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Słowo wstępne  

Szanowni Państwo, mieszkańcy Skierniewic, 

mam przyjemność przedstawić Państwu Strategię Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030  

– dokument, który wyznacza kierunki rozwoju naszego miasta na najbliższą dekadę. Zawarta w nim 

wizja Skierniewic jest wynikiem prac, w których aktywnie uczestniczyli Skierniewiczanie, liderzy 

społeczni, radni, społecznicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele struktur samorządu. Wszystkim, 

którzy w różnych formach angażowali się w prace nad Strategią serdecznie dziękuję, 

a w szczególności tym osobom, które wzięły udział w prowadzonych badaniach ankietowych.  

Wyzwania stojące przed Skierniewicami wymagały sformułowania ambitnych i konkretnych celów. 

Taka też jest niniejsza Strategia – ambitna, ale wykonalna. Jest to program wypracowany i gotowy 

do wdrożenia przez samorząd, pojmowany jako wspólnota wszystkich mieszkańców Skierniewic. Stąd 

zarówno na etapie opracowania, ale mam nadzieję, że także realizacji, aktywność Skierniewiczan 

będzie kluczem do jego sukcesu.  

Każdy z elementów Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice jest zorientowany na jakość życia jego 

mieszkańców. Jestem przekonany, że realizacja określonych w niej kierunków rozwoju pozwoli 

kreować Skierniewice jako miasto urzeczywistniania planów, celów i marzeń wszystkich Państwa oraz 

będzie nadal miejscem rzetelnej pracy, dobrego odpoczynku i wygodnego życia. 

Niemal cały 2020 rok stał na całym świecie pod znakiem pandemii. Próby zahamowania 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wymagały działań ograniczających dotychczasowe życie 

społeczne i gospodarcze. Skierniewicki samorząd, przystępując do realizacji planów zawartych w 

przedłożonej Strategii, bierze pełną odpowiedzialność za jej realizację, przyszłe wyniki i rezultaty. 

Osiągnięcie założonej zmiany jest możliwe jedynie poprzez solidarną współpracę i zaangażowanie 

wszystkich mieszkańców oraz instytucji i organizacji. Tym samym jestem przekonany, że Skierniewice 

2030 to nasz wspólny projekt, projekt prorozwojowy, którego wizja jednoczy wszystkich 

Skierniewiczan i będzie impulsem dalszego rozwoju miasta. 

 

Krzysztof Jażdżyk 

Prezydent Miasta Skierniewice 
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I Wprowadzenie 

1.1 Metodyka opracowania 

Badanie metodą danych zastanych desk research 

W pierwszej fazie prac diagnostycznych wykorzystano analizę informacji zawartych w źródłach 

zastanych tzw. wtórnych. Analizie poddawane były dane statystyczne zawarte w dokumentach 

kontekstowych, raportach, strategiach i ogólnodostępnych opracowaniach oraz danych gromadzonych 

przez Główny Urząd Statystyczny, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Kuratorium 

Oświaty. Zebrany materiał selekcjonowany był pod kątem jakości i rzetelności. Dopiero 

po wyselekcjonowaniu wiarygodnych informacji przeprowadzona została właściwa analiza desk 

research. W ramach opracowania analiza desk research (DR) podzielona została na dwa etapy: 

Analiza wstępna: polegająca na zgromadzeniu dostępnych materiałów zawartych w źródłach 

wtórnych. Dane te przeanalizowane zostały pod kątem jakości i rzetelności, a także przydatności 

w spełnianiu kryteriów i zakresu wskazanego przez Zamawiającego. Po wstępnym przeanalizowaniu 

i selekcji dostępnych materiałów, opracowane zostały założenia do analizy pogłębionej. Na tym etapie 

weryfikacji uległy także założenia badawcze i zakres danych zawartych w opracowaniu końcowym. 

Analiza właściwa: obejmuje w głównej mierze dokumenty i źródła danych zidentyfikowanych 

w ramach etapu I analizy. Etap obejmował gromadzenie, porządkowanie i opracowanie danych oraz 

ich selekcję, a także przygotowanie do prezentacji (tabele, wykresy, itp.). 

Wyniki uzyskane w ramach badania metodą analizy źródeł wtórnych z jednej strony stanowiły zbiór 

danych i informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, a z drugiej strony stanowiły 

podstawę dla analizy SWOT jako jednego z podstawowych narzędzi planowania strategicznego. 

Synteza wyników analizy źródeł wtórnych oraz informacji uzyskanych podczas wizyt studialnych 

stanowiły solidną podstawę dla określenia kierunków rozwoju. 

Wizyty studyjne, badania terenowe 

Wizje lokalne to interaktywna terenowa metoda gromadzenia danych wykorzystująca techniki zbliżone 

do obserwacji uczestniczącej, obserwacji etnograficznej oraz elementów badań jakościowych opartych 

o materiał pozyskany w trakcie rozmów/pytań skierowanych do mieszkańców/użytkowników miejsca, 

przestrzeni, obiektów. Wizyty studyjne i badania terenowe realizowano przede wszystkim w celu 

badania przestrzeni publicznej miasta. Warto z niej skorzystać, chcąc dokonać oceny przestrzeni 

oczami jej użytkowników (np. pod kątem dostosowania do potrzeb osób starszych lub 

niepełnosprawnych, ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych czy infrastrukturalnych) 

lub w celu zebrania pomysłów na nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania przestrzeni 

(np. nowe lokalizacje ławek, przystanków). Spacer pozwala na zaproszenie użytkowników 
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do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwia poddanie różnych rozwiązań przestrzennych ocenie 

w autentycznej sytuacji ich użycia. Rekomendacje z takich konsultacji mogą np. służyć instytucjom 

miejskim w projektowaniu nowych lub ulepszaniu dotychczasowych rozwiązań w zagospodarowaniu 

przestrzeni miasta. 

Domeny planowania strategicznego 

Ostateczny kształt i zakres domen rozwoju strategicznego uzgodniony został bezpośrednio 

do realizowanego procesu diagnostycznego. Specyfika uwarunkowań organizacyjnych, 

instytucjonalnych i przestrzennych miasta wymaga dostosowywania obszarów planowania 

strategicznego do specyfiki potrzeb i identyfikowanych problemów.  

Zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie planowania strategicznego oraz zgodnie ze Strategią 

Województwa Łódzkiego 2030 wyodrębniono 3 obszary planowania (domeny strategiczne): 

o Sfera gospodarcza (wymiar gospodarczy) 

o Sfera społeczna (wymiar społeczny) 

o Sfera przestrzenno-inwestycyjna (wymiar przestrzenny) 

W ramach każdej z domen prowadzono pogłębione działania diagnostyczne i analityczne (SWOT). 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT przeprowadzona w ramach opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 

2021-2030 koncentrowała się na usystematyzowaniu faktów, danych i informacji oraz opinii 

uzyskanych zarówno metodą eksploracji źródeł wtórnych, jak i w ramach badań sondażowych oraz 

wizyt studyjnych. W ramach poszczególnych pól analizy wyodrębniono: 

o Czynniki wewnętrzne pozytywne - mocne strony działalność i zasoby miasta, doświadczenie, 

wymiar polityczny, organizacyjny, techniczny, instytucjonalny, wszystko to, co pozwala 

na rozwój Skierniewic, cechy, które wyróżniają analizowany obszar od innych jednostek 

i stanowią swoistą przewagę konkurencyjną; 

o Czynniki wewnętrzne negatywne – słabe strony organizacji, będące konsekwencją ograniczeń 

szeroko rozumianych zasobów miasta Skierniewice; 

o Czynniki zewnętrzne pozytywne – szanse, korzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym 

w stosunku do miasta, które właściwie wykorzystane mogą stanowić istotny impuls 

rozwojowy; 

o Czynniki zewnętrzne negatywne – zagrożenia, niekorzystne zjawiska zewnętrzne, które mogą 

być poważną barierą rozwoju Skierniewic. Istniejące zagrożenia wyraźnie osłabiają 

i ograniczają możliwość wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych. 
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W ramach analizy SWOT zastosowano pogłębioną diagnozę branżową w odniesieniu do obszarów 

planowania strategicznego (domen), które zostały wyodrębnione jako kluczowe z punktu widzenia 

rozwoju miasta. 

Określenie wizji i celów strategicznych 

Kluczowe założenia rozwojowe zostały opracowane w ramach eksperckiej analizy SWOT oraz 

przeprowadzonych działań konsultacyjnych, jak również w odniesieniu do wyodrębnionych przez 

Ustawodawcę wymiarów strategicznych. Tym samym w odniesieniu do sformułowanej wizji oraz w 

ramach wyznaczonych wymiarów zdefiniowano cele strategiczne wskazujące konkretne kierunki 

działań. Ich osiąganie stanowi wyraz realizacji wizji rozwoju Skierniewic, co ważne są one 

sparametryzowane i mierzone poprzez wyselekcjonowany katalog wskaźników. Cele strategiczne 

wyznaczają też precyzyjne obszary dla formułowania planów operacyjnych i wskazywania działań, 

które mają być implementowane w ramach planu strategicznego. Ważne jest, że na etapie 

definiowania celów strategicznych wyodrębnia się szczegółową zawartość domen planowania 

strategicznego – ma to na celu klarowną demarkację pomiędzy poszczególnymi kierunkami rozwoju. 

Zdefiniowanie celów operacyjnych – część wdrożeniowa 

Podstawową treścią Strategii jako programu rozwoju jest uszczegółowienie celów strategicznych 

na poziomie operacyjnym (kierunków działania przypisanych do każdego z celów strategicznych, 

zdefiniowanie zakresu podejmowanych przedsięwzięć). Jednocześnie plany operacyjne zostały 

wypracowane w ramach pracy zespołów eksperckich, metodą „burzy mózgów” – w ramach warsztatów 

strategicznych, a następnie usystematyzowane przez ekspertów SWIG DELTA PARTNER. Należy 

podkreślić, że zestawienie planów operacyjnych obejmuje zarówno zadania, które w trakcie procesu 

planowania strategicznego zostały uznane za priorytetowe z punktu widzenia rozwoju całego miasta, 

a także te, które są szczególnie istotne z perspektywy poprawy spójności społeczno-gospodarczej 

Skierniewic.  

Zdefiniowanie założeń procedur implementacji i ewaluacji Strategii 

W procesie implementacji i ewaluacji Strategii istotnego znaczenia nabiera określenie zasad 

obowiązujących na etapie wdrażania strategii, w tym metod monitoringu skuteczności osiągania celów 

wypracowanych na etapie planowania. Kluczowe jest zdefiniowanie struktur wdrażania strategii oraz 

mechanizmów ewaluacji. System monitoringu i ewaluacji uwzględnia specyfikę działania miasta. 

Na potrzeby projektowanych procedur wykorzystano najlepsze praktyki w zakresie ewaluacji 

strategicznej.  
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1.2 Uspołecznienie 

Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030 została przygotowana w procesie szerokiej 

partycypacji społecznej. Każdemu etapowi prac związanych z dokumentem towarzyszyła zasada 

partnerstwa różnych środowisk i grup interesariuszy. W ramach prac nad dokumentem wykorzystano 

następujące mechanizmy partycypacji społecznej: 

1. Ankieta rewitalizacyjna dystrybuowana w wersji papierowej oraz elektronicznej 

za pośrednictwem strony www.skierniewice.eu. Ankietyzacja była prowadzona w dniach od 11 

lutego do 8 marca 2020 roku. Na potrzeby opracowania Strategii przeprowadzono badania 

społeczne o charakterze sondażowym. Badaniami objęci zostali dorośli mieszkańcy 

Skierniewic. Próba badawcza wyniosła 769 osób. Celem badania było uzyskanie wiedzy nt. 

percepcji społeczeństwa w kwestii kondycji (ekonomicznej i społecznej) oraz znaczenia 

wspólnych działań na rzecz rozwoju miasta. Wyniki uzyskane w ramach badań społecznych 

zostały zaprezentowane w formie zbiorczej, dla każdego z pytań badawczych opracowany 

został indywidualny wykres.  

 

1.3 Spójność strategii 

Poniżej wymieniono dokumenty planistyczne, z którymi zgodne jest niniejsze opracowanie. 

Przedstawiono również podstawowe trendy i prognozy, jakie zostały uwzględnione przy definiowaniu 

poszczególnych celów strategicznych, operacyjnych oraz określaniu konkretnych działań. 

 

Założenia makro 

Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030 jest komplementarna w odniesieniu do 

następujących dokumentów o charakterze programowym i strategicznym obowiązujących (lub 

znajdujących się w fazie konsultacji) na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym: 

 

Agenda  2030  na  rzecz zrównoważonego rozwoju została przyjęta w 2015 r. przez państwa ONZ, jest 

to program działań, który definiuje model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Wskazuje 

17 celów zrównoważonego rozwoju wraz z 169 zadaniami, które mają zapewnić równowagę między 

trzema wymiarami: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Zgodnie z zapisami dokumentu 

współczesny  wysiłek  modernizacyjny  powinien  koncentrować  się  na  wyeliminowaniu  ubóstwa we 

wszystkich jego przejawach, przy równoczesnej realizacji szeregu celów gospodarczych, społecznych 

i środowiskowych. 

  

http://www.skierniewice.eu/
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Polityka Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 

Komisja Europejska w rozporządzeniu z 2018 r. wskazała 5 celów polityki spójności, które wspierane są 

przez EFRR, EFS+ i FS. Dodatkowym instrumentem jest Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

(FST). Poniżej przedstawiono cele polityki spójności wraz z uwzględnieniem dodatkowego celu 

wskazanego w projekcie umowy partnerstwa: 

1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki  promowaniu  innowacyjnej  i  inteligentnej 

transformacji gospodarczej.  

2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa.  

3. Lepiej połączona Europa – mobilność i regionalne połączenia teleinformatyczne.  

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych. 

5. Europa  bliżej  obywateli – zrównoważony  i  zintegrowany  rozwój  obszarów  miejskich,  

wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.  

6. Umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych 

i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

 

Europejski Zielony Ład. Umowa partnerstwa 2021-2027 zawiera plan działań umożliwiających: 

 bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu 

zamkniętym 

 przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. 

Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe. Wyjaśniono, w jaki sposób 

zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu. 

Do 2050 r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. Osiągnięcie tego celu będzie 

wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak: 

 inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska 

 wspieranie innowacji przemysłowych 

 wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego 

 obniżenie emisyjności sektora energii 

 zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków 

 współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm 

środowiskowych. 

Tematy powyższe wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice (Cel strategiczny 3.  

Innowacja i ekologia). 
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Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR 

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Strategia jest aktualizacją 

średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest obowiązującym, 

kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. 

Zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030, 

są komplementarne wobec zaproponowanych zapisów w SOR. 

Postulowany cel główny SOR to „Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy 

jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym  

i terytorialnym”. Jego realizacja odbywać się winna w oparciu o następujące cele szczegółowe: 

I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną (obszary: 

Reindustrializacja, Rozwój innowacyjnych firm, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał dla rozwoju, 

Ekspansja zagraniczna); 

II. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (obszary: Spójność społeczna, Rozwój 

zrównoważony terytorialnie); 

III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

(obszary: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce, Instytucje prorozwojowe i strategiczne 

zarządzanie rozwojem, E-państwo, Finanse publiczne, Efektywność wykorzystania środków UE). 

Obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii to:  

 Kapitał ludzki i społeczny,  

 Cyfryzacja,  

 Transport,  

 Energia,  

 Środowisko, 

 Bezpieczeństwo Narodowe
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

Dokument został przyjęty Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. (w sprawie 

przyjęcia "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030", M.P. 2019 poz. 1060). Dokument 

przedstawia aktualne cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie powinny być realizowane 

przez rząd oraz jednostki samorządowe: wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz pozostałe podmioty 

uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030. KSRR 2030 zastąpi obowiązującą 

„Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. 

 

Grafika 1 Układ celów i priorytetów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 

 

Źródło: www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego 

 

Zasadniczo dokument doprecyzowuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR na poziomie regionalnym. Podobnie, kładzie nacisk na 

zrównoważony rozwój całego kraju, czyli zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego różnych obszarów, głównie miejskich i wiejskich. 

W strategii wskazuje się na konieczność prowadzenia pogłębionych diagnoz potrzeb rozwojowych 

wszystkich obszarów kraju, a także efektywniejsze rozpoznanie zasobów jakimi dysponują, wskazanie 
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wyzwań i barier rozwojowych. Dzięki nim natomiast będzie można tworzyć skuteczniejsze i bardziej 

adekwatne narzędzia interwencji (np. programy). 

W dokumencie wskazano obszary strategicznej interwencji (OSI), które  otrzymają szczególne wsparcie 

(będą to obszary zagrożone trwałą marginalizacją, miasta średnie tracące funkcje społeczno-

gospodarcze, Śląsk i tereny Polski wschodniej). 

Strategia wspiera konkurencyjność regionów i zakłada kontynuację działań zmierzających 

do podniesienia, jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości  

i innowacyjności.  

W strategii nacisk kładzie się na rozwijanie kompetencji administracji publicznej oraz zwiększenie roli  

i odpowiedzialności samorządów lokalnych, jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali 

lokalnej.  Mając na uwadze powyższe przedmiotowa Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 

2021-2030 jest odpowiedzią na wskazane zalecenia. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 

Zgodnie z zapisami projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, województwo łódzkie to 

harmonijnie rozwijające się województwo w centrum Polski, przyjazne rodzinom, mieszkańcom miast 

i obszarów wiejskich. Region, w którym nowoczesna gospodarka idzie w parze z ochroną walorów 

kulturowych i przyrodniczych. 

Grafika 2 Wymiary interwencji - Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 

 

Realizacja wizji będzie odbywać się w oparciu o trzy cele strategiczne: 

1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka 

2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans 

3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. 

Wskazana wizja jak i cele strategiczne są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-

2030.  
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Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla  

Rzeczypospolitej Polskiej (CPK) 

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w 2017 r. i zawiera rozwinięcie zapisów SOR.  Misją 

wskazaną w przywołanej koncepcji jest tworzenie uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego 

poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego innowacyjnego węzła transportowego, który, z jednej 

strony uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych  portów lotniczych świata, z drugiej 

doprowadzi  do przebudowy krajowego systemu transportu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy 

dla transportu drogowego i obejmującego wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój 

i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Celem głównym jest stworzenie nowego 

lotniska, które stanowić będzie centrum nowego systemu transportu w kraju, integrującego rożne 

rodzaje transportu (kolejowy, drogowy i lotniczy). Ponadto koncepcja przewiduje realizowanie 

inwestycji towarzyszących m.in. budowę nowych linii kolejowych, powstawanie parków biznesu czy 

prowadzenie programów rozwojowych, dotyczących dziedzictwa narodowego i rewitalizacji obszarów 

zurbanizowanych. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. 

Wskazana strategia  jest dokumentem planistycznym, która stanowi integralny element spójnego 

systemu zarządzania krajowymi  dokumentami  strategicznymi. Głównym założeniem jest wskazanie 

celu, a także kierunków rozwoju transportu, które umożliwią osiągnięcie celów założonych w Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r. Celem głównym jest 

utworzenie zintegrowanego  systemu  transportowego wykreowania sprzyjających warunków dla 

sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych, 

zapewniających tworzenie połączeń umożliwiających dostawy produktów i surowców dla 

przedsiębiorstw oraz ułatwiających przemieszczanie się użytkowników infrastruktury. 

Oprócz celu głównego, wskazano sześć kierunków interwencji, które przyczynią się do jego realizacji, 

mianowicie: 

 kierunek interwencji 1: budowa  zintegrowanej,  wzajemnie  powiązanej  sieci  transportowej 

służącej konkurencyjnej gospodarce;  

 kierunek interwencji 2: poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;  

 kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności;  

 kierunek interwencji 4: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych 

towarów;  

 kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko;  
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 kierunek interwencji 6: poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków 

na przedsięwzięcia transportowe. 

 
Dokument wykazuje komplementarność z wyodrębnionym w ramach Celu Strategicznego 3 Innowacja 

i ekologia, Kierunku działania 7. Zintegrowana polityka przestrzenna. 

 

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 

Wskazany dokument jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed Polską związane z pokryciem 

zapotrzebowania na energię oraz wskazuje kierunki rozwoju sektora energii. Ustawowym celem 

polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności 

gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko. 

Poniżej zaprezentowano trzy filary transformacji energetycznej wskazane w dokumencie: 

I filar. Sprawiedliwa transformacja  

II filar. Zeroemisyjny system energetyczny  

II filar. Dobra jakość powietrza  

Dokument wykazuje komplementarność z wyodrębnionym w Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice 

na lata 2021-2030 Celem Strategicznym 3. Innowacja i ekologia. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

 

Miasto Skierniewice leży w obszarze dorzecza rzeki Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, który 

stanowi jeden z siedmiu regionów wodnych wyróżnionych w granicach dorzecza Wisły. Dokumenty ten 

jest jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami, stanowi podstawę 

podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w 

przyszłości. Plany gospodarowania wodami wskazują ustalone cele środowiskowe dla jednolitych 

części wód. Wyznaczając cele środowiskowe odnoszono się do wymagań dla osiągnięcia lub utrzymania 

co najmniej dobrego stanu (w przypadku naturalnych części wód) lub potencjału ekologicznego (w 

przypadku silnie zmienionych lub sztucznych części wód) oraz dobrego stanu chemicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych jak również co najmniej dobrego stanu wód podziemnych.  

Wyznaczono również dodatkowe cele środowiskowe, w odniesieniu do norm jakości wody, dla wód , 

które stanowią obszary chronione przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w 

wodę do spożycia, a także wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych. W przypadku obszarów 

chronionych dodatkowo przypisywano im cele, wynikające z wymagań wyznaczonych obszarów 
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chronionych, które określone zostały w dokumentacji ustanawiającej dany obszar. Ponadto dla 

jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych określono cel w odniesieniu do migracji 

organizmów na wskazanym odcinku cieku istotnego. 

Zadania wskazane w ramach kierunku działania 9. Zielony wzrost m.in.: ochrona zasobów wód oraz 

poprawa ich jakości czy rewitalizowanie cieków wodnych są komplementarne z założeniami planu 

gospodarowania wodami.  

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe informacje na temat JCWP (jednolitych części wód 

powierzchniowych) i JCWPD (jednolitych części wód podziemnych) zlokalizowanych na terenie 

Skierniewic:  
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Tabela 1 Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych występujących na terenie Skierniewic 

Kod JCWP Nazwa JCWP Typologia JCW Status Stan ogólny 

Cel środowiskowy Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych Stan lub potencjał ekologiczny Stan chemiczny 

RW20001
7272569 

Zwierzyniec Potok nizinny 
piaszczysty 

naturalna zły dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny zagrożona 

RW20001
72725879 

Skierniewka od 
źródeł do dopł. 
spod Dębowej 

Góry 

Potok nizinny 
piaszczysty 

naturalna zły dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny zagrożona 

RW20001
7272588 

Dopływ spod 
Dębowej Góry 

Potok nizinny 
piaszczysty 

naturalna zły dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny niezagrożona 

RW20001
72725929 

Dopływ z 
Nieborowa 

Potok nizinny 
piaszczysty 

naturalna zły dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny niezagrożona 

RW20001
72725992

9 

Dopływ spod 
Skierniewic 

Potok nizinny 
piaszczysty 

naturalna zły dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny zagrożona 

RW20001
7272692 

Dopływ z 
Sewitut 

Potok nizinny 
piaszczysty 

naturalna zły dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny niezagrożona 

RW20001
92725899 

Skierniewka od 
dopł. spod 

Dębowej Góry 
do ujścia 

Rzeka nizinna 
piaszczysto-

gliniasta 

naturalna zły dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny zagrożona 

RW20001
9272693 

Rawka od Białki 
do Korabiewki 
bez Korabiewki 

Rzeka nizinna 
piaszczysto-

gliniasta 

naturalna zły dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny zagrożona 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem bazy danych PGW KZGW. 

Tabela 2 Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych występujących na terenie Skierniewic 

Numer JCWPd Ocena stanu ogólnego Cel dla stanu chemicznego Cel dla stanu ilościowego Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

PLGW200063 dobry dobry stan chemiczny dobry stan  ilościowy niezagrożona 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem bazy danych PGW KZ
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Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju 

Wskazany program jest jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami. Program 

Wodno-Środowiskowy Kraju (PWŚK) określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające 

do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód. Program ten jest strategicznym dokumentem w 

zakresie gospodarki wodnej oraz stanowi zbiór najefektywniejszych działań wspierających osiągnięcie 

celów środowiskowych. Zaprezentowane cele powinny zostać uwzględnione powinna w dokumentach 

planistycznych a różnych szczeblach, mn.in. lokalnym w strategiach rozwoju. 

