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   W odpowiedzi na pismo z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie rozważenia budowy drogi od 
ulicy Działkowej poprzez Mokrą Prawą, Sierakowice Prawe, Borowiny, Bełchów do węzła 
autostradowego w Nieborowie, informuję: 

 

1. Postulowany przez Pana przebieg drogi nie był uwzględniony w uchwalonym w 2002 roku 
Planie Zagospodarowana Przestrzennego Województwa Łódzkiego ani też nie jest uwzględniony 
w nowym Planie Zagospodarowana Przestrzennego Województwa Łódzkiego przyjętym w 2018r. 
uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

 

Lokalizacja wnioskowanej drogi nie została też wprowadzona w 2000 roku do „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice”, ani też                      
w 2014 roku do nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Skierniewice – II edycja”. 

 

Sytuacja taka wpłynęła na powstanie i rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy 
Nowobielańskiej i Działkowej. W związku z tym ewentualne poprowadzenie drogi przez te 
tereny, w kierunku węzła autostradowego, wiązałoby się z poważnymi utrudnieniami dla 
mieszkańców Skierniewic, których posesje mieszkalne zlokalizowane są przy tych ulicach,                        
a także wiązałoby się z wykupem niektórych zabudowanych działek.  

 

2. Pomimo to Miasto Skierniewice czynnie podejmuje działania zmierzające do poprawy                           
i upłynnienia ruchu na kierunku wylotowym do autostrady/Łowicza. W czerwcu 2022r, została 
opracowana koncepcja projektowa przebudowy ulicy Łowickiej na odcinku od ulicy Armii 
Krajowej do granicy miasta oraz koncepcja rozbudowy skrzyżowania ulicy Łowickiej i Armii 
Krajowej na skrzyżowanie typu rondo. 
Obecnie, dnia 9 grudnia 2022r, zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór 
wykonawcy koncepcji rozbudowy ulicy ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego.                         
W przypadku zakończenia postępowania przetargowego wyborem wykonawcy, koncepcja 
powinna być opracowana do końca marca 2023r.  
Po tym terminie planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 
projektu dla rozbudowy ulicy ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Łowickiej oraz 
skrzyżowania ulic: Łowickiej, Armii Krajowej, Nowy Świat. Zgodnie z zapisami budżetu Miasta 
Skierniewice, rozbudowa ulicy Łowickiej jest planowana w terminie do 2025 roku.  

 

 



 

 

3. W celu udrożnienia ruchu w kierunku Nieborowa w okresie około roku 2000 Miasto 
Skierniewice kierowało wnioski do Zarządu Województwa Łódzkiego o wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego zmiany przebiegu obecnej ulicy 
Łowickiej i dalej drogi krajowej nr 70 na terenie gminy Skierniewice, na lokalizację wzdłuż rzeki 
Łupi. Wnioski Miasta Skierniewce nie zostały uwzględnione w planach zagospodarowana 
przestrzennego województwa łódzkiego. Wnioski te zostały natomiast uwzględnione                             
w dokumentach planistycznych tak Gminy Skierniewice jak i Miasta Skierniewce. Gmina 
Skierniewice wprowadziła do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogę klasy 
technicznej G, pełniącą funkcję obwodnicy Mokrej Prawej a Miasto Skierniewice wprowadziło do 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice – II 
edycja perspektywiczną zmianę przebiegu drogi krajowej nr 70. 

 

4. Nadmieniam też, że w celu poprawienia i upłynnienia ruchu w kierunku autostrady A2, Miasto 
Skierniewice w latach 2021-2022 wybudowało wiadukt nad torami PKP w ciągu ulic Piłsudskiego 
i Zwierzynieckiej. 

 

     Reasumując informuję, że wniosek Pana o poprowadzenie drogi od ulicy Działkowej poprzez 
Mokrą Prawą, Sierakowice Prawe, Borowiny, Bełchów do węzła autostradowego w Nieborowie 
będzie rozpatrywany w momencie zmiany obecnego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice. Informuję też, że Miasto Skierniewce 
podejmuje inicjatywy poprawienia i upłynnienia ruchu pojazdów w mieście jak i sprawnego 
wyprowadzenia ruchu z miasta. Podejmowane są skuteczne działania w celu pozyskania środków 
finansowych na realizację tych inwestycji.  

 

 

Z up. Prezydenta Miasta 
                                                          Eugeniusz Góraj 
                                                                                               Z-ca Prezydenta Miasta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


