
UCHWAŁA NR LXV/360/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ul. Strzegomskiej w Świebodzicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 3 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie ul. Strzegomskiej w Świebodzicach. 

§ 2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny stanowiący integralną część 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Załącznik do Uchwały Nr LXV/360/2022
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 28 września 2022 r.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/360/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 28 września 2022 r. 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie ul. Strzegomskiej w Świebodzicach jest uzasadnione, ponieważ zmienił się 
przebieg planowanej drogi szybkiego ruchu S5, która będzie przebiegać przez ten teren. Drugim 
powodem jest fakt, że mieszkańcy i Rada Miejska są przeciwni lokalizowania na tym terenie 
inwestycji uciążliwych takich jak: biometanownie, spalarnie odpadów, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów i innych tego typu przedsięwzięć, które wiążą się z wydzielaniem odorów oraz 
nadmiernych hałasów. Tego typu uciążliwe inwestycje lokalizowane na w/w terenie zniechęcą innych 
inwestorów do budowania swoich fabryk lub magazynów w tej strefie przemysłowej. 
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