Wśród działań przewidzianych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) na terenie miasta 

Skierniewice przewiduje się między innymi:  

 budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

 budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

 realizacja programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 

wynikającego z rozporządzenia nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych  

 kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i 

przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością 

co najmniej raz na 3 lata 

 monitoring badawczy wód 

Natomiast wśród działań dla jednolitych części wód poziemnych (JCWPd) wskazuje się: 

 coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez 

właściciela/użytkownika ujęcia 

 przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych 

 realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarowania 

odpadami 

Zapisy strategii i przedstawiony zakres działań w ramach kierunku działania 9. Zielony wzrost są spójne 

z zapisami Programu Wodno-Środowiskowego Kraju.  
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Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 

Celem Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest „stworzenie skutecznego zarządzania ryzykiem 

powodziowym w przyszłości, stwarzając jednocześnie szanse na proaktywne podejście w inicjowaniu 

i wdrażaniu działań inwestycyjnych oraz instrumentów wspomagających”. 

Wśród głównych celów, które zapewnią realizację celu nadrzędnego wskazuje się na: 

1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego 

2. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego 

3. Poprawę systemu zarządzania ryzykiem powodziowym 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym zawiera również katalog działań, służących osiągnięciu 

przedstawionych celów. Zdefiniowano zadania zarówno techniczne jak i nietechniczne, wśród nich 

znajdują się m.in.: 

 Ochrona lub przywrócenie retencji dolin rzecznych 

 Zwiększenie retencji dolin rzecznych 

 Dostosowanie przepustowości koryta cieków lub kanałów do racjonalnego przeprowadzania 

wód 

 Budowa, przebudowa wałów przeciwpowodziowych 

 Dostosowanie przepustowości koryta cieków lub kanałów do racjonalnego przeprowadzania 

wód 

 Budowa i rozwój lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami  

 Odbudowa zniszczonej przez powodzie infrastruktury przeciwpowodziowej 

Dokument strategii wykazuje spójność ze wskazanym Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, 

ponieważ uwzględnia działania mające na celu racjonalne gospodarowanie obszarami zagrożenia 

powodziowego, które wskazane zostały w kierunku działania 9. Zielony wzrost. 
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Rysunek 1 Mapa zagrożenia powodziowego  

Źródło: opracowanie własne.  
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Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Kluczowym elementem przeciwdziałania skutkom suszy jest odpowiednie kształtowanie zasobów 

wodnych oraz racjonalne korzystanie z zasobów wodnych zgodnie z obowiązującymi normatywami. 

Do celów szczegółowych Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) należą: 

 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

na obszarach dorzeczy 

 zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy 

 edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy 

 formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy 

Miasto Skierniewice według klas łącznego zagrożenia suszą zostało zaklasyfikowane do obszarów silnie 

zagrożonych suszą. Natomiast w podziale na poszczególne typy suszy, zostało przyporządkowane 

do klasy obszarów umiarkowanie zagrożonych (susza hydrologiczna i hydrogeologiczna) oraz 

ekstremalnie zagrożonych (susza rolnicza). Z uwagi na silnie zagrożenie wystąpieniem suszy w mieście, 

konieczne jest prowadzenie odpowiednich działań związanych z retencjonowaniem wód 

i odpowiednim kształtowaniem zasobów wodnych. Kierunek działania 9. Zielony wzrost jest 

komplementarny z zapisami Planu przeciwdziałania skutkom suszy, ponieważ uwzględnia działania 

dotyczące tego zakresu np. przeciwdziałanie skutkom suszy i zmniejszanie niedoborów wody, m.in. 

poprzez: poprawę zdolności retencyjnych, w tym m.in. zwiększanie naturalnej retencji oraz 

przywracanie naturalnych warunków przepływu za pomocą wprowadzania zalesień i zadrzewień. 
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Założenia mikro 

Prezentowany program jest również spójny z następującymi dokumentami planistycznymi o znaczeniu 

lokalnym: 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice 

Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/20/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 kwietnia 2020 

roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Skierniewice na 

lata 2020-2036. Opracowanie koncentruje się na poprawie warunków środowiskowych w mieście 

poprzez modernizację elementów systemu transportowego – w szczególności wymianę taboru 

autobusowego, rozwój infrastruktury drogowej i wdrożenie rozwiniętego systemu rowerowego. 

Ogólnym celem wdrożenia strategii jest: „Wdrażanie elektromobilności w celu poprawy mobilności 

w Skierniewicach oraz ograniczenia szkodliwej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego". 

 Cel szczegółowy 1. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko 

 Cel szczegółowy 2. Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności na terenie Miasta 

Skierniewice 

 Cel szczegółowy 3. Poprawa jakości usług transportu publicznego oraz Upowszechnienie 

elektromobilności wśród mieszkańców 

 Cel szczegółowy 4. Promocja różnych środków transportu opartych na napędzie elektrycznym 

(samochody, rowery, hulajnogi, inne) 

 Cel szczegółowy 5. Stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych 

w mieście i jej bezpośrednim otoczeniu 

 Cel szczegółowy 6. Zwiększenie udziału taboru uwzględniającego potrzeby osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej 

 Cel szczegółowy 7. Włączenie społeczeństwa miasta w prace na rzecz rozwoju 

elektromobilności 

Proponowane rozwiązania prośrodowiskowe zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 

2021-2030 są w pełni zgodne z założeniami Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice 

na lata 2020-2036 jak i Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.  

 

Program ochrony środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/151/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 listopada 

2017 r w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Miasta Skierniewice na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024. Głównym celem realizacji strategii jest „zrównoważony rozwój 

Skierniewic ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, racjonalnego korzystania 
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z zasobów przyrodniczych oraz poprawy warunków życia mieszkańców”. W dokumencie 

na podstawie analizowanych zagrożeń i problemów wyróżniono 10 celów szczegółowych:  

 Poprawa jakości powietrza na terenie miasta 

 Ograniczenie wielkości emisji ze źródeł komunikacyjnych 

 Poprawa środowiska akustycznego miasta 

 Utrzymanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego poniżej poziomu 

dopuszczalnego 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych – dążenie do osiągnięcia dobrego 

stanu wód 

 Racjonalna gospodarka ściekowa 

 Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż 

 Prawidłowe użytkowanie powierzchni ziemi 

 Racjonalna gospodarka odpadami 

 Utrzymanie dobrego stanu oraz poprawa bioróżnorodności na terenie miasta 

 Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii   

Wszystkie wymienione w Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030 działania są zgodne 

i realizują powyższe cele.  

 

Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022  

Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022  przyjęto Uchwałą XXXII/189/2016 Rady 

Miasta z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/148/2016 Rady Miasta 

Skierniewice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice 

na lata 2016-2022 . Program definiuje podstawowe obszary kryzysowe zarówno w sferze społecznej 

jak i infrastrukturalnej, które wymagają pilnej interwencji. W rezultacie obszar działań 

rewitalizacyjnych,  zgodnie z wizją  obszar rewitalizacji w Skierniewicach jest obszarem o atrakcyjnych 

warunkach życia i pracy dla wszystkich mieszkańców, ośrodkiem intensywnego i zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego, gdzie wzmocnione więzi społeczne i ożywiona przestrzeń publiczna 

tworzą obraz integralnego i rozwijającego się obszaru.  Cele zostały przypisane do poszczególnych sfer 

życia społecznego a ich realizacja powinna urzeczywistnić zarysowaną wizję. 

 Sfera społeczna: 

Cel 1. Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Cel 2. Wzmacnianie kapitału społecznego 
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Cel 3. Poprawa warunków życia wszystkich mieszkańców Miasta Skierniewice z priorytetowym 

uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizowanego 

 Sfera środowiskowa, funkcjonalno-przestrzenna i techniczna: 

Cel 1. Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji w Mieście Skierniewice 

Cel 2. Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Cel 3. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 

Cel 4. Zachowanie ładu przestrzennego i estetyki Miasta, wzmacnianie istniejących i wspieranie 

nowych funkcji miasta 

 Sfera gospodarcza: 

Cel 1. Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Miasta 

Skierniewice 

Cel 2. Aktywizacja mieszkańców 

Powyższe cele i ich znaczenie dla rozwoju Miasta Skierniewice zostały uwzględnione w Strategii 

Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030. 

 

Plan działań Miasta Skierniewice z zakresu rozwoju turystyki na lata 2016-2022 

Opracowany przez Miasto Skierniewice Plan Działań ma na celu określenie obecnej sytuacji w zakresie 

zasobów turystycznych na obszarze Miasta Skierniewice oraz wskazanie wizji rozwoju turystyki 

w Mieście Skierniewice. Wszystkie cele wyartykułowane w Planie są zgodne z celami strategicznymi 

Miasta Skierniewice, zwłaszcza z celem Cel operacyjny 9.: Podniesienie atrakcyjności turystycznej 

miasta. 

Cel strategiczny 1: Rozwój gospodarczy miasta z wykorzystaniem istniejącego potencjału 

Cel strategiczny 2: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji 

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-2022 

Głównym założeniem dokumentu jest zamierzone modelowanie indywidualnego, lokalnego 

dziedzictwa kulturowego i eksponowanie jego zasobów, co przyczyni się do propagowania dorobku 

kultury materialnej i niematerialnej, zacieśniania więzi lokalnych, podtrzymywania obyczajów 

i podniesienia atrakcyjności Miasta Skierniewice. 

Zdefiniowane działania: 

Działanie I – Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego (w tym rewitalizacja poszczególnych 

obszarów),  

Działanie II – Kreowanie poczucia tożsamości regionalnej (m.in. promocja imprez),  

Działanie III– Rozwój turystyki w oparciu o walory krajobrazowe i historię obszaru. 
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Wszystkie działania są zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 

2021-2030. 

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skierniewice na lata 2021– 2030 

Celem wskazanego dokumentu, jest wytyczenie priorytetowych rozwiązań w zakresie przezwyciężenia 

określonych problemów społecznych. Realizacja zapisów Strategii opiera się na zdefiniowanych 

czterech celach strategicznych, które mają na celu wyeliminowanie i przeciwdziałanie problemom 

społecznym. Wśród zdefiniowanych celów strategicznych znajdują się: 

I. Cel strategiczny - Integracja społeczna - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego 

(bezrobocie, ubóstwo, bezdomność). 

II. Cel strategiczny - Wspieranie rodzin i dzieci w mieście Skierniewice. 

III. Cel strategiczny - Redukowanie problemu uzależnień w mieście Skierniewice. 

IV. Cel strategiczny - Wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych w mieście 

Skierniewice. 

II Wnioski z diagnozy  

Niniejszy rozdział zawiera charakterystykę miasta Skierniewice, wnioski z opracowanej diagnozy oraz 

omówienie wyników badania ankietowego, które przeprowadzono wśród mieszkańców gminy. 

Wnioski oraz zebrane informacje zestawiono w postaci tabelarycznej tworząc analizę SWOT, która 

wskazuje mocne i słabe strony, ale także szanse i zagrożenia, które wpływają na dalszy rozwój 

Skierniewic. 

2.1 Charakterystyka Skierniewic 

Skierniewice położone są w dorzeczu Wisły na terenie nizin mazowiecko-podlaskich. Teren miasta 

położony jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, w południowej części mezoregionu Równiny Łowicko-

Błońskiej. 

Od strony północo-wschodniej miasto leży na obszarze wysoczyzny polodowcowej Wzniesień Łódzkich 

i przez rzekę Rawkę graniczy z obszarem Wysoczyzny Rawskiej. Od północy teren opada ku Równinie 

Łowicko-Błońskiej. Miasto w większości mieści się na obszarze równinnym o wysokościach 

bezwzględnych od 85 do 140 m.  

Skierniewice leżą w północno-wschodniej części województwa łódzkiego i są uplasowane centralnie  

w powiecie skierniewickim. Powiat skierniewicki od północy graniczy z powiatem łowickim, 

od zachodu z powiatem brzezińskim, a od południa z powiatami tomaszowskim i rawskim. Według 

danych GUS w 2018 roku powierzchnia miasta wynosiła 35 km2 (3 460 ha). 
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Skierniewice ulokowane są w centralnej Polsce. Od północy miasto okala Puszcza Bolimowska, 

należąca do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Od zachodu otoczone jest przez Las Zwierzyniecki, 

w kierunku południowo-wschodnim od miasta mieszczą się lasy w Strobowie i Pamiętnej. 

Na terytorium Skierniewic znajduje się duży teren gruntów leśnych i zadrzewionych, stanowiący dawny 

poligon wojskowy. Przez miasto przepływają rzeki Łupia oraz Rawka.  

Skierniewice leżą pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami miejskimi: aglomeracją warszawską oraz 

Łódzkim Obszarem Metropolitalnym. Odległość w linii prostej między Skierniewicami i Warszawą 

wynosi około 66 kilometrów, a między Skierniewicami i Łodzią jest 53 kilometry. Ma to ogromny wpływ 

zarówno na rozwój miasta jak i na rynek pracy, ponieważ bliskie usytuowanie dużych ośrodków 

miejskich sprzyja podejmowaniu pracy zawodowej poza miejscem zamieszkania. Jeśli chodzi o dojazd, 

ze Skierniewic do aglomeracji warszawskiej można dojechać koleją w czasie około 60 min w zależności 

od rodzaju pociągu, są także połączenia autokarowe realizowane przez PKS oraz przewoźników 

prywatnych, czas podróży ok 40-50 min., natomiast samochodem podróż trwa około 50-60 min. 

W przypadku dojazdu do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, dojazd pociągiem zajmuje 30-60 min, 

autokarem 40-60 min, a w przypadku jazdy samochodem trwa to około 50-60 min. 

Tereny zielone w mieście mają istotne znaczenie dla środowiska oraz spełniają funkcje rekreacji 

i wypoczynku dla mieszkańców miasta. W przestrzeni miejskiej zajmują one łącznie 225,38 ha, 

co stanowi 6,54% ogólnej powierzchni miasta. W ich skład zalicza się: parki, zieleńce, obiekty sportowe, 

zieleń osiedlową, zieleń przyuliczną, cmentarze, ogrody dydaktyczne (pola doświadczalne) oraz 

zbiornik „Zadębie”(do powierzchni tej nie wlicza się ogrodów zlokalizowanych przy domach 

jednorodzinnych). Również spory obszar zieleni stanowią ogródki działkowe, które zajmują 71,45 ha, 

co stanowi 2,08 % ogólnej powierzchni miasta. Niemniej największą powierzchnię terenów zieleni 

na obszarze miasta zajmują pola doświadczalne Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pola Instytutu i Szkoły, obok funkcji dydaktycznej, 

stanowią istotny zasób terenów zieleni objętych ochroną przed zabudową miejską. 

2.2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

Jak już wcześniej wspomniano, położenie Skierniewic na mapie Polski odgrywa znaczącą rolę 

dla rozwoju miasta. Ocenia się, że postępujący rozwój gospodarczy i ekspansja przestrzenna metropolii 

łódzkiej i warszawskiej zdynamizuje również rozwój miasta Skierniewice. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z 2018 r. Skierniewice 

wymieniane są jako ważny element wojewódzkiej sieci regionalnych biegunów wzrostu. 

W ramach województwa łódzkiego Miasto Skierniewice jest zaliczane do 10ciu dużych ośrodków 

miejskich i znajduje się w grupie miast o zaludnieniu w przedziale 40-80 tys., obok Piotrkowa 
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Trybunalskiego, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa, Zgierza, Radomska, Zduńskiej 

Woli, Sieradza i Kutna. Skierniewicom przypisuje się rolę ośrodka, który będzie oddziaływał 

na północnowschodnią część województwa. 

Dla siedmiu gmin powiatu ziemskiego: Skierniewic, Bolimowa, Makowa, Lipiec Reymontowskich, Słupi, 

Godzianowa, Głuchowa, Nowego Kawęczyna i Kowies, Miasto Skierniewice stanowi ośrodek centralny 

– siedziba powiatu ziemskiego i miejsce funkcjonowania szeregu instytucji usługowych z zakresu usług 

wyższego rzędu, tj. przede wszystkim, usług ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego i średniego, 

kultury, sportu, bankowości, handlu i bezpieczeństwa publicznego. 
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Grafika 3 Miasto Skierniewice i jego położenie 

Źródło: opracowanie własne 

Należy również wspomnieć, że 1999 roku Skierniewice utraciły status miasta wojewódzkiego i zostały 

przekształcone w miasto na prawach powiatu, ukierunkowane na pełnienie funkcji dużego ośrodka 

miejskiego na linii metropolii Warszawa i Łódź, jako ponadlokalny ośrodek rozwoju wytwórczości 

i usług oraz jako powiatowy ośrodek obsługi. 

Miasto Skierniewice dla obszaru sąsiednich gmin i zamieszkującej tam ludności, to między innymi: 

 węzeł drogowy i kolejowy obsługujący okoliczne gminy, 
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 duży i komunikacyjnie najłatwiej dostępny rynek pracy dla ludności zamieszkującej otaczające 

tereny wiejskie, 

 ważne miejsce stałych migracji ludności z terenu powiatu ziemskiego, pełni rolę lokalnego 

rynku zbytu produktów rolnych i zaopatrzenia w środki produkcji gospodarstw rolnych 

ulokowanych na otaczających terenach wiejskich, 

 lokalny rynek zaopatrzenia ludności pobliskich gmin, 

 miejsce, gdzie mieszczą się siedziby administracji kościelnej – parafii rzymsko-katolickich wraz 

ze świątyniami i cmentarzami grzebalnymi dla części ośrodków wiejskich gminy Skierniewice.  

W mieście zachowano historyczny, promienisty układ sieci uliczno-drogowej ukierunkowany 

na sąsiadujące miasta i gminy jak: Łowicz, Sochaczew, Żyrardów, Rawa Mazowiecka, Łódź, Maków-

Łyszkowice. Promieniste ulice stanowią główny szkielet sieci miejskiej i zbiegają się w centrum miasta. 

Również istotnym elementem w zagospodarowaniu przestrzeni Skierniewic jest dolina rzeki Łupi. Przez 

miasto przebiega 7 km odcinek koryta tej rzeki. Rzeka przepływa przez miasto od strony południowej 

przez centrum, tworząc naturalny podział jego zabudowy na część wschodnią i zachodnią. Rozległe 

tereny zielone wzdłuż doliny rzeki stanowią funkcję wypoczynkową dla mieszkańców miasta, dzięki 

czemu istnieje możliwości kształtowania nowych atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji. 

Charakteryzując zabudowę Skierniewic, najstarszą część miasta stanowi centrum, gdzie znajdują się 

kamienice z przełomu XIX i XX wieku. W dalszej części rozciągają się osiedla bloków wielorodzinnych, 

budowane głównie w latach PRL-u. Na północy znajduje się jedno z największych osiedli 

mieszkaniowych – Widok, powstałe w latach 70. i 80. XX wieku. Z kolei osiedle Rawka jest najbardziej 

wysuniętym rejonem mieszkaniowym Skierniewic i jest położone ok. 5 km na północny wschód od 

centrum. Nowsze osiedla tego stulecia powstają głównie w południowym centrum Skierniewic. Osiedla 

domków jednorodzinnych są ulokowane z różną intensywnością we wszystkich częściach miasta. 

Przemysł skupia się głównie w północno-wschodniej (Rawka, Widok) części miasta. 

Również ważnym elementem zagospodarowania miasta jest obecność wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych. W północnej części miasta, przy trasie drogi krajowej nr 70, ulokowane 

są sklepy sieci takich jak: Kaufland, Tesco i Castorama, Rossman, kompleks Intermarche, Bricomarche, 

Mediaexpert. W mieście znajdują się również galerie handlowe Dekada i Vendo Park Skierniewice. 

Oferta handlowa miasta jest również wzbogacona o placówki Lidl, Biedronka, Stokrotka i mniejsze sieci 

handlowe. Można uznać, że oferta handlowa w Skierniewicach jest bardzo dobrze rozwinięta.  
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Z punktu widzenia analizy stanu zagospodarowania przestrzennego miasta, warto zwrócić uwagę także 

na bariery i zagrożenia rozwojowe, które identyfikuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skierniewice - II edycja, 2014 r.:  

 W centralnej części miasta ulokowane są duże areały gruntów należące do Instytutu 

Ogrodnictwa, jednak z drugiej strony teren ten może stanowić w przyszłości rezerwę terenową 

dla zabudowy miejskiej, w sytuacji gdy zajdzie potrzeba znaczącej rozbudowy struktur 

miejskich, 

 również znaczne ograniczenia w rozbudowie terenów mieszkalnych i kształtowaniu systemu 

ulicznego miasta stanowi infrastruktura kolejowa. Tereny kolejowe stanowią obszar ok. 136 ha 

(4% powierzchni całego miasta). Ma to znaczenie także w odniesieniu do ruchu miejskiego, 

ponieważ płynny ruch pojazdów w miejscach skrzyżowań ulic z  liniami kolejowymi może 

jedynie zapewnić budowa bezkolizyjnych przejazdów. 

Na podstawie informacji na temat bieżących planów rozbudowy sieci dróg, zgodnie z obecnie 

obowiązującym budżetem miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej w 2020r. miasto Skierniewice 

przestąpiło do inwestycji polegającej na budowie wiaduktu nad torami kolejowymi w ul. Piłsudskiego 

i Zwierzynieckiej wraz z przebudową układu drogowego na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego – 

Kozietulskiego do skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką i Nowomiejską, gdzie powstaną ronda. Zakłada się, 

że inwestycja zostanie zakończona do końca 2022 roku. Budowa wiaduktu w znaczny sposób przyczyni 

się do poprawy warunków ruchu drogowego w tym rejonie miasta. 

Ponadto miasto posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzję 

środowiskową na budowę tzw. obwodnicy wschodniej odc. od ul. Sobieskiego – nad torami PKP – dalej 

ul. Przemysłową do ul. M. Skłodowskiej – Curie. Ze względu na rozmiary i koszty inwestycji realizacja 

przedsięwzięcia jest uzależniona od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Zrealizowana 

inwestycja stworzyłaby alternatywę dla jedynego obecnie funkcjonującego przejazdu nad torami PKP 

relacji Warszawa – Łowicz, Warszawa – Łódź i Skierniewice – Łuków. 
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2.3. Potencjał demograficzny  

+ - 

 Ludność Skierniewic na stałym poziomie 
na przestrzeni lat 1995 do 2018 przyrost 
0,24%. 

 Zbilansowany przyrost naturalny, ale 
zauważalny trend spadkowy liczby 
urodzeń  

 Rozwinięta polityka senioralna 
(funkcjonowanie: Skierniewickiej Rady 
Seniorów, Skierniewicka Karta Seniora) 

 Starzenie się społeczności lokalnej - 
niekorzystna struktura ekonomicznych 
grup wiekowych 

 
 Bardzo wysoki współczynnik feminizacji  

w mieście (109) w porównaniu 
do powiatu skierniewickiego (101) 

 
 Niższa (o 10%) od ewidencjonowanej 

rzeczywista liczba mieszkańców (osoby 
objęty systemem gospodarki odpadami) 

 
 Niekorzystne perspektywy demograficzne, 

prognozowany spadek  populacji o 19% 

 

 Narastające problemy demograficzne,  
z jednej strony liczba ludności miasta 
na stałym poziomie od 1995 roku, ale 
wzrasta współczynnik migracji, 
co oznacza, że więcej ludzi wyjeżdża 
z miasta niż się w nim osiedla 

 

2.4. Potencjał gospodarczy  

+ - 

 Wzrastający poziom wynagrodzeń brutto 
w latach 2009-2018 

 Spadająca liczba podmiotów 
gospodarczych na terenie miasta  
w okresie 2012-2018 o 4,7% (od 2012 GUS 
gromadzi dane o osobach fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą) 

 Wysoka ocena atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta w raporcie Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu S.A. 

