
Świdnica, dnia 18.08.2009 r. 
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P O S T A N O W I E N I E  
 

 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

 
p o s t a n a w i a s i ę  

zawiesić do dnia 21 listopada 2009 roku  
 

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 
polegającego na: budowie 5 sztuk siłowni wiatrowych wys. do 170 cm, rozdzielni i stacji transformatorowej oraz 

drogi dojazdowej z placem manewrowym  
na działce nr 78, nr 95, nr 97, nr 104, nr 107 obręb Komorów, gm. Świdnica.  

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 W dniu 21.11.2008 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Sparinvest AG, Oderweg 9, 31608 Lemke,  
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie 5 sztuk 
siłowni wiatrowych wys. do 170 cm, rozdzielni i stacji transformatorowej oraz drogi dojazdowej z placem 
manewrowym w granicach działki nr 78, nr 95, nr 97, nr 104, nr 107 we wsi Komorów.  
 Wskazane działki zlokalizowane są w granicach terenów objętych procedurą sporządzania planu 
miejscowego, na podstawie uchwały XXXIV/407/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 marca 2005 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorów. 
Ponadto trwa procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Świdnica na podstawie uchwały nr XV/102/2007 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Opracowywana dokumentacja planistyczna kompleksowo rozwiąŜe problem lokalizacji siłowni wiatrowych 
m.in. na obszarze wskazanym we wniosku, przy jednoczesnym określeniu ewentualnych ograniczeń, sposobu 
zagospodarowania i warunków zabudowy terenów przyległych. Ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji 
w drodze planu miejscowego leŜy więc w interesie publicznym. 
 Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dołączyć naleŜy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
W dniu 19 stycznia 2009 r. do tut. Urzędu wpłynęło zawiadomienie, Ŝe w dniu 14 stycznia 2009 r. na wniosek 
Sparinvest AG, Oderweg 9, 31608 Lemke, Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska wszczął postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie farmy wiatrowej m.in. na obszarze Gminy Świdnica wskazanym we wniosku  
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.   
 Mając na uwadze powyŜsze postanowiono jak na wstępie.  

 
P O U C Z E N I E 

 
Na niniejsze postanowienie słuŜy stronom zaŜalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 22 za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica, w terminie siedmiu dni od daty 
jego doręczenia. 

 
 

z upowaŜnienia Wójta 
             / -/ Zbigniew Kanicki 
                   Zastępca Wójta  
 
 
 
 

Otrzymują:  
1. Sparinvest AG, 
2. Zdzisław Paździora 
3. Mariusz Paździora, 
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, 
5. Sołtys wsi Komorów, 
6. BIP,  
7. a/a. 


