. 



Realizowana inwestycja również nie wkracza swym zakresem w funkcjonowanie sąsiedniej 
zabudowy wielorodzinnej czy też jednorodzinnej. Nie jest planowana zmiana organizacji 
ruchu w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji. 

Odnośnie cytowanej przez Pana części pisma jednego z mieszkańców, która odnosi się do 
poinformowania cyt. „szkoła dowiedziała się od robotników”, również nie znajduje 
potwierdzenia w faktach. Informacja o planach i zakresie inwestycji tak na etapie 
projektowania, rozpoczęcia procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy inwestycji jak  
i wprowadzania wykonawcy na plac budowy  były przekazywane z wyprzedzeniem do władz 
szkoły.  
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