 
 Niski poziom przedsiębiorczości (w 

strukturze przedsiębiorstw dominują małe 
przedsiębiorstwa i osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą), 
połączony z trendem spadkowym 
rejestrowania nowych podmiotów 
gospodarczych 

 Wzrastające przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia brutto w relacji 
do średniej krajowej 

 
 Niski poziom zarobków wpływający 

na przeciętną atrakcyjność miejsc pracy, 
szczególnie w przypadku profesjonalistów 
i osób z wyższym wykształceniem, co z 
kolei przekłada się na wysoką liczbę 
mieszkańców pracujących poza miastem 
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 Bliskość dużych miast pozwala na 

uzyskanie wyższych dochodów dla części 
mieszkańców, co przekłada się na 
możliwość wyższych wydatków w ramach 
zakupu towarów i usługi 

 Niewielki procent innowacyjności lokalnej 
gospodarki  

 

2.5. Rynek pracy  

+ - 

 Zmniejszające się bezrobocie i jego 
niski poziom  

 Dominacja w populacji bezrobotnych osób w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy – 
długotrwale bezrobotni, osoby 50+ oraz bez 
doświadczenia zawodowego 

 Spadający udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności  
w wieku produkcyjnym na poziomie 
3,5% (najniższe w analizowanym 
czasookresie) 

 Niska jakość miejsc pracy w określonych 
branżach, konieczność wyjazdu do pracy do 
dużych miast w przypadku specjalistów i osób  
z wyższym wykształceniem 

 Zmniejszenie zjawiska feminizacji 
bezrobocia w mieście (spadek udziału 
bezrobotnych kobiet w omawianym 
okresie o 39%) 

 Niekorzystny iloraz migracji, więcej ludzi 
wyjeżdża do pracy do innego miasta, niż 
przyjeżdża pracować do Skierniewic 

 Względnie stała liczba osób w wieku 
produkcyjnym,  w analizowanym 
okresie, spadek o 13% 

 Trend spadkowy współczynnika pracujących 
na 1.000 mieszkańców – może wynikać  
z migracji zarobkowej bądź zmiany miejsca 
zamieszkania 

 Niedobory na rynku pracy uzupełniane 
przez osoby przyjeżdżające do pracy  
z powiatu skierniewickiego  
oraz obcokrajowców  

 Na rynku pracy przeważają osoby 
prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą oraz małe firmy zatrudniające 
do 9 osób – stanowi to trudność w 
znalezieniu zatrudnienia w dominujących 
grupach wśród bezrobotnych oraz 
specjalistów i osób  
z wyższym wykształceniem 

 

2.6. Aktywność obywatelska  

+ –  
 Wysoka frekwencja w wyborach 

samorządowych i parlamentarnych na tle 
regionu i kraju 

 Pomimo wzrostowej liczby głosujących  
w kolejnych edycjach budżetu 
obywatelskiego, wciąż niska frekwencja 
na poziomie zaledwie 2 – 10% 

 Atutem w ramach polityki partycypacyjnej 
jest wprowadzenie cyklicznie 
funkcjonującego budżetu obywatelskiego  

 

 Rosnąca liczba głosujących i zgłaszanych 
projektów w poszczególnych edycjach 
budżetu obywatelskiego 
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 Działalność Młodzieżowej Rady Miasta 
Skierniewice oraz Skierniewickiej Rady 
Seniorów 

 

 Dominujący charakter wniosków 
zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego 
dotyczący głównie spraw społecznych, 
integracji i promocji sportu, rekreacji 
i wypoczynku  

 

 

2.7. Pomoc społeczna  

+ – 
 Malejące liczba klientów pomocy społecznej 

(spadek w analizowanym okresie o ponad 17%) 
oraz korzystających z dodatków 
mieszkaniowych (spadek o 42%)  

 Wśród seniorów wzrost liczby 
korzystających z usług pomocy 
społecznej 

 Trwałe zmniejszanie się liczby klientów MOPR  
w latach 2015-2019 w większości 
analizowanych kategorii  

 

 Spadek liczby osób uzależnionych od alkoholu  

 

2.8. Oświata, kultura i sport  

+ – 

 Wzrost liczby korzystających z oferty 
sportowej 

 Spadająca liczba uczniów na poziomie 
szkół średnich  

 Niewielki wzrost liczby wypożyczanych 
woluminów w przeliczeniu na 1 
mieszkańca  

 

 Korzystny wskaźnik dzieci w wieku 3-5 lat 
przypadających na jedno miejsce  
w placówce wychowania przedszkolnego, 
poniżej 1 

 

 Wyższe wyniki testu ósmoklasisty  
w odniesieniu do średniej w 
województwie i kraju 

 

 Porównywalne do średniej województwa  
i kraju wyniki egzaminów maturalnych 
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 Ciekawa oferta imprez o charakterze 
cyklicznym adresowanych do szerokiej 
grupy odbiorców z różnych grup 
wiekowych Największa impreza to 
Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i 
Warzyw, którą regularnie odwiedza około 
350 tysięcy gości 

 

 

2.9. Infrastruktura i środowisko  

+ – 

 Działania w zakresie rozbudowy  
i modernizacji dróg 

 Emisja zanieczyszczeń powietrza PM 10 
pochodząca głównie z sektora bytowego 
wynikająca z używania paliw złej jakości  
i małych zakładów pracy, których nie obowiązują 
normy zanieczyszczania powietrza 

 Dobrze rozwinięta sieć drogowa  
i kolejowa 

 Narastający hałas komunikacyjny wynikający ze 
zwiększenia intensywności ruchu samochodów 
osobowych i ciężarowych w mieście 

 
 Korzystne poziomy dostępności 

infrastruktury sieciowej 
 

 

 

2.10. Infrastruktura mieszkaniowa  

 

+ – 

 Stały przyrost budynków mieszkalnych  
w Skierniewicach 

 Ograniczony zasób komunalny miasta  
w zakresie mieszkań komunalnych, 
socjalnych i chronionych w stosunku  
do potrzeb  

 Ponad 90% mieszkań posiada dostęp do 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i 
ciepłowniczej oraz osobną łazienkę 

 Przyrost skali eksmisji powodowanych 
zaległościami w opłatach, pomimo spadku 
liczby osób korzystających z zasiłków 
mieszkaniowych 
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2.11 Prezentacja i omówienie wyników badania ankietowego  

Informacja na temat badania 
 
Opracowanie powstało w ramach modelu partycypacyjno-eksperckiego, który uwzględnia również 

przeprowadzenie badań ankietowych. Tym samym w okresie od 11 lutego do 8 marca 2020 roku można 

było wypełniać kwestionariusz ankietowy dostępny na stronie: 

www.ankiety.deltapartner.org.pl/skierniewice, formularz był dostępny również w wersji papierowej. 

Za promocję i upowszechnienie informacji o badaniu i samej treści ankiety odpowiadał Wydział 

Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice. Zgłaszane przez 

mieszkańców oceny, opinie i propozycje stanowią istotny wkład w brzmienie przedmiotowego 

dokumentu. Pozyskane informacje traktuje się jako odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-

gospodarczych oraz wizji rozwoju miasta na najbliższe lata w optyce skierniewiczan traktowanych jako 

wspólnota samorządowa. Należy podkreślić, że skala zwrotu w przeprowadzonym badaniu jest bardzo 

wysoka i z jednej strony wskazuje na aktywność obywatelską mieszkańców Skierniewic, a z drugiej 

natomiast wystawia bardzo dobrą ocenę wykorzystanym mechanizmom promocji badania. 

Biorąc pod uwagę liczbę zgromadzonych ankiet można określić, iż uzyskane dzięki badaniu informacje, 

będą w dużym stopniu oddawały rzeczywiste poglądy i opinie przedstawicieli badanej populacji. Należy 

jednak zaznaczyć, że sposób gromadzenia danych - ankieta papierowa oraz ankieta internetowa, 

nie gwarantują uzyskania pełnej reprezentatywności danych. Taką reprezentatywność daje wyłącznie 

próba losowa z całości badanej populacji, która wymaga opracowania spisu wszystkich jednostek 

wchodzących w skład danej populacji, a następnie przeprowadzenia badania w oparciu 

o przygotowany operat losowania próby badawczej, na której realizowane jest badanie. Zakłada się, 

iż dla populacji Skierniewic (według danych GUS na 2018 r. 48 178 mieszkańców) wielkość próby 

reprezentatywnej, w której błąd pomiaru wynosiłby 4%, równałaby się liczbie 593 objętych badaniem 

osób. Próba, dla której błąd pomiaru wynosiłby 3%, to 1044 osoby. Dlatego biorąc pod uwagę uzyskany 

zwrot z badania - 769 wypełnionych formularzy, można przyjąć, że zgromadzone dane w dużym 

przybliżeniu odzwierciedlają opinie mieszkańców Skierniewic na temat objęty badaniem ankietowym. 

 

  

http://www.ankiety.deltapartner.org.pl/skierniewice
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Charakterystyka respondentów  
 
W badaniu uczestniczyło więcej kobiet niż mężczyzn. W całej populacji Skierniewic udział kobiet wynosi 

52% - natomiast w omawianym badaniu ich odsetek kształtował się na poziomie 63,1%. Mężczyźni 

wypełniający ankietę stanowili natomiast 36,9%.  

Wykres 1 Respondenci według płci [%]  

Źródło: opracowanie własne, n=769 

Struktura wiekowa ankietowanych z punktu widzenia grup wiekowych jest stosunkowo 

reprezentatywna. Najliczniejsze grupy to osoby w wieku pomiędzy 20 a 34 rokiem życia (20-24 – 27,1% 

oraz 25-34 – 27,3%). Zwraca uwagę większy udział seniorów w porównaniu z młodzieżą w wieku 18-19 

lat, ich udział oscylował odpowiednio na poziomie 3,4% oraz 2,5%.  

Wykres 2 Przedział wiekowy badanych [%]  

Źródło: opracowanie własne, n=769 

Zwraca uwagę poziom wykształcenia skierniewiczan biorących udział w badaniu. Absolutnie dominują 

osoby z wykształceniem wyższym (co typowe dla badań tego typu), tym niemniej udział na poziomie 

71% wskazuje na bardzo wysoki poziom formalnego wykształcenia ankietowanych. Ponadto osoby 

z wykształceniem niższym niż średnie to zdecydowany margines wynoszący łącznie jedynie 4,2%.  

63,1%

36,9%
kobieta

mezczyzna

2,5%

11,3%

27,1%

27,3%

16,8%

11,6%

3,4%
18-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i więcej
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Wykres 3 Wyksztalcenie ankietowanych [%]  

Źródło: opracowanie własne, n=769 

Z punktu widzenia szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego istotne znaczenie 

ma status ankietowanych na rynku pracy. Blisko ¾ badanych to osoby pracujące, co równie istotne 

blisko 7% respondentów prowadzi działalność gospodarczą. Warto dodatkowo zwrócić uwagę, 

że odsetek bezrobotnych to jedynie 2,1%, a seniorzy stanowią grupę blisko 6% (przy ich ogólnej 

reprezentacji na poziomie 22,8% w Skierniewicach). 

Wykres 4 Status na rynku pracy [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=769 

Ankieta uwzględniała również wymiar terytorialny. Badani byli poproszeni o wskazanie rejonu, który 

zamieszkują. Skierniewice podzielono na osiedla (Widok, Rawka i Zadębie), tym niemniej podział 

wskazany w kwestionariuszu bazuje na rejonizacji, która jest upowszechniona poprzez realizacje 

w ramach corocznych edycji Skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Na poniższej grafice schematycznie przedstawiono rejony, na które dzieli się Skierniewice. W pewnym 

uproszczeniu należy wskazać, że rejon numer 1 to osiedle Widok (kilkadziesiąt cztero- 

i jedenastopiętrowych bloków zbudowanych głównie w końcu lat 70. i na początku 80., 

zamieszkiwanych przez około 20 tysięcy mieszkańców, a rejon 4 to w znacznej części osiedle Zadębie, 

będące największym skupiskiem wybudowanych domów jednorodzinnych w całych Skierniewicach. 

71,2%

24,6%
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Grafika 4 Podział Skierniewic na rejony  

 

Źródło: opracowanie własne 

Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę uczestniczących w badaniu z punktu widzenia 

zamieszkiwanego rejonu. Pozytywnie należy ocenić fakt stosunkowo równomiernego udziału 

w ankietyzacji mieszkańców poszczególnych części miasta. Najmniej licznie w badaniu brali udział 

zamieszkujący rejon I – 21%, natomiast najchętniej osoby z rejonu IV (30,5%). Mimo stosunkowo 

reprezentatywnej struktury respondentów można zauważyć nieco mniejszą aktywność mieszkańców 

zamieszkujących osiedla, a większą strefy domków jednorodzinnych.  

Wykres 5 Zamieszkiwany rejon Skierniewic [%]  

Źródło: opracowanie własne, n=769  
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W ostatniej części ankiety odnoszącej się do zmiennych charakteryzujących badaną populację, 

poproszono respondentów o odpowiedź na pytania odnoszące się do preferencji w zakresie 

potencjalnych decyzji migracyjnych. Ponad połowa ankietowanych – 57,4% deklaruje, że chce mieszkać 

dalej w Skierniewicach. Przyjęty w ankiecie horyzont czasowy odnosi się do pięciu najbliższych lat. 

Kolejną ze względu na liczność grupą, są mieszkańcy chcący migrować w obrębie miasta (12,8%). Zatem 

odsetek jednoznacznie wiążących swoją przyszłość z miastem wynosi 70,2%. Co ciekawe, osoby chcące 

mieszkać poza Skierniewicami to łącznie 18,3%, z czego o migracji zagranicznej myśli jedynie 3,8%. 

Można domniemywać, że atrakcyjnymi kierunkami dla skierniewiczan mogą być Łódź oraz Warszawa. 

Warto zwrócić uwagę na grupę odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Jest ona stosunkowo liczna (11,5%) 

i stosunek tej części badanych do miasta może mieć ambiwalentny charakter.  

Wykres 6 Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać? [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=769 

Finalnie respondenci, którzy planują zmianę miejsca zamieszkania, zostali poproszeni o wskazanie 

powodów swoich zamierzeń. 
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Ocena jakości życia w Skierniewicach 
 
Na pytanie, czy Skierniewice to dobre miejsce do życia, aż 56% badanych stwierdza, że „ani tak, ani 

nie”, jest to sytuacja dość rzadka. Bardzo wysoki wskaźnik ocen ambiwalentnych może świadczyć 

o niewyrobieniu sobie oceny na temat Skierniewic przez mieszkańców lub o stosunkowo luźnych 

związkach z nim. Drugim wartym odnotowania faktem jest to, że odpowiedzi skrajne – „zdecydowanie 

tak” oraz „zdecydowanie nie” był dość marginalne i stanowiły odpowiednio 4,5% i 4,6% wskazań. 

Sumarycznie, więcej ocen jest negatywnych: 29,2% respondentów twierdzi, że Skierniewice raczej nie 

są lub zdecydowanie nie są dobrym miejscem do życia, przeciwstawne opinie deklarowało natomiast 

jedynie 14,7%.  

Wykres 7 Czy uważa Pan(i), że Skierniewice są dobrym miejscem do życia? [%] 

Źródło: opracowanie własne, n=769 

Związki mieszkańców z miastem, które zamieszkują, to element determinujący m.in. jakość kapitału 

ludzkiego i społecznego, bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta. Analizując poniższe 

odpowiedzi można stwierdzić, że co trzeci ankietowany to rdzenny skierniewiczanin, a kolejna, nieco 

ponad 33% grupa, to mieszkańcy urodzeni w mieście, ale bez wcześniejszych wielopokoleniowych 

z nim związków. Dodatkowo blisko 19% respondentów mieszka w Skierniewicach ponad 20 lat. 

Odsetek mieszkańców „napływowych” oscyluje na poziomie 14,5%, przy czym w tej grupie 7,2% 

mieszka w mieście w przedziale od 10 do 20 lat, a tylko 3,4% krócej niż 5 lat. Poniższe wyniki mogą 

być rozpatrywane również z punktu widzenia atrakcyjności osiedleńczej Skierniewic.  
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Wykres 8 Od jak dawna zamieszkuje Pan(i) Skierniewice? [%]  

Źródło: opracowanie własne, n=769 

Skierniewiczanie uczestniczący w ankiecie zostali poproszeni o ocenę poszczególnych aspektów 

wpływających na jakość życia w mieście. Poddany ocenie katalog obejmuje elementy i czynniki 

usługowe oraz infrastrukturalne. Pozwala on na ocenę zmiany, która miała miejsce w ostatnich pięciu 

latach i w istocie ma również wymiar ewaluacyjny. 

W pierwszej kolejności warto skupić się na tych wskazaniach, które są pozytywne i informują 

o poprawie odczuwanej przez skierniewiczan. Na pierwszym miejscu ulokowały się ścieżki rowerowe 

(86% ocen mówiących o poprawie) i na drugim miejscu jakość dróg (79%), co szczególnie cieszy biorąc 

pod uwagę skalę potrzeb w tym zakresie i priorytetowe traktowanie tego typu infrastruktury przez 

mieszkańców. Kolejne 72% badanych dostrzega poprawienie się dostępności miejsc spędzania czasu 

wolnego. Wśród czynników ocenionych przez ponad połowę mieszkańców pozytywnie, znajduje 

się również e-administracja, dostępność do Internetu, stan techniczny chodników i oświetlenia, 

promocja, oferta: kulturalna, sportowa, rekreacyjna, jak również dostępność przedszkoli, szkół 

oraz żłobków. Zakres pozytywnych ocen jest bardzo szeroki i wskazuje na dynamiczne zmiany 

w Skierniewicach w ostatnich latach. Natomiast z punktu widzenia negatywów: dla 45% pogorszyła 

się dostępność do służby zdrowia (przy 8% deklaracji o poprawie), 33% dostrzega pogarszanie 

się jakości środowiska naturalnego (przeciwnego zdania 13%), a 32% jako problematycznie ocenia 

znalezienie zatrudnienia (odmienna opinia 12%).  

Ogólna ocena sytuacji w mieście, w kontekście zmian w ostatnich latach, wypada stosunkowo 

korzystnie. Jedynie w przypadku pięciu zmiennych przeważają głosy mówiące o zmianie na gorsze. 

Jednocześnie 13 czynników przez minimalnie połowę badanych zostało ocenione jako te, które nie 

zmieniły się w minionych latach i wymagają one bez wątpienia istotnego przeglądu.  

  

33,0%

33,5%

18,9%

7,2%

3,9% 3,4%
urodziłem(am) się tu a moja rodzina
mieszka tu od kilku pokoleń

mieszkam tu od urodzenia

mieszkam tu powyżej 20 lat

mieszkam tu 10-20 lat

mieszkam tu 5-10 lat

mieszkam tu krócej niż 5 lat
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Wykres 9 Biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły w ostatnich 5 latach w mieście proszę określić, które z elementów 
infrastruktury oraz oferty w mieście uległy poprawie, pogorszeniu lub pozostały bez zmian. [%]  

 

Źródło: opracowanie własne, n=769  
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Dostępność usług służby zdrowia

Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej

Możliwość znalezienia zatrudnienia

Jakość środowiska naturalnego (np. stan powietrza)

Możliwość wynajmu

Odbiór odpadów komunalnych (śmieci)

Poziom bezpieczeństwa

Dostępność transportu publicznego

Aktywność organizacji pozarządowych

Dostępność oferty edukacyjnej

Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim i jednostkach gminnych

Możliwość zakupu mieszkania

Dostępność miejsc parkingowych

Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży

Otwartość samorządu na inicjatywy mieszkańców

Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań

Dostępność lokali gastronomicznych

Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej

Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów

Dostępność miejsc usługowych i handlu

Czystość na terenie miasta

Oferta rozrywkowa i spędzania czasu wolnego

Oferta sportowa i rekreacyjna

Dostępność szkół, przedszkoli, żłobków

Oferta instytucji kultury

Promocja miasta i kreowanie marki Miasta Skierniewice

Dostępność Internetu

Stan techniczny chodników i oświetlenia

Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet

Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca 
zielone itp.

Jakość dróg

Liczba ścieżek rowerowych

Poprawiła się Nie zmieniła się Pogorszyła się
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Respondenci zostali poproszeni o wskazanie deficytów oraz braków widocznych w Skierniewicach, 

które odczuwają jako jego mieszkańcy. Ocenie poddano szesnaście kategorii, z czego w 10 przypadkach 

dominowały odpowiedzi mówiące o braku. Niekwestionowanym problemem jest dostępność 

do specjalistycznych usług medycznych (86%) oraz miejsc parkingowych (81%). O aspiracjach miejskich 

mieszkańców świadczy fakt, że 68% badanych odczuwa brak miejsc gastronomicznych (kawiarni, 

restauracji itp.). Z drugiej strony ankietowani nie wskazywali na deficyty z zakresu kultury wyższego 

rzędu i usług z tym związanych, takich jak chociażby instytucje muzeum czy galerie sztuki (66% 

nie brakuje) lub ozdobne elementy małej architektury: fontanny czy pomniki(dla 66% nie ma braków 

w tym zakresie). Może to świadczyć o dobrym funkcjonowaniu i zagospodarowaniu istniejących miejsc 

lub o obiektywnym braku tego typu potrzeb. Ponadto zwraca uwagę dość równa relacja w zakresie 

oceny dostępności miejsc w przedszkolach i żłobkach oraz w zakresie miejsc spędzania czasu wolnego.  

Wykres 10 Czego brakuje Pani/Pana zdaniem na terenie Skierniewic? [%] 

 

Źródło: opracowanie własne, n=769  
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Elementów małej architektury dekoracyjnej (np. fontanny,
pomnika itp.)

Muzeów, galerii sztuki

Sklepów, małego handlu

Chodników

Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Miejsc w przedszkolach publicznych, żłobkach

Miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca 
zielone itp.

Zagospodarowanie miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, 
skwery, miejsca zielone

Mieszkań socjalnych/komunalnych/na wynajem

Miejsc wsparcia osób z problemami społecznymi

Wydarzeń/projektów integrujących społeczność

Ścieżek rowerowych

Ławek, koszy na śmieci

Kawiarni, restauracji

Miejsc parkingowych

Dostępu do specjalistycznych usług medycznych

nie brakuje brakuje
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Ostatnie z omawianych pytań otwartych pozwalało na dokonanie przez respondenta wielokrotnego 

wyboru konkretnych priorytetów (maksymalnie pięciu). Po raz kolejny na pierwszym planie widzimy 

służbę zdrowia oraz kwestię miejsc parkingowych. Mimo braku istotnego bezrobocia (w momencie 

realizacji badania) priorytetem dla mieszkańców jest znalezienie miejsca zatrudnienia, można uznać, 

że chodzi o pracę „na miejscu” niezwiązaną z dojazdami do sąsiednich metropolii. Warto również 

zwrócić uwagę na dostrzeganie przez skierniewiczan rangi tematyki środowiskowej (dla 34% z nich 

to jest ważny kierunek działań) oraz szeroko rozumiane zagadnienia spędzania czasu wolnego, takie 

jak oferta i dostępność lokali gastronomicznych. Dwa ostatnie elementy w dużej mierze mogą 

potencjalnie wzmacniać miejskość Skierniewic i budować ich wizerunek. Co więcej, istniejąca oferta 

spędzania czasu „po pracy”, poza usługami publicznymi, to absolutny fundament, istotny 

w perspektywie budowania atrakcyjności osiedleńczej. 

Wykres 11 Proszę wskazać elementy, które w najbliższych 5 latach powinny zostać poprawione? [%] 
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Dostępność lokali gastronomicznych

Oferta rozrywkowa i spędzania czasu wolnego

Jakość środowiska naturalnego (np. stan powietrza)

Możliwość znalezienia zatrudnienia

Dostępność miejsc parkingowych

Dostępność usług służby zdrowia
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Atuty i wady Skierniewic oraz priorytety rozwojowe miasta oczami jego mieszkańców 
 
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie wad i zalet Skierniewic. Wśród mocnych stron 

dominowały odpowiedzi odnoszące się do lokalizacji (31,3%), ściśle ujmując bliskości stolicy oraz Łodzi 

(12%). Wiąże się z tym również bliskość dobrej jakości infrastruktury: węzeł kolejowy oraz przebieg 

autostrady A2 (7%). Pozytywnie odbierana jest dostępność do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

(6% wskazań). Z punktu widzenia symbolicznego i tożsamościowego zwracają uwagę odniesienia do 

sadownictwa (4,8%).  

Wykres 12 Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Skierniewic? [%] 

 

Źródło: opracowanie własne, n=769 

Głównym mankamentem miasta jest jego rynek pracy – tak twierdzi 15% badanych. Blisko 10% 

wskazuje na problemy komunikacyjne występujące wewnątrz miasta. Z punktu widzenia aspiracji 

miasta problemowy charakter ma niekorzystna ocena oferty spędzania czasu wolnego (8,7%) oraz 

skromna oferta handlowo-usługowa (7,2%). 
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brak odpowiedzi

Czystość

Małomiasteczkowy charakter

ścieżki rowerowe

Kapitał społeczny i wrażliwość na sprawy społeczne/ partycypacja

Rozwój miasta

Zalew i okolice

Wydarzenia i imprezy kulturalne/oferta kulturalna

Święto kwiatów/sadownictwa/instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Nie wiem/trudno powiedzieć/nie ma takiej/nic

Bezpieczeństwo/spokojna i cicha atmosfera

Zieleń/ duża liczba terenów sportu i rekreacji

Węzeł komunikacyjny - korzystne połączenia PKP i autostrady

Inne

Bliskość Warszawy/Łodzi

Korzystne położenie/lokalizacja
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Wykres 13 Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Skierniewic? [%]  

 

Źródło: opracowanie własne, n=769 

Poniżej zestawiono odpowiedzi odnoszące się do największych wyzwań stojących przed miastem. 

