
UCHWAŁA NR LXV/358/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie sprzeciwu wobec planowanej budowy zakładu produkcji biometanu z zespołem 
kogeneracyjnym i węzłem produkcji nawozów na terenie Miasta Świebodzice 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) w zw. z § 23 ust. 2 pkt 2 i 3 Statutu Gminy Świebodzice (Dz. Urz. Woj. Dol. 
z 2007 r. Nr 182, poz. 2366), Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając wolę Mieszkańców Świebodzic wyrażających kategoryczny sprzeciw budowie na 
terenie Gminy Świebodzice zakładu produkcji biometanu z zespołem kogeneracyjnym i węzłem 
produkcji nawozów, przy uwzględnieniu stanu dotychczasowej wiedzy w przedmiocie działalności tego 
typu instalacji w Polsce, ryzyka emitowania wyziewów niekorzystnych dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt 
oraz środowiska naturalnego, jak również immisji i innych uciążliwości związanych z realizowaną przez 
biometanownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą działalnością produkcyjną, Rada Miejska 
w Świebodzicach wyraża sprzeciw wobec planowanej budowy zakładu produkcji biometanu z zespołem 
kogeneracyjnym i węzłem produkcji nawozów na terenie Gminy Świebodzice. 

§ 2. Mając na uwadze trwające postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji budowy 
biometanowni opisanej powyżej, zwracamy się do Burmistrza Miasta Świebodzice, jako organu 
postępowania administracyjnego, o uwzględnienie woli zdecydowanej większości Mieszkańców 
Świebodzic, wyrażonej m.in. podczas spotkania z Inwestorem tej inwestycji i podjęcie zdecydowanych, 
jednoznacznych działań, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotowej inwestycji na terenie Gminy 
Świebodzice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/358/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 28 września 2022 r. 

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym: „Budowa Zakładu Produkcji 
Biometanu z Zespołem Kogeneracyjnym i Węzłem Produkcji Nawozów w miejscowości Świebodzice 
na Dolnym Śląsku”, Rada Miejska w Świebodzicach postanowiła podjąć uchwałę intencyjną 
w przedmiocie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji. 

Przyjęcie przedmiotowej uchwały wpisuje się w oczekiwania lokalnej społeczności, która 
zdecydowanie opowiada się przeciwko lokowaniu tego typu inwestycji na terenie Gminy Świebodzice. 

Biorąc pod uwagę, że to Burmistrz Miasta Świebodzice uczestniczy w postępowaniu 
administracyjnym oraz posiada w tym zakresie możliwości decyzyjne, Rada Miejska Świebodzice, 
w formie uchwały intencyjnej, wyraża swoje negatywne stanowisko w zakresie budowy zakładu 
produkcji biometanu na terenie Gminy Świebodzice. 
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