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Ministerstwo Środowiska

Uprzejmie informuję, że do Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów wpłynęła petycja mieszkańców wsi Przewrotne reprezentowanych przez 

Pana w sprawie podjęcia działań mających na celu wdrożenie

uregulowań prawnych określających dopuszczalne wartości zapachów w powietrzu.

W załączeniu przekazuję nadesłaną korespondencję z prośbą o udzielenie odpowiedzi 

zainteresowanym.

Załącznik:
1 (48 kart) + koperta

Do wiadomości:

Al Ujazdowskie I/3;00-583Warszawa;tel. +48 222 500 I ) 5:fax +43 226947 ]56 www.premier.gov.pl



Przewrotne, 22.09.2016r.

Centrum Usług Wspólnych *

Wpj  2 6 -09- 2016
tet£il2yitM

K A M  l.l.AHI W K .Ó L N A  
____________ w KI*RM 6

KPRM

11 li fi 206769"

Sz.P.
Beata Szydło
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa

W imieniu własnym, mieszkańców wsi Przewrotne, okolicznych miejscowości oraz 

osób związanych z nimi zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wdrożenie 

uregulowań prawnych określających dopuszczalne wartości zapachów w powietrzu. Dla nas 

jest to o tyle ważne, że od lat mieszkamy w pobliżu przedsiębiorstwa Saria, które jako efekt 

uboczny procesu przetwórczego emituje niezwykle uciążliwe odory. Częstotliwość i nasilenie 

fetoru jest tak potężne, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie w obrębie nawet 

kilkunastu kilometrów od Przedsiębiorstwa. Nie można otworzyć w domach okien ani 

przebywać na zewnątrz budynków. Nasilenie i intensywność zapachów jest tak duża, że nie 

pozwala spokojnie i godnie mieszkać we własnym domu. Jako rodzice jesteśmy też bardzo 

zaniepokojeni wpływem tych odorów na zdrowie naszych dzieci, które pod ich wpływem nie 

są w stanie uczyć się ani wypoczywać. Nie jesteśmy w stanie zapewnić im podstawowej 

potrzeby jaką jest poczucia bezpieczeństwa. Jak to się więc ma do zasady współżycia 

społecznego?

Próbują nam wmówić, że odór jest nieszkodliwy dla zdrowia, jednak zgodnie z 

definicją Światowej Organizacji Zdrowia - zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, ale 

także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego zadowolenia. Odory które 

regularnie wydobywają się z przedsiębiorstwa Saria w Przewrotnem powodują szereg 

niekorzystnych objawów somatycznych i psychicznych jak bóle głowy, mdłości, wymioty 

problemy z koncentracją, brak apetytu, bezsenność oraz nadmierny stres czy irytację. 

Frustrację potęguje fakt, że dotychczasowe deklaracje pomocy nie przyniosły oczekiwanych 

efektów. Jesteśmy bezradni dlatego zwracamy się o pomoc. To, jak jest to ważny dla nas 

problem, obrazuje poparcie ponad tysiąca osób, których podpisy dołączam w załączniku 

oraz zainteresowanie problemem lokalnych mediów tj.: prasy, radia i telewizji.



O interwencję w tej sprawie zwracaliśmy się już w poprzednich latach . do Starosty 

Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, zarządu Sarii w Niemczech i Inspektoratu 

Sanitarnego. Wówczas uzyskaliśmy deklaracje wprowadzenia zmian w Przedsiębiorstwie 

Saria, które doprowadzić miały do eliminacji uciążliwych odorów. Z informacji jakie udało 

nam się uzyskać wynika, że pewne unowocześnienia zostały wdrożone, jednakże nie 

przyniosły one oczekiwanego efektu.

Zdajemy sobie sprawę, że prace nad ustawą odorową trwają już kilka lat i pewno nie 

prędko uda się wdrożyć satysfakcjonujące wszystkich przepisy dlatego prosimy o pomoc w 

naszej konkretnej sprawie, gdyż brak w polskim prawodawstwie przepisów prawa 

materialnego określającego dopuszczalne wartości zapachów w powietrzu nie może być 

głównym argumentem dającym możliwość Przedsiębiorstwu SARIA szkodzenia naszemu 

zdrowiu i życiu. Obecnie jesteśmy już zdesperowani dlatego zwracamy się z prośbą do Pani 

Premier. Świadomy jestem, że ilość pełnionych przez Panią obowiązków może uniemożliwić 

osobistą interwencję w tej sprawie, jednakże wykorzystaliśmy już wszelkie możliwe działania 

i Pani jest naszą ostatnią nadzieją na zmianę sytuacji. Oczekiwania jakie mamy nie są 

wygórowane -  pragniemy jedynie czystego powietrza i możliwości godnego życia.

Prosimy o potraktowanie pisma jako apelu setek osób o ratunek!
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