Najważniejsze dla respondentów są kwestie gospodarcze (6,4%) oraz ożywienie rynku (6,5%) 

traktowanego jako salon miejski i potencjalnie miejsce tętniące życiem. Zwraca uwagę bardzo duże 

zróżnicowanie odpowiedzi i bardzo szeroki katalog podnoszonych wątków. Warto podkreślić, że część 

wskazań nie ma bezpośredniego przełożenia kompetencyjnego na działania samorządu i jego 

jednostek tym niemniej pokazuje to całe spektrum wyzwań stojących przed miastem jako wspólnotą 

mieszkańców. 
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Mało zieleni miejskij

Brak rozwoju i nieudolne zarządzanie rozwojem miasta
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Problemy komunikacji miejskiej, samochodwej, pieszej- stan dróg,…

Inne

Problemy na rynku pracy (praca nisko płatana, skromna oferta, brak…
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Wykres 14 Jakie inne elementy Skierniewic powinny Pani/Pana zdaniem zostać poprawione w kolejnych latach? [%] 

 

Źródło: opracowanie własne, n=769 
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Zwiększenie liczby miejsc pracy

Zwiększenie liczby miejsc rekreacyjnych, zielonych

Ożywienie rynku
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2.12 Analiza SWOT  

Aspekt 
S W O T 

Strengths  
Mocne strony 

Weeknesses 
Słabe strony 

Opportunities 
Szanse 

Threats 
Zagrożenia 

Demografia 

Stały poziom zaludnienia miasta 
Dodatni, ale malejący trend 

przyrostu naturalnego połączony 
ze spadkiem liczby urodzeń 

 

Nadwyżka osób w wieku 
poprodukcyjnym vs 

przedprodukcyjnym, starzenie 
się społeczeństwa 

Rozwinięta polityka senioralna 
realizowana przez władze miasta 

i ośrodki pomocowe MOPR 
Wysoki współczynnik feminizacji  

Niekorzystny spadkowy trend 
wobec prognozowanej liczby 
ludności miasta na podstawie 

szacunków GUS 
 Niekorzystne trendy migracyjne   

Potencjał gospodarczy 

Na podstawie raportu Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu S.A. - 

wysoka ocena atrakcyjności 
inwestycyjnej miasta 

Mniej atrakcyjne miejsca pracy 
zarówno pod względem 

merytorycznym jak i 
finansowym, w porównaniu do 
blisko zlokalizowanych dużych 

ośrodków miejskich 

Wzrastający poziom 
wynagrodzeń może się 
przekładać na większą 

atrakcyjność lokalnego rynku 
pracy zarówno dla 

skierniewiczan, jak i 
mieszkańców powiatu 

dojeżdżających do pracy w 
mieście 

Przedłużający się stan pandemii  
i jego konsekwencje: spadek 

wzrostu gospodarczego, spadek 
liczby odwiedzających turystów, 
niewydolność służby zdrowia i 

dodatkowe obciążenie 
finansowe  

 

 

Niski poziom innowacyjności, 
pomimo wysokiej pozycji w 
rankingu działalności PKD 

sektora związanego z 
działalnością profesjonalną, 

naukową i techniczną 

Wysoka liczba osób pracujących 
w dużych miastach skutkuje 

wyższymi przychodami 
mieszkańców w stosunku do 

możliwości zarobkowych  
w Skierniewicach, co przekłada 

się m.in. na wyższy budżet  
przeznaczony na wydatki,  

w tym towarów i usług 
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Aspekt 
S W O T 

Strengths  
Mocne strony 

Weeknesses 
Słabe strony 

Opportunities 
Szanse 

Threats 
Zagrożenia 

Rynek pracy 

Niskie bezrobocie, a co za tym 
idzie poprawa warunków życia 

mieszkańców 

Dominujące grupy bezrobotnych 
to osoby trwale bezrobotne 

(powyżej 13 miesięcy, osoby w 
wieku przedemerytalnym 50+ 

oraz bez doświadczenia 
zawodowego. W tych grupach 

proces aktywacji zawodowej jest 
trudny 

Zmniejszające się bezrobocie 
wśród kobiet, co wiąże się ze 

zwiększeniem aktywności 
zawodowej w tej grupie 

pracowniczej 

Niskie bezrobocie, w wyniku 
czego istnieje konieczność 

pozyskiwania pracowników 
z powiatu bądź wśród 

obcokrajowców 

W miarę stała liczba osób w 
wieku produkcyjnym 

Niekorzystny iloraz przepływów 
pracowniczych - więcej osób 

wyjeżdża ze Skierniewic do pracy 
w innym mieście, niż do niego 

przyjeżdża do pracy 

 

Wysoka liczba osób pracujących 
w dużych miastach ma wpływ na 
odpływ z lokalnego rynku pracy 

profesjonalistów i osób  
z wyższym wykształceniem 

Dominująca liczba osób 
fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą - 

świadczy o przedsiębiorczości 
skierniewiczan 

Dominująca liczba osób 
fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą - 
niekorzystna sytuacja w 

kontekście zatrudnienia dla 
specjalistów oraz osób  
z dominujących grup 

bezrobotnych 

 

Spadający współczynnik 
pracujących na 1.000 

mieszkańców może wynikać 
ze specyfiki rynku firm 

w Skierniewicach - głównie małe 
firmy do 9 pracowników 

i jednoosobowa działalność 
gospodarcza 

Przedłużający się stan pandemii i 
jego konsekwencje: wzrost 

bezrobocia 

Aktywność obywatelska 

Wysoka frekwencja wśród 
mieszkańców miasta w wyborach 

powszechnych oraz 
samorządowych na tle 
województwa i kraju 

Pomimo wzrostu liczby 
głosujących w wyborach 

budżetów obywatelskich, niska 
frekwencja 2 - 10% w badanym 

okresie 

Cyklicznie prowadzone działania 
dotyczące wyboru budżetów 
obywatelskich do realizacji 
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Aspekt 
S W O T 

Strengths  
Mocne strony 

Weeknesses 
Słabe strony 

Opportunities 
Szanse 

Threats 
Zagrożenia 

Aktywność obywatelska - 
działalność  Młodzieżowej Rady 

Miasta Skierniewice oraz 
Skierniewickiej Rady Seniorów 

przy Urzędzie Miasta 

 
Zwiększająca się liczba 

zgłaszanych projektów oraz 
głosujących 

 

Pomoc społeczna 
Spadek  liczby beneficjentów 
pomocy społecznej - poprawa 

warunków życia ludności 
 

Spadek liczby osób 
uzależnionych od alkoholu, 
którzy korzystają z pomocy 

opieki społecznej 

Wzrastająca liczba seniorów, co 
przekłada się na konieczność 

rozszerzenia działań oraz 
zwiększenia budżetu w ramach  
prowadzonej polityki społecznej 

w mieście 

Oświata, kultura i sport 

Wzrost liczby osób 
korzystających z oferty 

sportowej 

Wyniki matury zbliżone do 
średniej województwa i kraju, 
kiedy to na niższych szczeblach 

edukacji wyniki egzaminów 
przewyższały te średnie 

Niewielki wzrost wypożyczonych 
książek na mieszkańca - 

jakościowy wzrost czytelnictwa 

Malejąca liczba młodzieży  
w mieście na podstawie spadku 

liczby uczniów w gimnazjach  
i szkołach średnich co  

w perspektywie czasu może mieć 
przełożenie na zmniejszoną 

liczbę osób w wieku 
produkcyjnym w mieście 

Korzystny współczynnik dzieci  
w wieku 3-5 lat przypadający na 

liczbę dostępnych miejsc  
w przedszkolu - poniżej 1 

 

Dwa skierniewickie licea 
ogólnokształcące rankowane 
wśród 500 najlepszych szkół 

w Polsce, w 2019 r pozycja 27 
i 217. 

 

Wyższe wyniki testów 
ósmoklasisty i egzaminu 

gimnazjalnego na tle 
województwa i kraju 

   

Ciekawa oferta imprez o 
charakterze cyklicznym 

adresowanych do szerokiej grupy 
 

Skierniewickie Święto Kwiatów, 
Owoców i Warzyw regularnie 
odwiedzane przez około 350 
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Aspekt 
S W O T 

Strengths  
Mocne strony 

Weeknesses 
Słabe strony 

Opportunities 
Szanse 

Threats 
Zagrożenia 

odbiorców z różnych grup 
wiekowych  

tysięcy gości stwarza znakomitą 
okazję do promocji miasta wśród 

szerokiej grupy osób 

Infrastruktura i 
środowisko 

Inwestycje dotyczące 
przebudowy oraz modernizacji 

sieci dróg - poprawienie 
płynności ruchu, ułatwienia w 

komunikacji 

Narastający hałas związany ze 
wzrostem ruchu samochodów 
osobowych i ciężarowych przez 

miasto 

Plany dotyczące budowy 
wiaduktów nad liniami 

kolejowymi przebiegającymi 
przez miasto oraz budowy 

obwodnicy mającej odciążyć 
ruch tranzytowy przez miasto 

Emisja zanieczyszczenia pyłem 
PM10, głównie z sektora 

bytowego wynikająca z używania 
paliw złej jakości i małych 
zakładów pracy, których 
nie obowiązują normy 

zanieczyszczania powietrza 

Dobrze rozwinięta sieć drogowa i 
kolejowa - bliskość do autostrady 

A2, przez miasto przebiegają 
drogi krajowe i powiatowe oraz 

3 ważne linie kolejowe 

   

Komunikacja transportem 
miejskim na zadawalającym 

poziomie 
   

Korzystne poziomy dostępności 
infrastruktury sieciowej 

   

Infrastruktura 
mieszkaniowa 

Stały przyrost budynków 
mieszkaniowych w mieście 

Niewystarczające zaplecze 
mieszkań komunalnych w 

stosunku do potrzeb w mieście 
 

Wzrost eksmisji z mieszkań 
komunalnych z powodu 

zaległości w płatnościach. Trend 
wzrostowy wynika z zaostrzenia 
polityki Urzędu Miasta wobec 

egzekwowania należnych 
płatności od lokatorów z tytułu 

zamieszkiwania lokalu 

Ponad 90% mieszkań ma dostęp 
do sieci wodno-kanalizacyjnej i 
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Aspekt 
S W O T 

Strengths  
Mocne strony 

Weeknesses 
Słabe strony 

Opportunities 
Szanse 

Threats 
Zagrożenia 

ciepłowniczej , a także ma 
osobną łazienkę 
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III Założenia strategiczne i operacyjne, cele strategiczne i kierunki 

działań  

Przedmiotowa strategia wskazuje pewne poziomy planistyczne. Pierwszym z nich jest wizja 

traktowana jako stan docelowy realizacji strategii. Kolejnym poziomem jest schemat strategiczny 

wskazujący na konkretne obszary interwencji strategicznej oraz operacyjnej (kierunki działań i ich 

rozwinięcia tematyczne). Na poziomie analitycznym dokonano uzasadnienia wyboru obszarów 

i kierunków działań tworzących dziedzinowe plany operacyjne.  

3.1 Wizja Miasta Skierniewice w 2030 roku   

Wizja miasta określa wyobrażenie o jego przyszłości, wyraża ambicje, aspiracje i dążenia samorządu 

przyświecające podejmowanym działaniom prorozwojowym. Przyjęto następującą wizję Skierniewic 

w roku 2030: 

 

 
Skierniewice miastem gwarantującym zrównoważony rozwój przy zachowaniu wysokiej jakości życia 

mieszkańców i dostępności nowoczesnych usług publicznych. 
W 2030 roku znacznie zahamowano niekorzystne zjawiska demograficzne, na co wpłynęła 

zwiększająca się atrakcyjność osiedleńcza i inwestycyjna. 
Skierniewice ważnym ośrodkiem gospodarczym o zdywersyfikowanej strukturze gospodarki 

z rozwijającymi się inteligentnymi specjalizacjami. 
 

 

Powyższa wizja stanowi punkt wyjścia do formułowania założeń strategicznych i operacyjnych. 

Ma również na celu integrowanie wspólnoty mieszkańców oraz wszystkich interesariuszy 

we wspólnym dążeniu do pożądanej zmiany.  
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3.2 Logika interwencji strategicznej  

Model interwencji strategicznej stanowi wypadkową działań diagnostycznych i badawczych oraz 

konsultacyjnych związanych z prowadzeniem procesu partycypacji społecznej. 

Wspomniany model ma na celu urzeczywistnienie sformułowanej i wyartykułowanej wizji 

Skierniewic po zakończeniu realizacji planów strategicznych. 

Schemat interwencji strategicznej został zilustrowany na dwóch poziomach: strategicznym 

i operacyjnym. 

Na pierwszym schemacie przedstawiono trzy obszary interwencji strategicznej oraz wyznaczone cele 

strategiczne wraz ze wskazaniem przypisanych im wymiarów. Poziom interwencji strategicznej 

przedstawia filary zaplanowanych działań. 

Drugi schemat to poziom operacyjny stanowiący rozwinięcie i uzupełnienie treściowe dla poziomu 

strategicznego. Opiera się on na wskazaniu kierunków działań w systemie celów strategicznych. 

W rozdziale 3.4 scharakteryzowano oraz przedstawiono zakres dla wskazanych dziewięciu 

kierunków działań. 

Poniżej zilustrowano piramidę strategiczną skrótowo ilustrującą przyjętą metodykę opracowania.  

 

 

    Wizja     

   Wymiar interwencji    

  Cele strategiczne   

 Kierunki działań   

Przedsięwzięcia, wiązki zadań, projekty i plany rozwojowe 
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Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 

L.p.  Obszar strategiczny  Cel strategiczny  
Wymiar 

przypisany celowi  

I  Sfera gospodarcza 
 

Rozwój i innowacja 
 

Wymiar gospodarczy 

II  Sfera społeczna  Wspólnota obywatelska – partner 
samorządu  

 Wymiar społeczny 

III  Sfera przestrzenno-
inwestycyjna 

 
Innowacja i ekologia  

 
Wymiar przestrzenny 
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Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych 

Obszar 1. 
 Sfera gospodarcza 

Obszar 2.  
Sfera społeczna 

Obszar 3.  
Sfera przestrzenno-inwestycyjna 

Cel strategiczny 1.  
Rozwój i innowacja 

Cel strategiczny 2.  
Wspólnota obywatelska – partner samorządu  

Cel strategiczny 3.  
Innowacja i ekologia 

   

Kierunek działań 1.  
Wspieranie sektora MŚP 

Kierunek działań 4.  
Zintegrowana polityka społeczna 

Kierunek działań 7.  
Zintegrowana polityka przestrzenna 

Kierunek działań 2. 
Zrównoważony rozwój 

Kierunek działań 5. 
Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego 

Kierunek działań 8.  
Wyższa jakość życia mieszkańców 

Kierunek działań 3.  
Promocja innowacji 

Kierunek działań 6.  
Integracja i rewitalizacja społeczna 

Kierunek działań 9.  
Zielony wzrost 
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3.3. Obszary strategicznej interwencji  

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), zgodnie z Art. 10e. 

ust. 3. pkt. 6) i 7) Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030 określa: 

 6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której 

mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), wraz z zakresem planowanych działań; 

 7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz 

z zakresem planowanych działań.  

 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wskazano następujące obszary strategicznej 

interwencji: 

 Krajowe 

o Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

o Obszar zagrożony trwałą marginalizacją  

 Regionalne 

o Obszar zagrożony trwałą marginalizacją  

o Obszar walorów turystyczno-środowiskowo-rolnych 

o Obszar transformacji górniczo-energetycznej 

o 4 Miejskie obszary funkcjonalne 

 

W odniesieniu do OSI zawartych w strategii rozwoju województwa Skierniewice wpisują się w Obszar 

walorów turystyczno-środowiskowo-rolnych. Obszary te posiadają potencjał do rozwoju turystyki, 

w postaci środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego oraz zagospodarowania 

przestrzennego. Dzięki strategicznej interwencji kierowanej do obszarów wskazanych w tej grupie OSI 

realizowana będzie koncepcja kształtowania przestrzeni województwa łódzkiego jako Zielonego 

Ogrodu Polski. Jako kluczowe działania w tym zakresie wskazuje się prowadzenie racjonalnej 

gospodarki rolnej, rolnictwa zrównoważonego, wprowadzenie nowych technologii i innowacji, 

inwestycje oraz rozwijanie współpracy między rolnikami. Istotne będzie również wspieranie 

przetwórstwa rolno-spożywczego oraz dywersyfikacja lokalnej gospodarki. Nie bez znaczenia pozostają 

kwestie dotyczące ochrony i poprawy stanu oraz jakości środowiska przyrodniczego. W odniesieniu 

do obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy jako obszary strategicznej interwencji 

zidentyfikowanej przez samorząd gminny należy traktować pełen zakres interwencji skupiony 

w ramach dziewięciu wyznaczonych kierunków działań.
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3.4. Plany strategiczne i operacyjne 

Plany strategiczne i operacyjne są narzędziem mającym na celu realizację wizji i jej urzeczywistnienie 

w perspektywie roku 2030. W sensie planistycznym treść rozdziału stanowią charakterystyki dziewięciu 

wyselekcjonowanych kierunków działań. Zawierają one informacje na temat kierunków działań 

i przewidzianego zakresu przedsięwzięć do realizacji, jak również wskazują na spektrum zadań 

przypisanych Skierniewicom jako miastu na prawach powiatu.  

Kierunek działań 1.  
Wspieranie sektora MŚP 

Wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), promocja innowacji oraz 
zrównoważony rozwój, to trzy kierunki działania składające się na obszar dotyczący sfery 
gospodarczej, ich wspólnym mianownikiem jest poprawienie atrakcyjności inwestycyjnej 
Skierniewic oraz sytuacji na rynku pracy. Warunkiem do rozwoju MŚP jest odpowiednie 
kształtowanie polityki makroekonomicznej, która stwarza warunki do trwałego i zrównoważonego 
rozwoju gospodarki. Ważne jest tworzenie korzystnych lokalnych warunków do rozwijania sektora 
MŚP. Wsparcie oraz wykorzystanie instrumentów specyficznych dla tego sektora, m.in. rozbudowy 
systemu poręczeń kredytowych, usługi doradcze, jest istotne i prowadzi do wyrównania ich szans w 
konkurowaniu na wolnym rynku. 

Zakres 

 Wspieranie sektora MŚP m.in. poprzez instrumenty finansowe, doradztwo i szkolenia 

 Wspieranie przedsiębiorstw w adaptowaniu się do zmian na rynku pracy 

 Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości, w tym wspieranie skierniewickich start-upów  

 Wsparcie jednostek B+R, z uwzględnieniem przedsiębiorstw  

 Wspieranie działalności brokeringu technologicznego 

 Angażowanie instytucji otoczenia biznesu we współpracę jednostek B+R z sektorem 
prywatnym 

 Rozwój zaplecza naukowo-badawczego, m.in. poprzez wspieranie uczelni i instytutów 
w publikowaniu i promowaniu wyników badań naukowych 

 Podejmowanie działań inicjujących rozwój potencjału silver economy  

 

Kierunek działań 2.  
Zrównoważony rozwój 

Zrównoważony rozwój gospodarki jest zbudowany na zasadach innowacyjności, inwestycjach przy 
wykorzystaniu dostępnych zasobów w sposób zapewniający maksymalną korzyść. Przedsięwzięcia 
zaplanowane w ramach tego kierunku w dużej mierze, koncentrują się na stymulowaniu 
przedsiębiorczości i aktywizowaniu całej społeczności lokalnej. Sfera gospodarcza jest o tyle istotna, 
że w przeprowadzonym badaniu ankietowym, zrealizowanym na potrzeby opracowania strategii,  
jako dwa główne mankamenty miasta mieszkańcy wprost wskazywali kwestie gospodarcze i rynek 
pracy (6,4%) oraz ożywienie rynku (6,5%). Co więcej, w opinii aż 32% respondentów możliwość 
znalezienia pracy w mieście pogorszyła się w ostatnich pięciu latach. Przytoczone dane akcelerują 
zjawisko migracji za pracą oraz pogłębiają syndrom Skierniewic jako „sypialni” Warszawy, czy też 
w mniejszym stopniu Łodzi. Z punktu widzenia rozwoju miasta istotne jest zapewnienie 
odpowiednich warunków na rynku pracy i dostosowanie do indywidulanych potrzeb mieszkańców 
Wśród działań wskazuje się również na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w tym szczególnie osób starszych oraz wykorzystanie ich potencjału. W dużej mierze stymulowanie 
przedsiębiorczości w Skierniewicach powinno opierać się i koncentrować się na działaniach 
miękkich, które wzmacniają potencjał gospodarczy. 
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Zakres 

 Aktywizowanie całej społeczności Miasta Skierniewice w podejmowaniu decyzji dotyczących 
lokalnych polityk, przedsięwzięć i inwestycji, m.in. poprzez uczestnictwo w Budżecie 
Obywatelskim 

 Aktywne uczestnictwo w partnerstwach międzysektorowych (przedsiębiorstwa, podmioty 
publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe) na rzecz podniesienia jakości życia 
mieszkańców Miasta Skierniewice 

 Podejmowanie działań inicjujących dalszy rozwój gospodarczy Miasta Skierniewice, m.in. 
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przemysłu i biznesu, uwzględnianie roli 
miasta i jego rozwoju w związku z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) 

 Rozwój form opieki i usług potrzebnych rodzinom, jako forma znoszenia bariery dla 
rodziców chcących mieć dzieci 

 Wspieranie i aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem i bezrobotnych poprzez 
działania dostosowane do indywidualnych potrzeb  

 Ułatwianie dostępu do rynku pracy mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
w tym osobom z niepełnosprawnościami 

 

Kierunek działań 3. 
Promocja innowacji 

Ostatnim z kierunków działań wskazanych w ramach sfery gospodarczej jest promocja innowacji.  
Na poziomie konkretnych działań samorząd jest istotnie ograniczony przepisami ustawowymi, 
natomiast może się skupić na tworzeniu warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, 
planowaniu przestrzennym, obsłudze inwestora czy też promocji gospodarczej. Podejmowanie 
działań z zakresu promocji wpłynie na umocnienie marki inwestycyjnej Skierniewic, tworzenie jego 
wizerunku jako miasta atrakcyjnego pod względem  pracy, jak również miejsca zamieszkania 
i edukacji. Dzięki temu, Skierniewice mogą stać się ważnym ośrodkiem gospodarczym 
o zdywersyfikowanej strukturze gospodarki z rozwijającymi się inteligentnymi specjalizacjami. 

Zakres 

 Tworzenie nowych obszarów rozwojowych, czyli podejmowanie działań poszerzających 
ofertę terenów inwestycyjnych Miasta Skierniewice 

 Współdziałanie z zainteresowanymi podmiotami w pozyskiwaniu nowych inwestorów; 
promocja oferty inwestycyjnej miasta oraz udostępnienie jej przez uczestnictwo obywateli 
w platformie wymiany doświadczeń i informacji włączonej w system informatyczny Urzędu 
Miasta 

 Umacnianie marki inwestycyjnej Skierniewic, w synergii z kierunkami rozwoju 
województwa łódzkiego 

 Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji w działaniach promocyjnych Miasta 
Skierniewice 

 Rozwijanie potencjału promocyjnego Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw 
w celu ugruntowania marki na poziomie krajowym i zagranicznym 

 Promocja największych terenów rekreacyjnych Skierniewic - parku miejskiego i zalewu 
Zadębie - jako przestrzeni dla inicjatyw o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym 
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Kierunek działań 4. 
Zintegrowana polityka społeczna 

Zintegrowana polityka społeczna dotyczy istotnych dla organizacji życia publicznego kwestii 
społecznych, mających wpływ na komfort życia społecznego i odczuwaną jakość życia mieszkańców. 
Podejmowane działania mają na celu zaspokojenie potrzeb i dostosowanie oferty do poszczególnych 
grup, jednocześnie mając na uwadze rozwiązywanie problemów społecznych i poprawę sytuacji 
osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Polityka społeczna opiera się również na promocji 
i rozwijaniu miasta w zakresie gospodarki jak również oferty rozrywkowej, kulturalnej i sportowo-
rekreacyjnej. Wskazany kierunek działania, skupia się przede wszystkim na elementach 
wpływających na jakość życia w Skierniewicach. Wśród takich czynników istotne znaczenie mają 
działania kulturotwórcze. Wpływają one z jednej strony na budowę świadomej postawy 
ukierunkowanej na specyfikę lokalną i swoisty regionalizm, z drugiej natomiast tworzą ważny obszar 
aktywności poprzez zróżnicowane formy spędzania czasu wolnego. Co ważne, grupami odbiorców 
usług świadczonych przez instytucje kultury (jak również inne organizacje zajmujące się tym 
obszarem) są wszyscy skierniewiczanie: dzieci, młodzież, rodziny, seniorzy, ale również osoby 
z niepełnosprawnościami. Tym większego znaczenia nabiera rozwijanie działań poprzez rozbudowę 
i poszerzanie istniejącej oferty. Usługi z obszaru kultury na wysokim poziomie jednoznacznie 
poprawiają jakość życia w mieście, jak również wskazują na rangę miasta i budują jego strefę 
oddziaływania terytorialnego (wykraczającą bez wątpienia poza obszar powiatu skierniewickiego). 
Profesjonalizm, doinwestowanie i nowoczesność szeroko rozumianego sektora kultury, pozwoli 
również na kreowanie wizerunku miasta i przyciągnie nowych mieszkańców. Należy podkreślić, 
że zapewnienie wysokiego standardu działań i świadczonych usług i prowadzenie zintegrowanej 
polityki społecznej, pozwoli na systematyczne poprawianie odczuwanej jakości życia w mieście oraz 
dalsze zwiększanie atrakcyjności Skierniewic.  

