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Przewodniczący Rady Miejskiej 
Urząd Miejski w Świebodzicach 
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Petycja mieszkańców Świebodzic w sprawie budowy „Zakładu produkcji bio-metanu z zespołem ko-generacyjnym i węzłem 
produkcji nawozów przy ul. Lotniczej w Świebodzicach”, na podstawie Art.2 ust.l i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o petycjach 
(DZ.U.zdn.5 września 2014r,poz 1195) składamy petycję w sprawie jak wyżej.

Jako mieszkańcy Świebodzic jesteśmy oburzeni i mocno zmartwieni planami budowy zakładu produkcji biogazu w lokalizacji przy 
ul. Lotniczej. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec budowy biometanowni w tej lokalizacji, jak również w alternatywnej, będącej 
w bliskości kilkunastu kilometrów od miasta Świebodzice.

Proces produkcji biogazu generuje nieznośny fetor z czym wiąże się szereg problemów w tym: uciążliwość codziennego życia 
i pracy oraz uniemożliwienie spędzania czasu na świeżym powietrzu. Lokalizacja takiej inwestycji z pewnością wpłynie na obniżenie 
wartości gruntów i nieruchomości w naszym mieście. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawią się problemy 
z zanieczyszczeniem i zakorkowaniem miasta, z powodu transportu substratów do biometanowni z odległych części kraju. 
Umiejscowienie tego typu budowy w pobliżu (niecały km) od pierwszych zabudowań sprawi, że życie mieszkańców Świebodzic 
będzie narażone na ciągły, uciążliwy odór i stres. Brak regulacji w kontekście norm wydzielanego fetoru, sprawia, że biometanownia 
będzie miała dowolność w tym zakresie. Według planów inwestora usadowionych ma być 6 zbiorników fermentacyjnych wysokich 
na 24 metrów i szerokich na 20 metrów, czyli większych niż czteropiętrowe budynki na osiedlu Piastowskim. Moc planowanej 
biometanowni to 6MW czyli 7 razy więcej, niż w Pszennie, gdzie mieszkańcy mają ogromny problem z nieprzyjemnym zapachem. 
Zbiorniki mają być wypełnione substratami rolniczymi. Definicja tego pojęcia jest ogólna i zawiera szeroki zakres pojęć: gnojowica, 
odpad poubojowy, obornik, ptasie odchody, odpad pogorzelniany, w związku z czym istnieje również potencjalne zagrożenie dla 
zdrowia mieszkańców.

Oczekujemy od Burmistrza oraz Rady Miasta zajęcia stanowiska sprzeciwiającego się opisanej inwestycji, ponieważ jest to działanie 
szkodzące mieszkańcom i miastu Świebodzice.
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