Zakres 

 Budowanie kompleksowej oferty kulturalnej, łączącej projekty o zróżnicowanym profilu 
odbiorców 

 Kreowanie zabytkowej miejskiej parowozowni jako przestrzeni dla interdyscyplinarnych 
działań artystycznych i promocyjnych 

 Podejmowanie inicjatyw w zakresie współpracy partnerskiej Miasta Skierniewice 
zacieśniających wzajemne relacje 

 Pozyskiwanie zewnętrznych środków na finansowanie przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym 

 Rozwijanie edukacyjnego wymiaru inicjatyw kulturalnych w mieście 

 Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców we wszystkich 
grupach wiekowych, promujących aktywny i zdrowy wypoczynek  

 Zwiększanie zaplecza technicznego oraz infrastruktury na potrzeby wydarzeń kulturalnych i 
akcji promocyjnych 

 Rozwój Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Muzeum Historycznego Skierniewic oraz 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach jako instytucji trwale oddziałujących na 
rozwój społeczny 

 Współpraca z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami sektora prywatnego w 
celu stworzenia spójnej oferty kulturalnej i turystycznej miasta 

 Tworzenie i wdrażanie oferty wsparcia dla lokalnych twórców reprezentujących różnorodne 
dziedziny sztuki 

 Wspieranie podejmowania decyzji o inwestycji w zakresie rozwoju obiektów, świadczących 
usługi hotelarskie i gastronomiczne 
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Kierunek działań 5. 
Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego 

Kapitał ludzki uważany jest za czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, stanowi istotny potencjał 
mający wpływ na gospodarkę w przyszłości. Zaplanowane działania przewidują aktywizowanie 
lokalnej społeczności, wzmacnianie kompetencji i rozwój umiejętności osób młodych, które 
w przyszłości będą stanowić o potencjale gminy. Obserwowane zjawisko drenażu mózgów i odpływ 
młodych mieszkańców w kierunku dużych ośrodków może zostać zminimalizowany poprzez 
umacnianie poczucia tożsamości lokalnej. Edukacja to jedno z ważniejszych i najbardziej 
kosztochłonnych zadań realizowanych przez samorząd gminy. Z punktu widzenia mieszkańców jest 
ono bardzo ważne, jako kluczowa usługa dostarczana głównie dzieciom i młodzieży. Wyzwaniem 
w obrębie tego kierunku działań jest wdrażanie nowych technologii, rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i dostosowanie do nowych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych. W tym kontekście 
należy również wspomnieć o edukacji zdrowotnej i prowadzeniu działań mających promować 
zdrowy tryb życia i mobilizować mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej i rozwoju. 
Baza sportowa oraz rekreacyjna to także element poszerzający ofertę spędzania czasu wolnego 
dedykowaną skierniewiczanom. 

Zakres 

 Aktywizowanie lokalnej społeczności poprzez m.in. udział w projekcie Budżetu 
Obywatelskiego, konkursy promujące postawy proobywatelskie 

 Tworzenie atmosfery do dialogu i współpracy z wolontariatem, usług wzajemnych, akcji 
społecznych, stowarzyszeń celowych i partnerstw lokalnych 

 Umacnianie współdziałania z organizacjami pozarządowymi (NGO), inicjatywami 
samopomocowymi, grupami nieformalnymi, proponującymi inicjatywy oddolne 

 Wspieranie współdziałania szkół ze środowiskiem skierniewickich przedsiębiorców w celu 
pozyskiwania przez uczniów doświadczeń w toku nauki  

 Wspieranie rozwoju wolontariatu 

 Rozwój infrastruktury edukacyjnej mający na celu dostosowanie jednostek oświatowych do 
nowych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych  

 Przygotowywanie sektora edukacji do nowych usług i metod nauczania wynikających z 
trendów globalnych, w tym poprzez nowe rozwiązania programowe, technologiczne, 
organizacyjne lub metodyczne i szeroko pojęte nowatorstwo pedagogiczne 

 Systemowe wspieranie nauczycieli w kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów 

 Systemowe wspieranie uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych 
możliwości i potrzeb 

 Umacnianie poczucia tożsamości lokalnej poprzez promocję wewnętrzną marki I Love SKC - 
Zakochaj się w Skierniewicach 

 Zwiększanie zaangażowania mieszkańców w tworzenie inicjatyw kulturalnych w ramach 
budżetu partycypacyjnego 

 Umacnianie lokalnej tożsamości poprzez realizowanie akcji i wydarzeń nawiązujących do 
historii miasta 

 Popularyzowanie zmian w świadomości zdrowotnej i aktywności fizycznej Skierniewiczan, 
m.in. poprzez zajęcia sportowe, programy edukacyjne oraz zmianę nawyków żywieniowych 
i transportowych  

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, sprzyjających aktywności fizycznej i rekreacji 

 Rozwój infrastruktury sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów 
skierniewickich szkół i klubów sportowych, działających na terenie Miasta Skierniewice  

 Wspieranie działalności klubów sportowych, szczególnie w zakresie szkolenia dzieci i 
młodzieży  

 Promowanie różnorodnych form aktywnego trybu życia poprzez m.in. edukację zdrowotną 
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Kierunek działań 6.  

Integracja i rewitalizacja społeczna 
Zaproponowany zakres przedsięwzięć skupiony jest na interwencji społecznej, podejmowanej przez 
publiczne i prywatne instytucje pomocy społecznej, szkolnictwa, edukacji, kultury i sportu, mającej 
na celu rozwiązywanie problemów społecznych. Spójne i zintegrowane działania, pozwolą 
na zatrzymanie negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałanie patologiom oraz obecnemu 
zjawisku wykluczenia społecznego. Proponowane działania mają na celu również wyrównanie 
dysproporcji w jakości życia, podnoszenie poziomu wykształcenia oraz rozwój kompetencji 
(szczególnie wśród młodych mieszkańców miasta) i zdolności adaptacyjnych, poprzez sprawnie 
funkcjonujący system opiekuńczy i edukacyjny.  

Zakres 

 Rozwijanie form wsparcia dla sektora obywatelskiego m.in. poprzez tworzenie punktów 
wsparcia, inkubator organizacji pozarządowych  

 Rewitalizacja społeczna, czyli podejmowanie działań pomocowych dla osób,   
zamieszkujących obszary rewitalizacji lub zagrożonych marginalizacją społeczną 

 Zapewnienie lepszego dostępu do usług i zasobów oferowanych przez Miasto Skierniewice, 
w szczególności mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom 
z niepełnosprawnościami 

 Wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych w placówkach oświatowych dotyczących zarówno 
organizacji, jak i budowania relacji  

 Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, poprzez wspieranie rodzin, budowę autorytetu 
wychowawców, współpracę z organizacjami i środowiskami stawiającymi sobie za cel 
kształtowanie charakteru młodych ludzi i jego zasobów oraz praktyk i staży zawodowych 

 Upowszechnianie różnorodnych form profilaktyki zdrowotnej, opieki, wsparcia i rehabilitacji  

 Zwiększanie dostępności do wykwalifikowanych usług i programów zdrowotnych   

 Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom cywilizacyjnym zagrażającym zwłaszcza dzieciom i 
młodzieży szkolnej 

 Wzmacnianie skierniewickich rodzin poprzez m.in. programy pomocowe, promocję 
pozytywnych relacji i silnych więzi rodzinnych, wyrównywanie szans dzieci pochodzących ze 
środowisk zagrożonych marginalizacją oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

 Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę dostępu do miejskiej 
infrastruktury technicznej i polepszanie warunków mieszkaniowych  

 Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, opieki zdrowotnej, kultury i 
sportu 

 Zmniejszenie liczby osób wykluczonych, zależnych od pomocy społecznej poprzez 
kompleksowe działania mające na celu ich aktywizację i wzmacnianie osobistych zasobów  

 Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów rewitalizowanych m.in. poprzez zwiększenie 
ich atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców 

 Wspieranie mieszkańców, szczególnie zagrożonych wykluczeniem za pomocą działań 
społecznych i instytucjonalnych w tym m.in. szeroka oferta poradnictwa specjalistycznego, 
prowadzenie placówek dziennego wsparcia, poprawa dostępu do terapii i rehabilitacji  

 Rozwój i upowszechnianie środowiskowych form usług opiekuńczych, w tym wsparcie dla 
opiekunów osób z niepełnosprawnościami 

 Efektywne i elastyczne zarządzanie zasobem mieszkaniowym oraz jego dalszy rozwój  

 Wspieranie działań na rzecz przystosowania przestrzeni publicznych, zapewnienia 
dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i starszych, przy 
uwzględnieniu uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego 
usprawnienia, 
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 Wspieranie partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych 
oraz nawiązanie współpracy tych podmiotów z biznesem, a także wparcie doradcze dla PES, 

 Rozwój podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej, w tym m.in.: Domu Pomocy 
Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów 
Aktywności Zawodowej itp. 

 Zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej w rozwiązywanie problemów społecznych 
na obszarach zdegradowanych i rewitalizowanych  

 

Kierunek działań 7.  
Zintegrowana polityka przestrzenna 

Obszar przestrzenno-inwestycyjny odnosi się głownie do zagadnień z zakresu planowania 
przestrzennego, które prowadzone w sposób zrównoważony i z poszanowaniem wartości 
środowiska będzie sprzyjał podniesieniu jakości życia mieszkańców. W kontekście Skierniewic 
działania w zakresie polityki przestrzennej odnoszą się w szczególności do dostępności 
komunikacyjnej i systemu transportowego. O ile miasto, w ujęciu dostępności komunikacyjnej 
zewnętrznej ma istotne atuty, o tyle działania ukierunkowane na poprawę sytuacji w obrębie 
centrum i dzielnic stanowią obiektywne wyzwanie stojące przed miastem. Ze względu na dużą 
gęstość zaludnienia, zwartość zabudowy oraz korzystne ukształtowanie terenu, istotnym 
odciążeniem dla ruchu kołowego byłby zintegrowany system ścieżek rowerowych. Jest 
to szczególnie istotne biorąc pod uwagę potencjał intermodalny związany z funkcjonowaniem 
dworca kolejowego w Skierniewicach. Co warte podkreślenia, nastawienie na transport 
niskoemisyjny, to element wprost oddziałujący (korzystnie) na stan i jakość środowiska naturalnego. 
Warto podkreślić, że dla blisko 10% respondentów, mieszkańców Skierniewic, kwestie szeroko 
rozumianej komunikacji stanowią najważniejszy problem (zaraz po rynku pracy). 

Zakres 

 Prowadzenie polityki przestrzennej Miasta Skierniewice w dialogu z mieszkańcami w sposób 
zapewniający realizację ich potrzeb 

 Optymalizacja ruchu na istniejących drogach oraz realizacja nowych inwestycji drogowych 

 Ograniczanie dominującej roli samochodów w mieście poprzez kształtowanie przestrzeni 
miejskiej z uwzględnieniem priorytetowej roli mobilności pieszej i rowerowej 

 Rozwój spójnego systemu tras rowerowych wraz z infrastrukturą oraz z systemami rowerów 
miejskich 

 Wdrażanie rozwiązań sprzyjających kształtowaniu zrównoważonego transportu oraz  
promocja ekomobilności  

 Włączenie miasta w system szybkich połączeń kolejowych i zwiększenie dostępności 
kolejowej  

 Zwiększenie dostępności lotniczej województwa, m.in. poprzez wspieranie realizacji 
projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego 

 

Kierunek działań 8.  
Wyższa jakość życia mieszkańców 

Przestrzeń silnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Jej estetyka, funkcjonalność, różnorodność, 
dostępność i sposób zagospodarowania odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania atrakcyjności 
Skierniewic. Zaspokojenie rozpoznanych potrzeb mieszkańców i realizacja przyjętych wizji często 
wiąże się z odpowiednim kształtowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru. Konieczne 
jest zapewnienie dostępności terenów pod rozwój różnych funkcji. Działania ukierunkowane 
na tworzenie przestrzeni zielonych oraz poprawianie stanu istniejących terenów zielonych, czy też 
korzystanie z rozwiązań w ramach polityki dostępności, są bezpośrednio powiązane z interwencją 
infrastrukturalną oraz przebudową kluczowych przestrzeni miejskich. Kierunek działania wyższa 
jakość życia mieszkańców kładzie nacisk również na estetyzację przestrzeni publicznych 
w odniesieniu do całego miasta.  
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Zakres 

 Wysoki poziom publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców oraz stałe 
dopasowanie oferty przewozowej do oczekiwań podróżnych. Dążenie do zeroemisyjności  

 Kreowanie estetycznej przestrzeni miejskiej z dostępem do obiektów kultury, rozrywki, 
rekreacji oraz usług gastronomicznych i handlu, sprzyjającej przyciąganiu nowych 
mieszkańców oraz zachęcającej do przebywania w przestrzeni publicznej  

 Likwidowanie barier architektonicznych i przestrzennych oraz dostosowanie przestrzeni 
miejskiej dla potrzeb pieszych, w tym rodzin z dziećmi, osób starszych i z 
niepełnosprawnościami 

 Zwiększanie liczby miejsc zielonych i do odpoczynku, szczególnie poprzez zwiększenie liczby 
zadrzewień i zakrzewień w miejscach najsilniej zurbanizowanych; 

 Rewaloryzowanie, poszerzanie i wzbogacanie przestrzeni o tereny zieleni m.in. takie jak: 
ogrody rekreacyjno-sportowe,  ogrody owocowe (np. sady z tradycyjnymi odmianami drzew 
owocowych),  ogrody edukacyjne (np. ogrody botaniczne, arboreta, ogrody tematyczne, 
ogrody sensoryczne); 

 Tworzenie zielonych enklaw (np. zielone podwórka, ogrody społeczne, łąki kwietne, parki 
„kieszonkowe”, „zielone dachy”, „zielone przystanki”, „zielone ściany”)  

 Rozwój inicjatyw proekologicznych, uzupełniających tereny zieleni m.in. pasieki  na dachach 
budynków użyteczności publicznej, budki dla ptaków; 

 Tworzenie Zielonych Sieci tj. połączenia ogrodów o różnorodnych funkcjach drogami 
rowerowymi, ścieżkami dla pieszych, wzbogacone infrastrukturą turystyczną, taką jak np. 
wiaty turystyczne 

 Rewitalizowanie cieków wodnych w tym dalsze zagospodarowanie Zalewu Zadębie  pod 
kątem potrzeb rekreacyjnych mieszkańców w sposób przyjazny środowisku  

 Rozwój przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury teleinformatycznej, m.in. poprzez 
wspieranie utrzymania, rozbudowy i budowy liniowych elementów sieci światłowodowych 
wraz z węzłami dostępowymi; 

 Rozwój, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych e-usług oraz rozwój publicznych sieci 
Wi-Fi 

 

Kierunek działań 9. 
Zielony wzrost 

Według 33% respondentów jakość i stan środowiska naturalnego w mieście pogorszył się, 
przeciwnego zdania jest jedynie 13% mieszkańców. Biorąc pod uwagę partycypacyjny charakter 
opracowywanej strategii, jasny głos mieszkańców w tej sprawie był jednym z motywów stojących 
za stworzeniem zapisów poświęconych środowisku naturalnemu jako zasobowi szczególnie 
istotnemu dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, ale również jakości życia odczuwanej przez 
samych mieszkańców. Wyzwania środowiskowe są jednym z kluczowych zagadnień na agendzie 
polityk miejskich. Są one bardzo kosztowne, ale należy je uznać za absolutnie podstawowe, biorąc 
pod uwagę konieczność adaptacji do zmian klimatu, szczególnie przez silnie zurbanizowane obszary 
miejskie, takie jak Skierniewice. Zaproponowany zakres interwencji obejmuje m.in. poprawę 
efektywności energetycznej budynków, zwiększenie stopnia wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych czy poprawę czystości powietrza. Ponadto z uwagi na problem niedoboru wody 
na terenie miasta w strategii wprost zdefiniowano szereg projektów mających w przyszłości 
ograniczyć tego typu problemy m.in. ochrona zasobów wód oraz poprawa ich jakości, 
przeciwdziałanie skutkom suszy i zmniejszanie niedoborów wody, poprzez retencję wód. 40% 
respondentów (mieszkańców Skierniewic) wskazuje na poprawiający się stan instalacji wodno-
ściekowych, jednak potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu bardzo istotne i konieczna jest 
rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji, a także wdrażanie inteligentnego systemu zarządzania 
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tą siecią. Należy podkreślić, że interwencja w obrębie gospodarki wodno-ściekowej jest priorytetem 
o znaczeniu cywilizacyjno-bytowym dla społeczności lokalnej i wspólnoty mieszkańców. Ponadto, 
wpływ na systematyczne poprawienie odczuwanej jakości życia w mieście oraz zwiększanie 
atrakcyjności Skierniewic będą miały działania i zapewnienie wysokiego standardu obsługi 
mieszkańców, w ramach systemu gospodarowania odpadami.  

Zakres 

 Ochrona zasobów wód oraz poprawa ich jakości, m.in. poprzez rozwój systemów 
wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym m.in.: rozbudowa i modernizacja ujęć wody pitnej 
i urządzeń do jej uzdatniania oraz sieci wodociągowej 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w aglomeracjach ściekowych w celu 
osiągnięcia pełnej obsługi tą siecią mieszkańców, wdrażanie inteligentnego systemu 
zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną  

 Ograniczenie eutrofizacji wód powierzchniowych, w tym m.in. ochrona stanu wód 
powierzchniowych, zaniechanie i stopniowe eliminowanie emisji zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych; wdrażanie dobrych praktyk minimalizujących produkcję zanieczyszczeń 
z wykorzystaniem rozwiązań biotechnologicznych i ekohydrologicznych; tworzenie 
wysokoefektywnych stref ekotonowych systemu rzecznego i zbiorników retencyjnych 

 Przeciwdziałanie skutkom suszy i zmniejszanie niedoborów wody, m.in. poprzez: poprawę 
zdolności retencyjnych, w tym m.in. zwiększanie naturalnej retencji oraz przywracanie 
naturalnych warunków przepływu za pomocą wprowadzania zalesień i zadrzewień 

 Stosowanie rozwiązań służących spowalnianiu spływu wód; ochrona obszarów 
źródliskowych, terenów podmokłych, zbiorników wodnych; odtwarzanie i ochrona 
mokradeł oraz starorzeczy; budowa małych i średnich obiektów retencjonujących wodę (w 
tym wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych); odtwarzanie zdolności retencji dolinowej/ 
korytowej;  

 Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania, budowa i rozwój systemów 
odwodnienia ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań powtórnego wykorzystania wód; 
przebudowa systemów melioracyjnych odwadniających na odwadniająco-nawadniające 
wraz z uwzględnieniem systemu małej retencji; odtwarzanie urządzeń piętrzących 

 Usprawnienie oczyszczalni ścieków komunalnych w zakresie modyfikacji metod przeróbki 
komunalnych osadów ściekowych 

 Ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych 

 Realizacja inwestycji przeciwpowodziowych, m.in. budowa i modernizacja obiektów 
hydrotechnicznych, w tym wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych i innych urządzeń 
wodnych, ekologicznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, rozbudowa magazynów 
przeciwpowodziowych, racjonalne gospodarowanie obszarami zagrożenia powodziowego 

 Realizacja inwestycji przeciwpożarowych 

 Ochrona wartości i kształtowanie dziedzictwa kulturowego, m.in. rewitalizację obszarów 
zdegradowanych oraz zagospodarowanie obiektów zagrożonych i nieużytkowanych m.in. na 
funkcje kulturalne, naukowo-edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne, z zapewnieniem 
należytego stanu zachowania zwłaszcza unikatowych komponentów 

 Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, m.in. na potrzeby 
turystyki 

 Rozwijanie systemu nadzoru i kontroli jakości stanu powietrza na obszarze całego miasta 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wody i powietrza oraz obniżanie poziomu hałasu na 
obszarze miasta 

 Ograniczenie emisji powierzchniowej, po przez np. termomodernizacje, wymianę źródeł 
ciepła na proekologiczne (m.in. wykorzystujące OZE, pompy ciepła), wspieranie realizacji 
budownictwa pasywnego i energooszczędnego, rozbudowę i modernizację systemów 
ciepłowniczych (tj. kogeneracja i trigeneracja) 
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 Dalsza rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej przy sukcesywnym wyłączaniu z eksploatacji 
źródeł niskiej emisji i ich przyłączaniu do sieci ciepłowniczej 

 Promowanie i wspieranie stosowania proekologicznych rozwiązań technologicznych w 
zakresie ogrzewania domów oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także w sferze 
organizacji ruchu w transporcie indywidualnym i zbiorowym na obszarze miasta 

 Rozwój strategicznego systemu elektroenergetycznego, m.in. poprzez wdrażanie 
niskoemisyjnych, innowacyjnych rozwiązań w produkcji energii;  

 Wspieranie budowy i rozbudowy źródeł do spalania paliw odnawialnych oraz technologii ich 
wytwarzania w sektorze energetycznym 

 Utrzymanie i rozbudowa systemu elektroenergetycznego, w tym m.in. wspieranie: budowy 
inteligentnych stacji i sieci elektroenergetycznych (smart grids); rozbudowy i modernizacji 
istniejących stacji i sieci elektroenergetycznych (z uwzględnieniem smart grids) 

 Wspieranie budowy instalacji do pozyskiwania energii z OZE (m.in. geotermia, fotowoltaika, 
biomasa, RDF, pompy ciepła) 

 Wspieranie budowy magazynów energii cieplnej i elektrycznej, w tym m.in. magazynowanie 
poprzez zamianę na inne formy energii 

 Wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej i rozproszonej, a także tworzenia klastrów 
energii lub spółdzielni energetycznych oraz przedsięwzięć badawczo-rozwojowych (B+R) i 
innowacyjnych umożliwiających pozyskiwanie energii z OZE 

 Dostosowanie systemu odbioru odpadów komunalnych do wymogów gospodarki 
cyrkularnej, w tym m.in. wspieranie budowy, rozbudowy, modernizacji m.in. punktów 
odbioru selektywnie zbieranych odpadów, rozwoju systemu kaucyjnego w odniesieniu do 
opakowań czy instalacji termicznego przekształcania RDF 

 Wsparcie działań na rzecz skutecznego usuwania azbestu 
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IV System realizacji strategii 

4.1 Proces wdrażania  

Kluczowe procesy związane z systemem realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-

2030” oraz wytyczne odnoszące się do odpowiedzialności za ich uruchamianie i realizację 

zaprezentowano poniżej: 

 Przygotowanie projektu Strategii oraz projektów zmian w Strategii – Prezydent Miasta przy 

współpracy struktur Urzędu Miasta Skierniewice, w uzgodnieniu z Radą Miasta (zmiany 

zapisów w dokumencie także w oparciu o uzasadnione propozycje i wnioski mieszkańców, 

organizacji społecznych oraz przedsiębiorców). Propozycje zapisów Strategii dodatkowo 

poddane zostały szerokim konsultacjom społecznym. 

 Wybór zadań do realizacji w ramach Strategii – Prezydent Miasta przy współpracy struktur 

Urzędu Miasta i instytucji samorządowych. 

 Nawiązywanie współpracy z partnerami dla realizacji działań i projektów wymagających 

zaangażowania innych organizacji i instytucji (administracji różnego szczebla, organizacji 

społecznych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu) oraz działania lobbingowe na rzecz 

strategicznych kierunków rozwoju w wymiarze ponadlokalnym – Prezydent Miasta 

Skierniewice. 

 Opracowanie rocznych i wieloletnich programów branżowych oraz inwestycyjnych, w ramach 

których będą realizowane założenia strategiczne – wyspecjalizowane komórki Urzędu Miasta 

Skierniewice, inne instytucje samorządowe (jednostki organizacyjne). 

 Zatwierdzanie i zapewnienie finansowania dla rocznych oraz wieloletnich programów 

branżowych i inwestycyjnych, w ramach których będą realizowane cele strategiczne 

i operacyjne programu rozwoju – merytoryczne komórki Urzędu Miasta Skierniewice, Rada 

Miasta Skierniewice. 

 Zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadań wynikających z celów operacyjnych 

poprzez umieszczenie konkretnych zadań w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej 

– Skarbnik Miasta, Prezydent Miasta, Rada Miasta. 

 Przygotowanie wniosków o uzyskanie finansowania zewnętrznego dla projektów wynikających 

z założeń strategii – Prezydent Miasta przy zaangażowaniu struktur Urzędu Miasta 

Skierniewice wraz z jednostkami organizacyjnymi. 

 Nadzór nad realizacją projektów, rozliczenia, raporty – merytoryczne komórki Urzędu Miasta. 
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4.1.1 Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych  
 
Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030 jest jednym z najważniejszych dokumentów, 

ponieważ kompleksowo programuje rozwój miasta. Ma ogólny i interdyscyplinarny charakter oraz 

dotyczy całych Skierniewic. W związku z tym nie powinny być tworzone w mieście inne dokumenty 

o nazwie zawierającej określenie strategia. Wyjątki od tej zasady stanowią dokumenty, 

do przygotowania których obligują ustawy lub inne zewnętrzne regulacje.  

W związku z powyższym dokumenty wykonawcze do przedmiotowego dokumentu mogą stanowić, 

polityki, programy, plany czy też projekty.  

Ramowe wytyczne dla sporządzanych dokumentów wykonawczych, odnoszących się do Strategii 

Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030:  

 Dokument wykonawczy powinien być napisany możliwie przejrzystym językiem, zrozumiałym 

dla osób niebędących specjalistami w danej dziedzinie.  

 Obowiązkowe jest oznakowanie dokumentu logotypem zgodnie z obowiązującymi zasadami.  

 Przygotowanie dokumentu wykonawczego powinno zakończyć się w ciągu 12 miesięcy od jego 

zainicjowania.  

 Obowiązkowo każdy dokument wykonawczy powinien zostać przygotowany w modelu 

partycypacyjnym – z udziałem potencjalnych przyszłych interesantów. 

 Zaleca się przeprowadzenie również ewaluacji ex-ante dla każdego dokumentu 

wykonawczego.  

 Co do zasady analizy ewaluacyjne dokumentów wykonawczych powinny zostać 

przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny. W przypadku ewaluacji bieżącej (on-going) oraz 

śródokresowej (mid-term) możliwe jest opieranie się wyłącznie na wewnętrznych analizach. 

 W każdym dokumencie wykonawczym powinno znaleźć się co najmniej odniesienie 

do konkretnego celu strategicznego i kierunku działań niniejszej strategii.  

 Każdy dokument wykonawczy musi posiadać przypisaną komórkę organizacyjną jako wiodącą, 

odpowiadającą za całościową realizację oraz jej skutki. 

Rekomenduje się wytworzenie odrębnego opracowania wskazującego na niezbędne standardy 

dokumentów programujących rozwój Miasta Skierniewice. Byłby to element integrujący procesy 

zarządcze w obrębie samorządu gminnego oraz jego jednostek.   
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4.2 Procedura monitorowania 

 
Procedura monitorowania „Strategia Rozwoju Miasta Skierniewce na lata 2021-2030” obejmuje 

wskazane poniżej procedury. Monitoring bieżący będzie realizowany w okresach pięcioletnich. Celem 

tej procedury jest uzyskanie kompletnej informacji dotyczącej rezultatów planowanych działań 

przyjętych do realizacji. Monitoringowi podlega opracowany katalog wskaźników, przedstawiony 

w kolejnym rozdziale. Wynikiem prowadzonego co pięć lat monitoringu będzie zestawienie 

wskaźników dla poszczególnych kierunków działań, których realizacja została podjęta w ramach 

każdego z celów strategicznych zapisanych w Strategii. Zestawienie będzie przedkładane do wydziału 

merytorycznego ds. realizacji Strategii w ramach struktury Urzędu Miasta w terminie do końca 

drugiego kwartału roku następującego po każdym okresie ewaluacyjnym (obejmującym pięć pełnych 

lat). 
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4.3 Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia 

Podstawowym narzędziem do śledzenia postępu realizacji celów strategicznych są wskaźniki monitorowania. Rezultaty planowanych działań zostały 

opracowane w formie katalogu wskaźników przypisanych do każdego z planowanych kierunków działania. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników skupiony 

jest na ocenie osiągnięcia celów stawianych przed Strategią Rozwoju Miasta Skierniewice, a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika 

to z postrzegania polityki rozwojowej jako procesu całościowego, który nie jest prostą sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany 

we wskazanych obszarach poddanych rewitalizacji.  

 

Kierunek działania Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa wskaźnika  

(2019 r.) 
Oczekiwany rezultat w 2030 r. Źródło danych 

Kierunek działań 1. Wspieranie sektora 
MŚP 

Liczba nowo powstałych start-upów 0 wzrost UM Skierniewice 

Kierunek działań 2. Zrównoważony rozwój 
Liczba podjętych działań inicjujących 

rozwój potencjału silver economy 
0 wzrost UM Skierniewice 

Kierunek działań 3. Promocja innowacji Liczba nowo pozyskanych inwestorów 0 wzrost UM Skierniewice 

Kierunek działań 4. Zintegrowana polityka 
społeczna 

Liczba zorganizowanych imprez artystyczno 
- rozrywkowych i sportowych 

5 wzrost BDL GUS 

Kierunek działań 5. Podniesienie jakości i 
konkurencyjności kapitału ludzkiego 

Liczba złożonych wniosków w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 

20 wzrost BDL GUS 

Kierunek działań 6. Integracja 
i rewitalizacja społeczna 

Liczba beneficjentów pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności 

337 spadek BDL GUS 

Kierunek działań 7. Zintegrowana polityka 
przestrzenna 

Liczba zrealizowanych nowych inwestycji 
drogowych 

0 wzrost UM Skierniewice 

Kierunek działań 8. Wyższa jakość życia 
mieszkańców 

Liczba stworzonych „zielonych enklaw” 0 wzrost UM Skierniewice 

Kierunek działań 9. Zielony wzrost 
Liczba budynków użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji 
0 wzrost UM Skierniewice 
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4.4. Ramy finansowe i źródła finansowania 

 
W celu skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice, samorząd jako jej operator oraz 

inicjator będzie poszukiwał wszelkich dostępnych źródeł, narzędzi, metod i możliwości realizacji 

określonych celów, aby urzeczywistnić zaproponowaną w dokumencie wizję. 

Zasadnicze znaczenie dla sfinansowania Strategii ma przede wszystkim katalog środków publicznych, 

w tym: 

 środki z budżetu województwa łódzkiego; 

 środki z budżetu Unii Europejskiej; 

 środki budżetu państwa; 

 inne środki publiczne.  

Ważnym elementem finansowania interwencji rozwojowych będą również środki prywatne, które 

mogą zostać wykorzystane do współfinansowania projektów realizowanych w ramach programów 

operacyjnych lub formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Najistotniejszym dla województwa narzędziem w ramach polityki spójności będzie regionalny program 

operacyjny, którego realizację planuje się na lata 2021-2027 (RPO WŁ 2021-2027), krajowe programy 

operacyjne oraz wykorzystujące środki krajowe i zagraniczne.  

 

4.5. Ewaluacja ex-ante 

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

podmiot opracowujący strategię rozwoju zobligowany jest do przeprowadzenia uprzedniej ewaluacji.  

Ewaluacja przeprowadzana przed przyjęciem strategii, uwzględnia kryteria trafności, przewidywanej 

skuteczności i efektywności realizacji oraz dodatkowo uwzględnia wpływ terytorialny i skutki 

planowanych działań. Ewaluacja ex-ante, przeprowadzana jest przed wdrażaniem strategii, czyli przed 

rozpoczęciem realizacji interwencji. Ten typ ewaluacji ma za zadanie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 

czy kierunki i działania zaplanowane w strategii przyniosą efekty i są możliwe do zrealizowania przy 

wykorzystaniu posiadanych zasobów i potencjałów. Dodatkowo, przedmiotem oceny 

ewaluacji  ex- ante jest weryfikacja założeń wobec zapisów dokumentów wyższego rzędu. Wybranym 

wariantem na potrzeby niniejszej strategii była ewaluacja partycypacyjna, która prowadzona była 

równolegle z powstawaniem opracowania, a ewaluator uczestniczył w pracach nad dokumentem 

od najwcześniejszego etapu. Takie podejście umożliwia lepsze poznanie specyfiki dokumentu przez 

ewaluatora, co przekłada się na możliwość udzielenia przez niego wsparcia w tracie tworzenia 

opracowania.  
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W przypadku ewaluacji ex-ante, wyróżnia się cztery podstawowe kryteria: 

 trafności celów strategicznych i planowanych działań, w odniesieniu do zidentyfikowanych 

problemów lub wyzwań, 

 przewidywanej skuteczności działań na rzecz realizacji celów oraz metod ich wdrażania i 

zabezpieczenia odpowiednich zasobów, 

 przewidywanej efektywności sumy zasobów przeznaczonych na realizacje działań, 

 spójności wewnętrznej między jej celami a priorytetami i działaniami oraz zewnętrznej między 

założeniami strategii a założeniami dokumentów wyższego rzędu lub równorzędnymi 

 

Poniżej przedstawiony zostały wnioski z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante.  

1. Diagnoza przeprowadzona na potrzeby strategii (i zaprezentowane w dokumencie wnioski), 

powstała na podstawie analizy wyselekcjonowanych, rzetelnych i wiarygodnych źródeł danych. 

Przedstawia zobiektywizowane informacje dotyczące sytuacji w mieście oraz 

zidentyfikowanych problemów i wyzwań.  

2. Cele strategiczne i operacyjne zostały trafnie dobrane i stanowią odpowiedź 

na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby mieszkańców. Zaplanowane działania wprost odnoszą 

się do głównych sił i słabości miasta. Szeroki udział interesariuszy w procesie powstawania 

dokumentu, w szczególności mieszkańców miasta, i przeprowadzenie badania ankietowego, 

pozwoliło na poznanie realnych potrzeb społeczności lokalnej, a przez to trafne zaplanowanie 

interwencji. Trzy przedstawione obszary strategiczne i wyróżnione w ich ramach cele 

odwzorowują najważniejsze treści wskazane w wizji miasta. Odpowiednie powiązanie wizji 

z celami wskazuje na zastosowanie poprawnego podejścia, które pozwala uznać, 

że zdefiniowane cele przyczynią się do osiągnięcia zakładanej wizji. Jednym z problemów 

wskazywanych przez mieszkańców, jest niezadowalająca sytuacja na rynku pracy. 

Zdefiniowane w ramach Obszaru strategicznego 1. Sfera gospodarcza kierunki działania, mają 

na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej oraz stymulowanie przedsiębiorczości. Zasadność 

interwencji w ramach Obszaru Strategicznego 2. Sfera społeczna wynika z potrzeb lokalnej 

społeczności oraz negatywnych tendencji demograficznych związanych m.in. ze starzeniem się 

społeczeństwa i koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków życia dla wszystkich grup 

mieszkańców. Obszar strategiczny 3. Sfera przestrzenno-innowacyjna wskazany w niniejszej 

strategii jest adekwatny do występujących na terenie Skierniewic problemów, a realizacja 

wskazanych w nim działań, przyczyni się do poprawy stanu środowiska, infrastruktury 

technicznej, zmian w zakresie systemu transportu, oraz jakości i stanu przestrzeni publicznych, 

co będzie miało pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców. Interwencja uzasadniona jest 
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przede wszystkim, niezadowalającym stanem powietrza, wynikającym z używania paliw złej 

jakości, niedostatecznie rozwiniętym systemem gospodarki wodno-ściekowej, czy 

narastającym hałasem związanym ze wzrostem ruchu samochodów osobowych i ciężarowych 

przez miasto. 

3. Zaproponowana logika interwencji i przepisanie odpowiednich zadań do obszarów 

strategicznych, umożliwia skuteczne osiągnięcie zakładanych celów. System realizacji strategii 

przedstawia oczekiwane rezultaty planowanych kierunków działań, a wybór wskaźników 

skupiony jest na ocenie osiągania celów stawianych przed strategią. 

4. W celu zapewnienia efektywności, do realizacji wskazano zadania najbardziej potrzebne 

z perspektywy zidentyfikowanych wyzwań i problemów. Określenie źródeł finansowania, 

stanowi potwierdzenie, że przyjęte założenia i cele są możliwe do osiągnięcia w trakcie 

obowiązywania strategii.  

5. Strategię cechuje wysoka spójność wewnętrzna. Część diagnostyczna dokumentu stanowiła 

bazę do formułowania celów zarówno na poziomie strategicznym, które powiązane 

są z prezentowaną wizją rozwoju. Relacje między wskazanymi wcześniej poziomami zostały 

odpowiednio zaprezentowane, kierunki działania zawierają się w trzech głównych celach 

strategicznych, uwzględniając najważniejsze zagadnienia i problemy. Uszczegółowiony zakres 

kierunków działania, pokazuje, że poszczególne kierunki nie wykazują sprzeczności pomiędzy 

sobą, ani nie nakładają się na siebie, tylko są spójne wewnętrznie. Dodatkowo, niniejsze 

opracowanie jest komplementarne z zapisami dokumentów wyższego rzędu (co zostało 

wykazane w rozdziale 1.3), w szczególności ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 

„Łódzkie 2030”, do której zapisów się odwołuje m.in. przy wskazywaniu obszarów strategicznej 

interwencji.  

 

Podsumowując można stwierdzić, że Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice została przygotowania 

poprawnie i właściwie definiuje politykę rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku. Zaproponowana 

logika interwencji jest wynikiem partycypacji różnych grup interesariuszy i znajduje odzwierciedlenie 

w zdefiniowanych na etapie diagnostycznym problemach, potrzebach mieszkańców i potencjałach 

miasta. 
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V Aneks  

5.1 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Skierniewice  

Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. ust. 3. pkt. 4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej 
gminy; zawartego w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1372) o samorządzie 

gminnym. 

 

Struktura przestrzenna to system powiązanych ze sobą elementów zagospodarowania, które tworzą 

całość funkcjonalno-przestrzenną. Do podstawowych elementów struktury miasta zaliczyć można 

obszary różniące się między sobą rodzajem funkcji, czyli przeznaczeniem i użytkowaniem terenu. 

Do elementów tych, posiadających odpowiednie funkcje, zaliczyć można:  

 obszary mieszkalne (osiedla, zespoły osiedli, dzielnice mieszkaniowe), 

 tereny nauki, administracji, produkcji i biznesu, 

 obszary, na których położone są centra usługowe, centra kultury, infrastruktura społeczna, 

 tereny związane z systemem transportowym miasta – sieć ulic, parkingi, dworce, stacje 

i przystanki transportu zbiorowego, węzły przesiadkowe. 

Elementy tej struktury powiązane są ze sobą systemem transportowym.  

Miasto Skierniewice położone jest w granicach województwa łódzkiego, na jego wschodnim skraju. 

Jego bliskie sąsiedztwo stanowią aglomeracje miasta Warszawy i miasta Łodzi. Skierniewice są 

największym miastem (zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni obszaru) w paśmie 

urbanizacji wywołanej oddziaływaniem linii kolejowej Warszawa-Łódź. Oba miasta: Warszawa i Łódź 

dostępne są w komunikacji kolejowej w czasie poniżej 1-godzinnego dojazdu. Przez teren miasta 

Skierniewice przebiega droga krajowa nr 70, która spina drogę ekspresową Nr 8 z węzłem autostrady 

A2 w Nieborowie. Bliskość Warszawy i Łodzi, i ich stosunkowo łatwa dostępność komunikacyjna, 

przede wszystkim kolejowa, ale również drogowa, wywołuje zjawisko o znacznej skali – migracji 

codziennej mieszkańców Skierniewic do miejsc pracy ulokowanych w tych ośrodkach; najbardziej 

uczęszczanym jest kierunek warszawski. 

Skierniewice są największym miastem subregionu obejmującego teren byłego województwa 

skierniewickiego. Jako miasto, które pełniło do roku 1998 funkcje ośrodka wojewódzkiego, posiada 

uprzywilejowany status miasta grodzkiego. Skierniewice są także siedzibą powiatu ziemskiego oraz 

siedzibą gminy wiejskiej Skierniewice. Najbliżej położonymi ośrodkami miejskimi, które dzisiaj pełnią 

funkcję ośrodków powiatu ziemskiego są miasta: Żyrardów, Łowicz i Rawa Mazowiecka; odległe są od 

Skierniewic o ok. 25-30 km każde. Z Żyrardowem i Łowiczem miasto Skierniewice posiada, oprócz 
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połączeń drogowych, powiązanie liniami kolejowymi. Jako istotną okoliczność wpływającą na 

funkcjonowanie i rozwój miasta Skierniewice wskazać można tempo rozwoju społeczno-

gospodarczego Warszawy i Łodzi – miast traktowanych jako główne bieguny wzrostu w centralnej 

Polsce. Ocenia się, że postępująca integracja funkcjonalna oraz przestrzenna aglomeracji łódzkiej 

i aglomeracji warszawskiej zdynamizuje również rozwój miasta Skierniewice.  

Miasto Skierniewice (powiat grodzki) otoczone jest jednostkami samorządowymi wchodzącymi w skład 

powiatu skierniewickiego (ziemskiego), do którego należą gminy: Skierniewice, Godzianów, Lipce 

Reymontowskie, Głuchów, Słupia, Maków, Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn. 

5.1.1 Zmiany w przestrzeni wynikające z celów strategii rozwoju gminy/ponadlokalnego oraz 

uwzględniające ustalenia, zalecenia i zasady wynikające z modelu wojewódzkiego 

 
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju miasto Skierniewice zostało uznane za 

regionalny ośrodek równoważenia rozwoju, położony w zasięgu strefy narastającej koncentracji 

potencjału cywilizacyjno-ekonomicznego – konurbacji warszawsko-łódzkiej. Z kolei w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego miasto Skierniewice wymieniane jest jako 

ważny element wojewódzkiej sieci regionalnych biegunów wzrostu. Miasto Skierniewice to jeden 

z dziesięciu dużych ośrodków miejskich województwa łódzkiego o zaludnieniu w przedziale 40-80 

tysięcy stanowiących trzon „ośrodków równoważenia rozwoju na obszarze województwa”.  

W przyjętych przez Sejmik Województwa Łódzkiego dokumentach: „Strategii rozwoju województwa 

łódzkiego 2030” oraz „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” (przyjętym 

w sierpniu 2018 r.) najistotniejszymi dla ustalenia w których określa się kierunki rozwoju i deklaruje 

działania polegające na: 

a) wspieraniu rozwoju miasta Skierniewice w roli jednego z ośmiu (obok Piotrkowa 

Trybunalskiego, Sieradza, Kutna, Radomska, Pabianic, Zgierza i Wielunia) ośrodków 

miejskich pełniących funkcje regionalnych biegunów wzrostu w województwie łódzkim, 

b) kształtowaniu i pogłębianiu układu bipolarnego Łódź – Warszawa, mającego szanse 

osiągnąć taki poziom rozwoju, który to obszar może stać się konkurencyjnym obszarem w 

przestrzeni europejskiej, 

c) wspieraniu w Skierniewicach rozwoju funkcji węzła transportowego, także lokalnego 

centrum logistycznego, wpieraniu rozwoju funkcji przemysłowej, opartej na innowacyjnym 

przetwórstwie rolno-spożywczym, rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii branży 

elektrotechnicznej i elektronicznej, wspomaganiu rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz usług rynkowych, 
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d) wspieraniu funkcjonowania istniejących ośrodków akademickich i ośrodków 

naukowobadawczych (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Instytutu Ogrodnictwa),  

e) wspomaganiu wykorzystania zasobów wód geotermalnych w ciepłownictwie i rozwoju 

funkcji uzdrowiskowo – balneologicznych w powiązaniu z Mszczonowem, 

f) wspomaganiu rozwoju funkcji turystycznej opartej na zasobach kulturowych miasta 

i otoczenia. 

Ważnym elementem rozwoju będzie włączenie miasta w sieć unikatowych ośrodków historycznych 

o randze regionalnej i związane z tym, podjęcie działań rewitalizacyjnych zabytkowych struktur 

miejskich. Szczególnego znaczenia nadaje się rozwojowi turystyki w tzw. paśmie kolei Warszawsko – 

Wiedeńskiej (turystyka kulturowa wykorzystująca walory XIX zabytków kolejnictwa – dworca, 

parowozowni i wieży ciśnień). Skierniewice położone są na szlakach turystycznych: 

 Szlaku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – kolejowym (ponadregionalny), 

 Szlaku Książąt Mazowieckich – samochodowym (ponadregionalny), 

 Łódzkim Szlaku Konnym, 

 Szlaku Regionalnym Parków Krajobrazowych – rowerowym, 

 Szlaku Śladami Reymonta – rowerowym, 

 Szlaku Ptaki Okolic Skierniewic – rowerowym, 

 Szlaku Starych Dworków – rowerowym. 

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa zakłada się również realizację innych zadań 

ze sfery polityki przestrzennej, odnoszących się do terytorium miasta Skierniewice: 

a) wskazuje się na potrzebę ukształtowania dróg: krajowej nr 70 i wojewódzkich nr 705 i 707 

w klasach funkcjonalnych „główne”, 

b) budowę na obszarze miasta ulic obwodnicowych dla przeprowadzenia dróg wojewódzkich nr 

705 (ul. Czerwona) i nr 707 (na kierunek do Rawy Mazowieckiej), 

c) modernizację linii kolejowych CE 20 na odcinku Skierniewice – Pilawa – Łuków i na odcinku 

Łowicz Główny – Skierniewice,  

d) zwiększenie dostępności magistrali E20 i CE20 poprzez poprawę stanu technicznego 

przyległych linii kolejowych, 

e) budowę linii elektroenergetycznej 110kV relacji Skierniewice – Rawa Mazowiecka, 

f) budowę linii gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Konopnica – Skierniewice (linii 

zabezpieczającej zasilanie miasta), 

g) docelowo, przebudowę drogi nr 70 dla umiejscowienia jej trasy poza pasmem zabudowy wsi 

Mokra Prawa, 
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h) dostosowanie systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych do wymogów 

dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach, 

i) rozbudowa/modernizacja składowisk o statusie regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych, 

j) odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej. 

W planie artykułuje się również potrzebę utrzymania powiązania systemu przyrodniczego obszaru 

miasta z „zewnętrznymi” obszarami przyrodniczo cennymi – obszarami Natura 2000, rezerwatem rzeki 

Rawki, Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym, Bolimowsko-Radziejowickim Obszarem Ochrony 

Krajobrazu i Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym „Zwierzyniec Królewski”. 

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” nie ustanawia w granicach miasta 

obszarów realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

W programach zawierających zadania rządowe – o którym mowa w art.48 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nie ustala się na terenie miasta inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym. 

5.1.2 Elementy sieci osadniczej  
 
Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta Skierniewice ukształtowana została w oparciu 

o uwarunkowania przyrodnicze, w efekcie wielowiekowych procesów rozbudowy i przekształceń, 

począwszy od średniowiecza (miasto lokacyjne, z czytelnym układem urbanistycznym) poprzez rozwój 

w wiekach XVIII –XIX, aż po czasy powojenne – z okresem, w którym miasto pełni funkcje prężnie 

rozwijającego się ośrodka wojewódzkiego. 

W strukturze przestrzennej miasta zachował się historyczny, promienisty układ sieci uliczno-drogowej 

ukierunkowany na sąsiednie ośrodki miejskie i gminne: Łowicz, Sochaczew, Żyrardów, Rawę 

Mazowiecką, Łódź, Maków-Łyszkowice. Ulice promieniste stanowiące główny szkielet sieci miejskiej, 

zbiegają się w centrum. 

Ważnym elementem struktury miasta, zarówno ze względów funkcjonalnych, jak i ze względu na 

ograniczenia przestrzenne jakie za sobą niosą – są linie kolejowe do Warszawy, Łodzi, Łowicza i Łukowa 

(linie kolejowe o znaczeniu państwowym). Zbiegają się w części centralnej miasta, gdzie znajdują się 

urządzenia stacyjne obsługi pasażerskiej i przeładunku towarów. Linie kolejowe stanowią bardzo 

poważną barierę w kształtowaniu zintegrowanej zabudowy miejskiej. 
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Trzecim, nie mniej ważnym elementem w przestrzeni miasta pozostaje dolina Łupi. W granicach miasta 

znajduje się stosunkowo długi, bo ok. 7 km odcinek koryta tej rzeki. Przebiega na kierunku 

południkowym przez centrum miasta, dzieląc miasto na część wschodnią i zachodnią. Dolina Łupi 

prezentuje duże walory przyrodnicze i krajobrazowe. Stanowi ważny, w skali lokalnej i regionalnej, 

korytarz ekologiczny oraz klin przewietrzający w zabudowie miejskiej. Skupia w swoim pobliżu 

największe pod względem obszarowym tereny zieleni: zbiornik wodny „Zadębie” wraz 

z towarzyszącymi mu terenami rekreacyjnymi, cmentarze, ogrody działkowe, zabytkowy park. Pełni 

funkcję wypoczynkową dla mieszkańców miasta oraz stwarza możliwości kształtowania nowych 

atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji. Rzeka płynie na styku z zabudową centrum miasta, wciąż 

jednak nie jest dostępna dla ogółu mieszkańców za wyjątkiem odcinka w parku miejskim. 

Na długich odcinkach granicy administracyjnej miasta Skierniewice, ale już poza miastem, 

bezpośrednie sąsiedztwo stanowią duże kompleksy lasów: od północy – Lasu Bolimowskiego, od 

zachodu – Lasu Zwierzynieckiego, od wschodu – Lasu Pamiętna, od strony południowowschodniej – 

Lasu wsi Strobów. Na terytorium miasta (i w jego władaniu) znajduje się duży kompleks gruntów 

leśnych i zadrzewionych, stanowiący dawny poligon wojskowy, który z racji swoich walorów 

środowiskowych, położenia i rozległości, jest predestynowany do lokalizacji obiektów lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz inwestycji związanych z rekreacją i wypoczynkiem. Ponadto strukturę 

funkcjonalno-przestrzenną zabudowy miejskiej charakteryzują: 

 obecność historycznego śródmieścia z Rynkiem i Ratuszem, wypełnionego zabudową 

mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności zabudowy, objętego rygorami ochrony 

konserwatorskiej; 

 koncentracja dużych ośrodków zamieszkania tj. osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych 

w dwóch obszarach miasta – pierwszego w terenach na zachód od zabudowy staromiejskiej, 

drugiego w terenach położonych na północ od kolei i na zachód od drogi krajowej nr 70; 

 występowanie dużych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, różnie 

ulokowanych na obszarze miasta i o różnym stopniu intensywności zabudowy; 

 wyraźna koncentracja funkcji techniczno-produkcyjnych w terenach przykolejowych; 

 niska intensywność zabudowy w terenach miasta historycznego, zwłaszcza w jego części 

południowej i zachodniej; kwartały zabudowy położone stopniowo ulegają przekształceniu 

i porządkowaniu, jednak w dalszym ciągu część z nich wypełniona jest zabudową o niskich 

standardach, w sposób nieuporządkowany, słabo wykształcone są pierzeje; 

 stosunkowo niska intensywność zabudowy w terenach przyrzecznych miasta, gdzie dominuje 

wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pojawiają się wille na dużych działkach 
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z zielenią i zabudowa nawiązująca charakterem do letniskowej zabudowy pensjonatowej, 

która w XIX w. w tym rejonie była lokalizowana; 

 zabudowa „dzielnicy Rawka” jest ośrodkiem zabudowy coraz lepiej związanym ze strukturami 

miasta – zarówno w zakresie dostępności komunikacyjnej, jak i dostępności do usług 

ogólnomiejskich i miejskich systemów infrastruktury technicznej; 

 miejscem koncentracji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest część północna 

miasta, tereny przyległe do drogi krajowej nr 70; 

 bliskie centrum miasta jest położenie doświadczalnych pól rolniczych ośrodków naukowych. 

Jako grunty o wysokiej kulturze rolnej i grunty szczególnego przeznaczenia, podlegają ochronie 

przed zabudową i ujemnym oddziaływaniem zabudowy miejskiej, 

 postępująca zabudowa terenów przyulicznych na większości wylotów z miasta.  

 nowe budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej, coraz liczniej pojawiają się w terenach 

rolnych, w oderwaniu od istniejących ośrodków zabudowy i pasm zabudowy przyulicznej. 

Często są to budynki ulokowane wzdłuż 5-metrowych dróg wewnętrznych, które wychodzą 

w głąb otwartych terenów rolnych. 

W ostatnich latach największe zmiany w zagospodarowaniu miasta nastąpiły w sferze 

budownictwa mieszkaniowego. Widoczną zmianą w zagospodarowaniu przestrzeni miasta jest 

postępująca zabudowa domami mieszkalnymi jednorodzinnymi na obszarach peryferyjnych miasta, 

słabo powiązanych z zabudową miejską i infrastrukturą miejską. Zjawisko to nabiera niepokojących 

rozmiarów i bezsprzecznie tworzy nieład w przestrzeni miasta. Wiąże się z tym również zagrożenie dla 

powodzenia wdrożenia przyszłych regulacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W zasadzie na wszystkich kierunkach miasta pojawiły się zespoły kilku, kilkunastu domów uformowane 

w długie szeregi, wychodzące w głąb pól uprawnych, obsługiwane przez wąskie drogi dojazdowe, 

o nieprzelotowym zakończeniu. Tego rodzaju zabudowa inicjowana przez właścicieli gruntów 

zainteresowanych ich podziałem na działki budowlane i następnie sprzedażą działek, występuje na 

wszystkich obszarach rolnych miasta, gdzie brak jest planów miejscowych, a w obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wyklucza się ich zabudowę. 

Obiekty usług handlu i gastronomii skupione są przede wszystkim w centrum miasta, przy trasach 

wylotowych oraz w postaci placówek w osiedlach mieszkaniowych. Hipermarkety i supermarkety 

oferują przede wszystkim artykuły branży spożywczej. Brak jest dużego obiektu handlowo-usługowego 

typu „galeria”, w którym znalazłyby się sklepy sieciowe innych branż np. odzieżowe, obuwnicze. Sklepy 

handlu detalicznego o niewielkich powierzchniach różnych branż zlokalizowane są głównie w centrum 
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miasta oraz w pasażu handlowym przy ulicy Norwida na osiedlu Widok. Małe sklepy spożywcze 

funkcjonują głównie w osiedlach mieszkaniowych. 

Obecnie, w granicach miasta znajdują się grunty o powierzchni 3440 ha. Jeśli pominąć położenie 

dzielnicy „Rawka” i obszary zabudowy dawnego Halinowa, to granice administracyjne wyznaczają 

obszar miasta stosunkowo zwarty, z historyczną zabudową miejską ulokowaną niemal centralnie. 

Przestrzeń miasta wyznaczona granicami administracyjnymi nie pokrywa się z przestrzenią zabudowy 

miejskiej. Istotną zmianą odnotowaną w rozwoju miasta jest fakt, że dzisiaj niemal 45% ogółu 

mieszkańców miasta zamieszkuje północne obszary miasta, to jest obszary oddzielone od zabudowy 

śródmiejskiej liniami kolejowymi Warszawa-Skierniewice i Skierniewice – Łowicz. 

Rysunek 2 Elementy sieci osadniczej 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.1.3 Obszary o kluczowych funkcjach dla rozwoju gminy lub gmin  
 
Z dniem 1 stycznia 2012 r. miasto Skierniewice powiększyło swoje granice o duży kompleks terenów 

zadrzewionych przy Lesie Zwierzynieckim, który dawniej stanowił poligon wojskowy. Miasto jest 

właścicielem terenu. Jest to miejsce, gdzie samorząd miasta rozpoczął starania o zlokalizowaniu 

zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Z chwilą nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej dla 

części miasta Skierniewice, w granicach wyodrębnionej jednostki pomocniczej „Osiedle Zdrojowe”, 

oraz trzem sołectwom w gminie Maków: wsi Maków, wsi Krężce i wsi Dąbrowice (z mocy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r.), planowano budować ośrodek lecznictwa 

uzdrowiskowego. Jest to funkcja zagospodarowania bardzo odmienna od dotychczas występujących 

na obszarze miasta. Konieczność zapewnienia szczególnych wymogów środowiskowych dla 

funkcjonowania uzdrowiska przekłada się na podporządkowanie temu zadaniu pozostałych funkcji 

zabudowy i zagospodarowania miejskich terenów w granicach „Osiedla Zdrojowego”. W operacie 

uzdrowiskowym, w którym wykazano możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na 

obszarze dawnego poligonu wojskowego, określa się strefy ochrony uzdrowiskowej: „A”, „B” i „C”. 

Strefa „A” obejmuje obszar o powierzchni 77,221 ha, położony wyłącznie w granicach miasta. Jest to 

obszar przyszłych lokalizacji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, ale także innych 

obiektów służących lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty (np. pensjonatów, 

restauracji, kawiarni). Spodziewano się, że z chwilą osiągnięcia większej skali zainwestowania w sferze 

lecznictwa uzdrowiskowego (dopuszczalnego w strefie „A”) pojawią się w innych rejonach miasta, 

różnorakie inwestycje budowlane inspirowane sąsiedztwem uzdrowiska lub służące działalności 

usługowej związanej z funkcjonowaniem uzdrowiska. Zapewne, rozwój zabudowy uzdrowiskowej 

zaktywizuje przekształcenia w zagospodarowaniu terenów zachodniej części miasta. W najbliższych 

latach samorząd będzie rozważał zasadność dalszej funkcji stref ochrony uzdrowiskowej. 

W obrębie historycznego układu przestrzennego miasta ustalone zostały strefy ochrony 

konserwatorskiej, w których obowiązują ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę 

znajdujących się w nich zabytków, historycznych podziałów geodezyjnych, rozplanowania tkanki 

miejskiej. Są nimi: strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisana do rejestru zabytków oraz strefa 

„B” podlegająca ochronie z mocy prawa miejscowego. 
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Rysunek 3 Obszary o kluczowych funkcjach dla rozwoju gminy lub gmin 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.1.4. Lokalne powiązania infrastrukturalne, w tym transportowe i energetyczne 
 
Relacje z otoczeniem uwidaczniane są najczytelniej na przykładzie powiązań administracyjnych, 

gospodarczych i usługowych. Zasięg oddziaływania miasta Skierniewice jest różny w poszczególnych 

sferach życia i posiada różną intensywność. 

Dla siedmiu gmin powiatu ziemskiego tj. gmin: Skierniewice, Bolimów, Maków, Lipce Reymontowskie, 

Słupia, Godzianów, Głuchów, Nowy Kawęczyn i Kowiesy miasto Skierniewice identyfikowane jest jako 

ośrodek centralny – siedziba powiatu ziemskiego i miejsce funkcjonowania szeregu obiektów 

usługowych z zakresu usług wyższego rzędu, tj. przede wszystkim, usług ochrony zdrowia, szkolnictwa 

wyższego i średniego, kultury, sportu, bankowości, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Miasto 

Skierniewice dla obszaru w/wym. gmin i ludności je zamieszkującej: 

 pełni funkcję węzła drogowego i kolejowego obsługującego otaczające gminy, 

 stanowi stosunkowo duży i komunikacyjnie najłatwiej dostępny, rynek pracy dla ludności 

zamieszkującej otaczające tereny wiejskie, 

 jest ważnym miejscem stałych migracji ludności z terenu powiatu ziemskiego, 

 stanowi lokalny rynek zbytu produktów rolnych i zaopatrzenia w środki produkcji gospodarstw 

rolnych prosperujących na otaczających terenach wiejskich, 

 stanowi lokalny rynek zaopatrzenia ludności pobliskich gmin, 

 jest dla części ośrodków wiejskich gminy Skierniewice lokalizacją siedzib administracji 

kościelnej – parafii rzymsko-katolickich wraz ze świątyniami i cmentarzami grzebalnymi.  

Uwarunkowania komunikacyjne miasta wynikają z jego położenia w stosunku do sieci dróg krajowych 

i wojewódzkich i linii kolejowych, oraz z rozmieszczenia w obrębie miasta głównych generatorów ruchu 

– obszarów zabudowy mieszkaniowej, miejsc pracy i centrów usługowych. Na otoczenie 

komunikacyjne miasta składają się: 

 linie kolejowe do Warszawy, Łodzi, Łowicza i Łukowa o znaczeniu państwowym (o numerach: 

1, 11, 12) zbiegające się w części centralnej miasta z urządzeniami stacyjnymi obsługi 

pasażerskiej i przeładunku towarów (są to linie zelektryfikowane, dwutorowe), 

 autostrada A2, z najbliżej położonym węzłem autostradowym w Nieborowie,  

 droga krajowa Nr 70 Łowicz-Huta Zawadzka  

 droga wojewódzka Nr 705 Śladów-Sochaczew-Skierniewice-Jeżów,  

 droga wojewódzka Nr 707 Skierniewice-Rawa Mazowiecka,  

 ulice zaliczone do kategorii dróg powiatowych. 
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W mieście Skierniewice występuje miejska komunikacja autobusowa i zamiejska komunikacja kolejowa 

oraz samochodowa. Obsługa miejską komunikacją autobusową jest funkcją potrzeb przewozowych 

i układu ulicznego. W Skierniewicach istnieje jeden Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., który 

obsługuje 11 linii autobusowych w granicach Skierniewic, z czego 4 wychodzą poza granice miasta. 

Komunikacja zamiejska opiera się o usługi przewozowe kolejowe oraz samochodowe (świadczone 

przez Państwową Komunikację Samochodową, Polskie Koleje Państwowe oraz przewoźników 

prywatnych). Kolej zapewnia połączenia w relacjach zamiejskich a poprzez dworce w Warszawie, Łodzi 

oraz Koluszkach również pełne połączenia w relacjach krajowych.  Na terenie miasta znajduje się 

dworzec PKP zlokalizowany centralnie względem granic miasta oraz przystanek kolejowy Skierniewice 

Rawka (na trasie do Warszawy). Nieopodal granic miasta zlokalizowany jest również przystanek 

kolejowy Dąbrowice (na trasie do Koluszek). W Skierniewicach występują ponadto prywatne usługi 

przewozowe. Świadczone one są przez właścicieli zarejestrowanych samochodów osobowych TAXI 

oraz firmy świadczące usługi w zakresie przewozu osób, nie zarejestrowanych jednak jako taksówki.  

W mieście pojawiły się nowe inwestycje drogowe. Do najważniejszych należy zaliczyć: rozbudowę ulicy 

Rataja, łącznie z budową drugiej nitki wiaduktu, budowę ulicy Unii Europejskiej, budowę Alei Pieniążka, 

przebudowę Alei Niepodległości, rozbudowę ulicy Rawskiej, przebudowę ulicy Łódzkiej, przebudowę 

ulicy Armii Krajowej, modernizację ul. Strobowskiej. 

Istniejący na terenie miasta Skierniewice system sieci wysokiego napięcia 110 kV, średniego napięcia 

15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby 

elektroenergetyczne, przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju i standardowych przerw 

w dostarczaniu energii elektrycznej. 

Zasilanie w energię gazową miasta Skierniewice odbywa się z magistrali gazu ziemnego 

wysokometanowego Mory-Piotrków Trybunalski. Od  magistrali tej w miejscowości Chrzczonowice 

wybudowany jest gazociąg odgałęźny wysokiego ciśnienia DN 150. 

Podstawowym źródłem ciepła dla miasta Skierniewice jest Energetyka Cieplna, w której zainstalowane 

są 4 kotły o łącznej wydajności 99,69 MW. System ciepłowniczy w Skierniewicach obejmuje głównie 

osiedle „Widok” oraz centrum miasta.   



 
 

 

 
86 

Rysunek 4 Lokalne powiązania infrastrukturalne, w tym transportowe i energetyczne 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.1.5 Zielona infrastruktura 
 
Miasto ulokowane jest na obszarze równinnym, którego rzeźbę urozmaicają doliny rzek 

spływających do Bzury: Rawki, Łupi i Pisi-Zwierzyniec. Rzeki rozczłonkowują obszar miasta na kierunku 

południkowym. Ukształtowanie powierzchni terenu w granicach miasta nie stwarza przeszkód dla 

rozwoju zabudowy - dominują łatwo dostępne, duże i płaskie powierzchnie. Obszar miasta 

charakteryzuje niewielki udział powierzchni leśnych. Rzeźba terenu wraz z zielenią, która jej 

nieodłącznie towarzyszy, powinna stanowić główny szkielet systemu przyrodniczego miasta, 

powiązanego z funkcją rekreacji i wypoczynku dla jego mieszkańców. Generalnie na terenie miasta 

można wyróżnić cztery typy obszarów charakteryzujących się odmiennym mikroklimatem: 

 tereny zabudowy, o silnie zmienionych warunkach klimatycznych – o podwyższonej 

temperaturze i utrudnionym przewietrzaniu. Dotyczy to większości obszarów zabudowy 

miejskiej, z wyłączeniem takich terenów położonych peryferyjnie w stosunku do centrum 

miasta, 

 tereny dolin rzecznych Łupi, Rawki i Pisi-Zwierzyniec oraz innych cieków bez nazwy, także 

nielicznych zagłębień bezodpływowych w terenach rolnych – charakteryzujące się 

niekorzystnymi warunkami wilgotnościowymi (wynikłymi z płytkiego zalegania wód 

gruntowych), z dużym prawdopodobieństwem występowania przygruntowych przymrozków 

oraz zjawiska inwersji temperatury, częstym zaleganiem chłodnego i wilgotnego powietrza 

oraz mgieł, 

 tereny przyleśne znajdujące się w północnej części miasta na styku z Puszczą Bolimowską, 

w części północno-wschodniej na styku z terenami leśnymi wsi Pamiętna i Strobów 

oraz w części zachodniej na styku z terenami Lasu Zwierzynieckiego. Klimat tych terenów 

charakteryzuje się podwyższoną wilgotnością, większą zacisznością i zmniejszoną amplitudą 

dobową temperatury, 

 tereny otwarte miasta o dobrych warunkach termicznych, wilgotnościowych oraz solarnych, 

także dostatecznie przewietrzane. Są to pozostałe tereny miasta (niezabudowane 

lub   zabudową rozproszoną), peryferyjnie położone w stosunku do istniejącej zabudowy 

miejskiej 

W ramach zieleni miejskiej stanowiącej jeden z najważniejszych elementów krajobrazu Skierniewic 

można wyróżnić następujące tereny zieleni urządzonej: 

 park, zieleńce, zieleń przyuliczna – są one powierzchniowo niewielkie i rozproszone na terenie 

miasta. Park wraz z osadą pałacową pomimo swej odpowiedniej lokalizacji (usytuowany jest 
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w bezpośredniej bliskości od centrum miasta), z punktu widzenia turystyki, rekreacji 

i wypoczynku stanowi atrakcyjną przestrzeń.  

 cmentarze parafialne i komunalny; często pozbawione są prawidłowej konserwacji (nagrobki, 

ścieżki, ogrodzenia, miejsca gromadzenia odpadów) i pielęgnacji, zwłaszcza zieleni. 

Niedostateczny jest udział zieleni w ich obrębie. Brak również czytelnej kompozycji 

przestrzennej, która podkreślałaby charakter miejsca i jego znaczenie, porządkowała 

przestrzeń w sposób jasny i przejrzysty, np. poprzez tworzenie czytelnego układu alei; wyjątek 

stanowi cmentarz Św. Rocha, gdzie wyeksponowana jest aleja kasztanowcowa; 

 ogrody działkowe i przydomowe; ich potencjał widokowy wzrasta, maleje natomiast funkcja 

produkcyjno-uprawowa. Pojawia się w nich coraz częściej trwała roślinność ozdobna (drzewa, 

krzewy, pnącza, byliny, trawy). W krajobrazie miasta należy je traktować jako tereny 

o funkcjach przyrodniczych, jak i wypoczynkowych;  

 lasy i zadrzewienia; stanowią jedynie 4,6 % powierzchni miasta. Nie są one przystosowane 

do właściwego pełnienia funkcji klimatycznej, ochronnej i rekreacyjnowypoczynkowej. 

Dostosowanie lasów do wyżej wymienionych funkcji pozwoliłoby na lepszą ich ochronę przed 

różnorodną presją miasta. Na obszarze miasta i w bezpośrednim otoczeniu występują: lasy 

łęgowe budowane przez dąb, jesion lub wiąz, lasy mieszane świeże (kompleks lasu dębowo-

sosnowego), sosnowy bór świeży i lokalnie na terenach podtapianych o umiarkowanym 

odpływie wody niewielkie płaty bagiennego lasu olszowego; 

 pola uprawne i tereny sadowniczo-ogrodnicze; mają wciąż znaczący udział w krajobrazie 

miasta, szczególnie na jego obrzeżach. Wymagają one niedużego zadrzewienia zwłaszcza na 

styku z drogami intensywnego ruchu samochodowego czy kolejowego oraz w formie tzw. 

zadrzewień śródpolnych;  

 łąki i pastwiska; zlokalizowane są najczęściej na nisko położonych terenach o dużym potencjale 

wodnym, głównie w dolinie rzeki Rawki, (fragmentarycznie Łupi i Pisi-Zwierzyniec) oraz na 

zapleczach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej znajdującej się na 

peryferiach miasta,  

 zieleń ozdobna towarzysząca poszczególnym ulicom stanowi również swoiste łączniki 

pomiędzy poszczególnymi obiektami stanowiącymi węzły ekologiczne. 

Skierniewice są otoczone od północy przez Puszczę Bolimowską, która stanowi fragment 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Fragment zachodniej granicy Miasta wyznacza Zespół 

Krajobrazowy „Zwierzyniec Królewski”. Na południowy wschód od Miasta znajduje się las w Strobowie 

i Pamiętnej. Przez Miasto przepływa rzeka Łupia. Północno-wschodnią granicę obszaru stanowi rzeka 

Rawka. Północno-wschodnie fragmenty dzielnicy Rawka włączone zostały w system obszarów prawnie 
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chronionych, o randze krajowej. Tereny te wchodzą w skład Bolimowsko-Radziejowickiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu z doliną środkowej Rawki. Wraz z prawnie ustanowionymi otulinami 

dla Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i dla Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Zwierzyniec 

Królewski” – obszar ten stanowi strefę ochronną wokół obszarów przyrodniczo cennych położonych 

w sąsiedztwie miasta i objętych formami ochrony wyższego rzędu (Bolimowski Park Krajobrazowy, 

obszar Natura 2000). 

Obszary na terenie miasta i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, wyróżniające się ze względu na wartości 

przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe objęte zostały ochroną prawną w oparciu o przepisy ustawy 

o ochronie przyrody. Należy do nich: 

 rezerwat przyrody pn. „Rawka”, 

 Bolimowski Park Krajobrazowy i otulina, 

 zespół przyrodniczo-krajobrazowy pn. „Zwierzyniec Królewski” z otuliną, 

 Bolimowsko-Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu z Doliną Środkowej Rawki, 

 użytki ekologiczne, 

 pomniki przyrody, 

 Obszar Natura 2000 pn. „Dolina Rawki” wg Dyrektywy Siedliskowej o symbolu PHL 100015. 
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Rysunek 5 Zielona infrastruktura 

Źródło: opracowanie własne. 

 

5.2 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w Mieście Skierniewice  

Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. ust. 3. pkt 5) ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie; zawartego w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1372) o samorządzie gminnym. 

5.2.1 Polityka przestrzenna w systemie polityk publicznych 
 
Polityka przestrzenna należy do sfery tzw. polityk publicznych, które rozumiane są, jako sfera 

świadomych i zorganizowanych działań struktur państwa i społeczeństwa wokół problemów 

publicznych. Można wyróżnić wiele typów polityk publicznych. Dużą rolę odgrywa wśród nich polityka 

rozwoju, która jest polityką horyzontalną, strategiczną, z którą związane są inne polityki publiczne, 

m.in. polityka przestrzenna. 
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Polityka przestrzenna spełnia wszystkie kryteria polityk publicznych. Jest to bowiem planowa 

działalność, polegająca na wykorzystywaniu znajomości dostępnych zasobów oraz praw rządzących 

kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni w celu najbardziej racjonalnego jej zagospodarowania. 

W ramach polityki przestrzennej władze publiczne ustalają cele i środki kształtowania 

zagospodarowania przestrzennego w określonych, zmiennych w czasie warunkach zewnętrznych  

– społecznych, ekonomicznych, technicznych, a także politycznych. Polityka przestrzenna zajmuje 

się określeniem celów, wraz ze sposobami ich osiągania, w zakresie użytkowania i przekształcania 

środowiska życia człowieka, a więc wykorzystywanego przez niego zajmowanego terytorium. Musi 

ona wpływać na działania podejmowane przez liczne podmioty, czynnie zmieniające kształt tego 

środowiska.  

Każdy z tych podmiotów kieruje się własnymi celami i motywami w swej ingerencji w terytorium, 

w przestrzeń. Tylko nieliczne z tych podmiotów mają świadomość bezpośrednich, a jeszcze rzadziej 

pośrednich, uwarunkowań i skutków swego działania. Wprawdzie wpływ każdego z nich na świat 

realny jest wycinkowy, ale ze względu na liczbę takich podmiotów sumaryczny efekt ich działania jest 

znaczący. W związku z pewną przypadkowością takich rozproszonych działań nie można mieć 

pewności, co do sumarycznego skutku, jaki za sobą przyniosą. Poprzez właściwą politykę przestrzenną 

władze mogą ograniczać potencjalny chaos, wynikający z tej przypadkowości. Obowiązek prowadzenia 

polityki przestrzennej zawarty jest w polskim prawie, wyznaczającym zakres formalnych kompetencji 

w tej sferze poszczególnych poziomów władzy. 

Udział komponentu przestrzennego w polityce rozwoju może być różny, a w Polsce ukształtowany 

został zasadniczo przed procesem transformacji systemowej i w ostatnich trzech dekadach przeszedł 

jedynie ograniczony proces dostosowawczy. Na skutek tego przestał być wystarczająco skuteczny, stąd 

wymaga reform, przewidzianych w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przyjętej przez Radę 

Ministrów 14 lutego 2017 roku. Polegają one m.in. na integracji systemu programowania rozwoju 

z systemem planowania przestrzennego, co umożliwiłby pełniejsze uwzględnienie uwarunkowań 

i lepsze wykorzystanie lokalnych potencjałów rozwoju. 

W zależności od szczebla władzy publicznej rola poszczególnych komponentów procesu planowania 

rozwoju jest nieco inna. Komponent społeczno-gospodarczy dominuje na wyższych poziomach władzy 

(krajowym i regionalnym), natomiast komponent przestrzenny ma większe znaczenie na poziomie 

lokalnym (gmina). Powyższe założenia stały się podstawą ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących 

zasad prowadzenia polityki rozwoju w kierunku wyższego stopnia zintegrowania podsystemów 

społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a tym samym do zapewnienia skutecznej realizacji 

wyznaczonych celów rozwoju. Zintegrowane podejście, uwzględniające gospodarowanie przestrzenią 

na poziomie gminy będzie ewoluować w stronę takich regulacji i sposobów zarządzania przestrzenią, 

które odpowiadają procesom gospodarczym i społecznym w dłuższej perspektywie. 
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5.2.1.1 Instrumentacja polityki przestrzennej 

Wdrażanie polityk publicznych można ułożyć w tzw. drabinę interwencji: na najniższym szczeblu 

władze powstrzymują się od działania, a na najwyższym narzucają swoje rozwiązania, czyli eliminują 

wybór obywatelowi, tworząc szczególne zakazy i ograniczenia. Ale władze mogą działać także na rzecz 

zwiększania skali wyboru, które ma przed sobą obywatel, lub nakierowywać go na niedokonywanie 

określonych wyborów, utrudniając dostęp do niektórych możliwości, lub na dokonanie określonego 

wyboru czy zmianę przyzwyczajeń. Zakres instrumentów oddziaływania jest dość szeroki: najbardziej 

skuteczne mogą być bezpośrednie inwestycje publiczne, realizujące potrzeby społeczne, 

ale też istotnie wpływające na zachowania inwestycyjne. Także zwolnienia podatkowe, granty 

i dotacje, usprawnienia organizacyjne oraz działania edukacyjno-informacyjne pozwalają na włączanie 

i skłanianie do określonego działania podmioty, które nie podlegają bezpośrednio władzy. Istnieje też 

sfera prawno-regulacyjna, ale jej skuteczność jest w Polsce przeceniana. Lepiej jest udoskonalać 

sposoby zarządzania przestrzenią, głównie poprzez zwiększanie wiedzy i poprawę dostępu 

do informacji o problemach specyficznych obszarów, w których żyją obywatele i funkcjonuje 

gospodarka. Wszystko to winno sprzyjać większej dynamice wzrostu, co jest obecnie podstawowym 

kryterium oceny polityk publicznych.  

W dzisiejszych czasach przewagi konkurencyjne są krótkotrwałe ze względu na szybką dyfuzję 

innowacji do konkurentów o niższych kosztach pracy. Ważnym źródłem trwałych przewag 

konkurencyjnych staje się wysokiej jakości kapitał ludzki, mocno powiązany z wysokiej jakości 

przestrzenią miejską i społeczną. Dlatego też obserwuje się rosnące znaczenie zagospodarowania 

przestrzennego w obszarach zurbanizowanych, jako czynnika lokalizacji firm, które bazują na kapitale 

ludzkim, w tym na wiedzy i zaufaniu społecznym. Z tego też względu rola i znaczenie polityki 

przestrzennej w gospodarce wzrasta. Obejmuje ona dwa podstawowe komponenty: wewnętrzny 

i zewnętrzny. 

Komponent wewnętrzny polityki przestrzennej gminy dotyczy stosowania tych instrumentów 

wpływających na przekształcenia przestrzenne, które prawo przypisało samej gminie. Pozwalają 

one na dokonywanie skoordynowanych przekształceń struktury przestrzennej poprzez koordynację 

różnorodnych polityk gminnych w aspekcie przestrzennym (np. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, Strategia rozwoju gminy, Lokalne lub gminne programy 

rewitalizacji, czy też lokalne polityki środowiskowe lub społeczne). Twardym narzędziem może być 

również stanowienie prawa miejscowego (np. Plany zagospodarowania przestrzennego, uchwała 

krajobrazowa, Specjalne strefy rewitalizacji). Do tego dochodzą instrumenty ekonomiczne (programy, 

granty, subsydia), instrumenty społeczne (włączanie społecznościowe, partycypacja w kształtowaniu 

przestrzeni, propagowanie pożądanych wzorców zachowań) oraz instrumenty informacyjne (edukacja, 
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dostępność informacji przestrzennej). W większości instrumenty te są, zgodnie z prawem, inicjowane 

przez organy gminy i realizowane przez nią samą lub pod jej kontrolą. 

Komponent zewnętrzny polityki przestrzennej gminy dotyczy wywierania wpływu na stosowanie 

instrumentów oddziałujących na przekształcenia przestrzenne przez podmioty inne niż dana gmina, 

na przykład gminy sąsiednie, powiaty, obszary funkcjonalne czy metropolitalne, samorządowe 

województwo czy wręcz władze krajowe - sejm, rząd czy instytucje przez nie powołane, które 

odpowiadają za rozwój poszczególnych komponentów przestrzeni, na przykład sieci infrastruktury 

(kolei, dróg i autostrad, szlaków żeglownych, lotnisk) albo obszarów chronionych. Podmioty 

te co do zasady kierują się interesem społeczności szerszej niż gminna, ale sposób w jaki rozumieją 

interes tej szerszej społeczności oraz jego komponenty, kształtowany jest w określonym procesie 

politycznym, na który wpływ może mieć także pojedyncza gmina, jeśli dostrzeże swój interes i będzie 

umiała go odpowiednio promować. Rozstrzygnięcia w zakresie polityki przestrzennej podejmowane 

na szczeblu wyższym niż gminny muszą bowiem brać pod uwagę również interes mieszkańców 

tej gminy. 

Większa świadomość i zaangażowanie władz w obu wymienionych komponentach polityki 

przestrzennej mogą sprzyjać jej skuteczności, ale należy także liczyć w tym względzie na wzrost 

świadomości obywatelskiej. Zwiększanie wiedzy obywateli może spowodować wzrost poczucia 

identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz świadomości własnej siły sprawczej w procesie rozwoju  

– to wymarzona sytuacja dla wzrostu zaangażowania obywatelskiego i kapitałowego. Zwiększanie 

partycypacji obywatelskiej i zaangażowania lokalnego biznesu może stanowić skuteczną przeciwwagę 

dla ograniczoności instrumentów sprawowania władzy. 

5.2.2 Rekomendacje dla polityki przestrzennej Skierniewic 
 
Głównym wyzwaniem dla polityki przestrzennej jest prawidłowe rozpoznanie, klasyfikacja 

i uporządkowanie dostępnych zasobów przestrzeni a następie umiejętne ich wykorzystanie w procesie 

rozwoju. Aby proces ten był efektywny musi wynikać lub odpowiadać obecnym i przyszłym potrzebom, 

lub realizować wypracowane kompleksowe wizje rozwoju. Rozpoznanie potrzeb oraz pojawiających 

się szans i możliwości ich zaspokojenia jest jednym z głównych komponentów polityki przestrzennej. 

Natomiast zaspokojenie rozpoznanych potrzeb lub realizacja przyjętych wizji najczęściej wiąże 

się z odpowiednim kształtowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru w powiązaniu z jego 

otoczeniem, czyli rozwoju jej poszczególnych węzłów i odpowiednich powiązań między nimi. Proces 

ten toczy się w czterech wymiarach: lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym, a w szczególnych 

przypadkach także ponadregionalnym (np. krajowym).  
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5.2.2.1 Wymiar lokalny 

W wymiarze lokalnym głównym wyzwaniem kształtowania struktury przestrzennej jest zapewnienie 

dostępności terenów pod rozwój funkcji mieszkaniowych wraz z towarzyszącymi im usługami 

oraz zapewnienie dostępności terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą – przemysłowo-

składowych. Należy przy tym stosować zasady recyklingu przestrzeni, to znaczy oszczędnego 

gospodarowania zasobami i wykorzystania w pierwszej kolejności terenów opuszczonych 

lub zdegradowanych („brownfield”) niż wchodzenia na nowe, niezagospodarowane tereny 

(„greenfield”). Wiąże się to też z kształtowaniem sieci ekologicznej miasta - korytarzy zapewniających 

ciągłość obszarów przyrodniczych, zapewnienie właściwej jakości powietrza („przewietrzanie”), 

przy jednoczesnym wykorzystanie dla celów rekreacyjnych i komunikacji pieszej.  

Osobnym zagadnieniem jest rozwój przestrzeni publicznych, społecznych i sąsiedzkich, przy czym 

należy podkreślić odrębność tych kategorii. Przestrzeń społeczna i sąsiedzka wiąże się z integracją 

społeczności poszczególnych osiedli czy kwartałów zabudowy. Natomiast przestrzeń publiczna 

powinna integrować całą wspólnotę miejską i być magnesem przyciągającym gości z zewnątrz, 

co oprócz znaczenia społecznego i kulturowego może mieć też swój wymiar gospodarczy. Wszystko 

zależy od umiejętnego określenia programu użytkowego tych przestrzeni, zwłaszcza w obszarze 

śródmiejskim, tak aby stanowił on skuteczny magnes dla publiczności. Nie jest to zadanie łatwe w dobie 

kryzysu funkcjonalnego centrów miejskich, konkurencji wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych położonych z dala od nich, problemów parkingowych i kongestii, oraz handlu w internecie. 

Sytuacja post-pandemiczna prawdopodobnie problem ten pogłębi, stąd stanowić on będzie jedno 

z najważniejszych wyzwań dla polityki przestrzennej. Warto w tym względzie mieć też na uwadze 

zasadność tworzenia strategicznej rezerwy terenowej w zasobach gminnych, ułatwiającej rozbudowę 

infrastruktury społecznej adekwatnej do obecnych i przyszłych potrzeb. 

Kształtując przestrzenie publiczne należy przede wszystkim pamiętać o ich znaczeniu integracyjnym 

dla lokalnej społeczności oraz funkcjach symbolicznych (kulturowych). Wskazane jest kierowanie 

się nowoczesnym paradygmatem miasta przyjaznego ludziom i klimatowi, czyli tzw. „modelowi 

zielono-niebieskiemu”, a nie „szaremu” (określanego potocznie „betonozą”). Takie podejście pozwala 

lepiej zaspokoić społeczne potrzeby, przy mniejszych kosztach oraz ułatwia szersze zaangażowanie 

społeczne. 

Rozwój systemu komunikacyjnego powinien odpowiadać pojęciu „zrównoważonej mobilności”, 

wykraczającemu poza kategorię „zrównoważonego transportu”, co jest szczególnie istotne z punktu 

widzenia zadań, stawianych przed polityką przestrzenną. Zrównoważony transport obejmuje 

funkcjonowanie infrastruktury, co jest jednym z głównych zagadnień planistycznych - problematyka 

optymalizacji dostaw i sieci transportowych stała u źródeł gospodarki przestrzennej, jako dyscypliny 

wiedzy. Jednak, jak wykazała praktyka, samo zapewnienie podaży w zakresie infrastruktury transportu, 
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nie rozwiązuje wszystkich współczesnych problemów funkcjonowania przestrzeni. Stałym zjawiskiem 

jest kongestia , czyli chroniczne zjawisko takiego natężenia ruchu, które przekracza przepustowość 

wykorzystywanej infrastruktury. Wzrost podaży poprzez modernizacje i usprawnienia sieci powodują 

reakcję w postaci zwiększonego popytu na głównych jej ciągach (kongestia pierwotna) 

jak i w miejscach, które były dotąd od niej wolne (kongestia wtórna), tworzą się „wąskie gardła”.  

Dlatego zadaniem polityki przestrzennej jest dziś również działanie po stronie popytu, czyli takie 

kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, aby w miarę możliwości racjonalizować 

i minimalizować zapotrzebowanie na wybrane elementy infrastruktury transportowej. Można to robić 

na różne sposoby, m.in. poprawiając strukturę przestrzeni i dywersyfikując środki transportu. 

Obowiązuje tu jednak tzw. paradoks Braessa – twierdzenie orzekające, że w pewnym modelu ruchu 

drogowego czasy podróży pojazdów mogą ulec wydłużeniu po dodaniu do sieci drogowej nowego 

połączenia. Przykłady potwierdzają bowiem, iż często inwestycje drogowe doprowadzają 

do pogorszenia warunków ruchu, ale też przez antytezę, gdy zamknięcie ulicy zwiększa płynność ruchu 

w jej okolicy. Z kolei twierdzenie Lewisa-Mogridge’a mówi, że poszerzanie dróg w miastach nie musi 

prowadzić do mniejszego ich zatłoczenia, ponieważ liczba samochodów korzystających z takiej drogi 

powiększa się tak, aby wypełnić dostępną przestrzeń. Nie zawsze więc zwiększenie liczby dróg oznacza 

poprawę sytuacji w transporcie. Doprowadzenie do równowagi może nastąpić tylko poprzez 

zbilansowanie na styku podaży i popytu. Takie działania określa się terminem „zrównoważonej  

mobilności” . Decydującą rolę mają tu inicjatywa oddolna miast - wiele z nich opracowało aktywne 

strategie w zakresie zrównoważonej mobilności stanowiącej alternatywę dla samochodów. Wymaga 

to koordynacji wielu działań, w takich dziedzinach jak planowanie przestrzenne, infrastruktura wraz 

z systemem opłat, prawo, normowanie, zarządzanie ruchem, transport publiczny, architektura 

i urbanistyka, bezpieczeństwo oraz współpraca instytucjonalna.  

Jednym z kluczowych sposobów zaradzenie sytuacjom kryzysowym jest multimodalność. Polega ona 

na równoległym skoordynowanym zapewnieniu różnych środków i form transportu, umożliwiając 

użytkownikom wykorzystanie więcej niż jednego z nich, podróżowania na wiele sposobów, wieloma 

trasami. Istotą transportu multimodalnego jest bowiem przewóz osób lub towarów, przy użyciu większej 

liczby rodzajów transportu, z możliwością zmiany jednostki transportowej w trakcie podróży. Wymaga 

to zaprojektowania i wdrożenia spójnego zintegrowanego systemu transportowego z wieloma 

podsystemami. Wśród nich są podsystemy transportu pieszego i rowerowego, co jest swojego rodzaju 

nowością w przestrzeni miejskiej. Tradycyjnie bowiem uważano, że te formy transportu wykorzystują 

w zasadzie infrastrukturę dedykowaną pojazdom, a trasy rowerowe stanowią tylko rodzaj dodatkowej 

usługi (infrastruktury społecznej) w zakresie rekreacji i spędzania czasu wolnego. W obecnym rozumieniu 

jest inaczej – stanowią one odrębne podsystemy transportu , zintegrowane z innymi podsystemami, 

posiadające swe specyfiki, a więc zalety i ograniczenia. Stosowane jest tzw. pięć kryteriów CROW 
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w zakresie dobrej praktyki projektowania i wykonania infrastruktury rowerowej oraz organizacji ruchu 

rowerowego: 

 spójność: system rowerowy tworzy spójną całość oraz obejmuje całość źródeł i celów podróży; 

poszczególne trasy zachowują ciągłość; 

 bezpośredniość: infrastruktura rowerowa oferuje rowerzystom najbardziej bezpośrednie 

połączenia, bez niepotrzebnego nadkładania drogi; 

 atrakcyjność: infrastruktura jest dopasowana do otoczenia, atrakcyjna i bezpieczna społecznie 

(czytelność przebiegu, oświetlenie, brak zagrożenia agresją); 

 bezpieczeństwo: infrastruktura gwarantuje bezpieczeństwo ruchu, minimalizując liczbę miejsc 

kolizyjnych, o słabej widoczności i niejednoznacznych; 

 wygoda i komfort: infrastruktura nie wymaga od użytkownika nadmiernego lub nieregularnego 

wysiłku fizycznego, nie wpływa negatywnie na zdrowie (np. wibracje). 

Kryteria te powinny być spełnione na poziomie: 

• całej sieci rowerowej, 

• poszczególnych tras, 

• konkretnych rozwiązań technicznych dróg i skrzyżowań. 

Komponentem ruchu pieszego, przestrzennie częściowo skorelowanym z siecią rowerową jest 

wykorzystanie urządzeń transportu osobistego (UTO) – konstrukcyjnie przeznaczonych do poruszania 

się pieszych, napędzanych siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego, z prędkością jazdy do 25 

km/h, o szerokości do 0,9 m, długości 1,25 m oraz o maksymalnej wadze 20 kg. Zaliczyć do nich można 

m.in. hulajnogi, hulajnogi elektryczne, monocykle, monocykle elektryczne, deskorolki, deskorolki 

elektryczne, wrotki, łyżworolki, segwaye. Osoba korzystająca z tych urządzeń traktowana jest jak pieszy 

i jest zobowiązana do poruszania się po chodniku lub poboczu jezdni. Od 2016 r. dyskutowany jest 

projekt zmiany prawa o ruchu drogowym, dopuszczający ich ruch po drogach dla rowerów. 

Polem zainteresowania polityki przestrzennej powinno być również usprawnianie systemu 

zarządzania infrastrukturą i innymi komponentami przestrzeni. Pojęcie „inteligentnego miasta” 

(„smart city”) jest względnie nowe, ale weszło już do powszechnego obiegu, choć jego zakres 

znaczeniowy dynamicznie ewoluuje: od Smart City 1.0 (miasto inspirowane dostępnymi 

technologiami), w którym twórcy technologii zachęcali do korzystani z nich władze miast, aby mogły 

one zwiększyć efektywność zarządzania, realizując projekty i programy związane z zastosowaniem 

inteligentnych rozwiązań technologicznych, takich jak publiczne sieci WiFi, inteligentne sterowanie 

ruchem ulicznym lub różnorakie pomiary. Kolejna faza to Smart City 2.0 (miasto kreatywnych 

rozwiązań zarządczych), w którym główną rolę przejęły władze miejskie wykorzystujące technologie 

do poprawy jakości życia mieszkańców, aż do Smart City 3.0 (miasto oparte o twórcze zaangażowanie 

mieszkańców), w którym kluczową rolę odgrywają mieszkańcy oraz projekty o charakterze 

społecznym. W dzisiejszym podejściu, miasto inteligentne wykorzystuje potencjał ludzki 
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i technologiczny do swojego zrównoważonego rozwoju. Kluczową rolę w ich rozwoju przejmują 

obywatele. W smart cities trzeciej generacji mieszkańcy zaczynają współtworzyć swoje miasta, 

a znaczącą rolę odgrywają projekty o charakterze społecznym: równościowe, z zakresu inkluzji 

społecznej, dostępnego kosztowo budownictwa, itp.  

Rolą samorządów miejskich staje się więc tworzenie przestrzeni do wykorzystania potencjału 

obywateli zarówno przez zachęcanie mieszkańców do korzystania z nowoczesnych technologii, 

jak również umożliwienie im tworzenia własnych innowacyjnych rozwiązań społecznych i z zakresu 

zarządzania miastem. Współczesne inteligentne miasto jest przede wszystkim przyjazne, oferując 

mieszkańcom wysoki komfort życia – mieszkania, pracy, załatwiania codziennych spraw, wypoczynku 

i udziału w kulturze. To miasto sprzyjające nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji między ludźmi. 

5.2.2.2 Wymiar ponadlokalny 

W wymiarze ponadlokalnym polityka przestrzenna Skierniewic powinna rozwijać rolę miasta, jako 

tradycyjnego ośrodka obsługi dla położonych wokół mniejszych miejscowości. Jest to tradycyjna 

funkcja miasta powiatowego, ale we współczesnym świecie może być wzmacniana, a jej granice 

poszerzane dzięki odpowiedniej polityce i działaniom władz, m.in. oferowaniu atrakcyjnych usług 

lub funkcji społecznych. W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

Skierniewice leżą w paśmie funkcjonalnym północ-południe rozciągającym się od Łowicza po Rawę 

Mazowiecką. Plan ten nie uwzględnia potencjalnych powiązań na kierunku wschód-zachód między 

innymi w kierunku Żyrardowa i Mszczonowa. Natomiast według sondaży przeprowadzonych wśród 

mieszkańców za najważniejszy atut lokalizacyjny Skierniewic uważane jest położenie na waszym szlaku 

w tym właśnie kierunku. Wykracza to jednak poza granice administracyjne województwa łódzkiego, 

w związku z czym w tym kontekście może to być uważane za wymiar wręcz ponadregionalny. Podobnie 

należy traktować wyzwania dla polityki przestrzennej Skierniewic, wynikające z planowanej pobliskiej 

lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wyznaczony jest on na obszarze województwa 

mazowieckiego, więc pomimo bliskości może też być traktowany, jako komponent ponadregionalny. 



 
 

 

 
98 

5.2.2.3 Wymiar regionalny 

Rysunek 6 Powiązania ponadlokalne Skierniewic wskazane w Planie zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego 

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Łódzkiego  

W wymiarze regionalnym województwa łódzkiego Skierniewice traktowane są jako swego rodzaju 

obszar peryferyjny, co wydaje się nie odpowiadać stanowi faktycznemu. Aby uzmysłowić faktyczny 

regionalny kontekst przestrzenny Skierniewic należy odnieść się do koncepcji dwubiegunowego 

ośrodka wzrostu Warszawa-Łódź, gdzie Skierniewice zajmują położenie centralne. Takie spojrzenie 

zawiera Strategia rozwoju Polski Centralnej, przyjęta przez Radę Ministrów w roku 2015. Wydaje 

się, że Skierniewice powinny w większym stopniu odnosić swoją politykę przestrzenną do regionalnego 

wymiaru dwubiegunowego. 

Należy jednak zaznaczyć, że oba główne ośrodki tego bipola (Warszawę i Łódź) rozdzielają wartościowe 

i atrakcyjne obszary przyrodnicze, przylegający do Skierniewic od wschodu. Ograniczają one możliwości 

ekspansji na tym kierunku. Stąd Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

zakłada dla Łodzi przede wszystkim powiązania i wzrost w kierunku zachodnim od miasta, co wydaje 

się podejściem racjonalnym, gdyż zapobiega powstaniu niepożądanej mega-struktury osadniczej.  
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Jednak w ostatnich latach pojawił się w obszarze bipolarnym nowy, niezwykle istotny czynnik wzrostu, 

którym jest lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma ona kluczowe znaczenie 

dla perspektyw rozwoju przestrzennego Skierniewic, ale z uwagi na skalę oddziaływania, należy 

przypisać ją już do wymiaru ponadregionalnego lub wręcz krajowego. 

5.2.2.4 Wymiar ponadregionalny  

Decyzja o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego na zachód od Warszawy będzie miała 

w najbliższych latach kluczowe znaczenie dla rozwoju przestrzennego Skierniewic. Pojawią się nowe 

bodźce rozwoju gospodarczego oraz funkcji osadniczych, będzie to bowiem jeden z najbardziej 

atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych Europy. Polityka przestrzenna Skierniewic powinna 

w najwyższym stopniu wykorzystać tę nową sytuację. Port komunikacyjny to nie tylko infrastruktura 

lotniskowa i powiązane z nią funkcje gospodarcze na otaczających obszarach, ale również głęboka 

przebudowa całego układu komunikacyjnego w otoczeniu. Dotyczy to zarówno transportu kolejowego, 

gdzie Skierniewice leżą wręcz na jednym z dziewięciu głównych nowych szlaków komunikacyjnych 

kraju, ale także w bezpośredniej bliskości całkowicie przebudowywanego układu drogowego, 

z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej i innymi tzw. Drogowymi Inwestycjami Towarzyszącymi. 

Konsekwencje tych nowych powiązań powinny stanowić główne pole rozważań w kształtowaniu 

polityki przestrzennej miasta, ale również polityki gospodarczej i osiedleńczej. 

Rysunek 7 Makroregion Polski Centralnej (Strategia) M.P. 2015 poz. 736, uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 
r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030" – schemat ideowy  

  

Źródło: Makroregion Polski Centralnej (Strategia) M.P. 2015 poz. 736, uchwała nr 107 
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Rysunek 8 Przebudowa krajowego systemu komunikacyjnego w związku z lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego  
– na podstawie: Strategicznego studium lokalizacyjnego inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (2020)  
[czerwony punkt wskazuje położenie Skierniewic] 

 

Źródło: na podstawie: Strategicznego studium lokalizacyjnego inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (2020) 

 

Wydaje się konieczne równoległe wzmocnienie również aspektu kulturowego w polityce przestrzennej 

miasta, aby uzyskać dodatkowe przewagi nad innymi obszarami leżącymi w otoczeniu Centralnego 

Portu Komunikacyjnego. Dziedzictwo kulturowe Skierniewic może nieść ze sobą duży potencjał 

uatrakcyjnienia oferty lokalizacyjnej, w czym ważne miejsce może mieć tradycja miasta, jako polskiej 

stolicy nauk ogrodniczych. Należy mieć bowiem na uwadze, że rozwój funkcji gospodarczych wynika 

bardzo często z tradycji i związanych z nią możliwości pogłębiania oferty gospodarczej. 
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Rysunek 9 : Przebieg ciągu nr 9 z węzłem CPK i Warszawą – położenie Skierniewic wydaje się kluczowe w tym układzie  

 

Źródło: Strategiczne studium lokalizacyjne inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (2020) 

 



 
 

 

 
102 

Rysunek 10 Drogowa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej –  

 

Źródło: Strategiczne studium lokalizacyjne inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (2020) 

 


