
APEL NR 1/2019
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 29 listopada 2019 r.

O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZEZ ZARZĄD ZAKŁADÓW ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH 
,,FARMUTIL HS” S.A. W ŚMIŁOWIE ZMIERZAJĄCYCH DO 

LIKWIDACJI/PRZENIESIENIA ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO WE WRÓBLIKU 
SZLACHECKIM

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Rymanów stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 
LXI/578/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 12 października 2018 r.,-

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Rymanowie zwraca się z apelem do Zarządu Zakładów Rolniczo-Przemysłowych 
"FARMUTIL HS" S.A. w Śmiłowie o podjęcie działań zmierzających do likwidacji/przeniesienia Zakładu 
Utylizacyjnego funkcjonującego we Wróbliku Szlacheckim. Niniejszy apel podyktowany jest tym, iż od wielu 
lat mieszkańcy miejscowości Wróblik Szlachecki oraz Wróblik Królewski skarżą się na uciążliwości związane 
z funkcjonowaniem zakładu, w szczególności związane z ciągłym odorem, który wydobywa się z zakładu.  
W latach 2016-2019 wielokrotnie organizowane były spotkania Mieszkańców tychże miejscowości oraz władz 
Gminy Rymanów z przedstawicielami Firmy ,,FARMUTIL HS” mające na celu omówienie istniejących 
problemów, związanych z uciążliwą dla mieszkańców działalnością zakładu, w tym zwłaszcza dotyczące 
wydobywającego się fetoru z zakładu, przez co naruszany jest komfort życia mieszkańców ww miejscowości. 
Pomimo wielokrotnych zapewnień i deklaracji władz firmy, iż zakład podejmuje działania zmierzające do 
ograniczenia uciążliwości działania zakładu we Wróbliku Szlacheckim do dnia dzisiejszego uciążliwości te 
nie zostały wyeliminowane.W związku z brakiem poprawy sytuacji Mieszkańcy Wróblika Szlacheckiego 
i Wróblika Królewskiego na zebraniu odbytym w dniu 10 listopada 2019 r. przeprowadzili tajne głosowanie, 
którego przedmiotem było następujące pytanie: „Czy jesteś za likwidacją Zakładu Utylizacyjnego FARMUTIL 
we Wróbliku Szlacheckim”. W przeprowadzonym głosowaniu mieszkańcy w większości opowiedzieli się za 
likwidacją zakładu. Biorąc pod uwagę wyżej przedstawiony problem, Rada Miejska w Rymanowie apeluje do 
Zarządu Zakładów Rolniczo-Przemysłowych ,,FARMUTIL HS” S.A. w Śmiłowie o podjęcie działań 
zmierzających do likwidacji/przeniesienia Zakładu Utylizacyjnego funkcjonującego we Wróbliku Szlacheckim.

§ 2. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na terenie Gminy Rymanów.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie

Andrzej Pitrus
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Uzasadnienie

Mieszkańcy miejscowości Wróblik Szlachecki oraz Wróblik Królewski wielokrotnie zgłaszali do
Burmistrza Gminy Rymanów uciążliwość funkcjonowania, w szczególności związanej z ciągłym fetorem,
Zakładu Farmutil we Wróbliku Szlacheckim. Pomimo zapewnień i deklaracji władz firmy do dnia
dzisiejszego uciążliwości nie zostały wyeliminowane. Mieszkańcy w/w miejscowości na zebraniu w dniu
10.11.2019 r. w wyniku tajnego głosowania opowiedzieli się za likwidacją w/w zakładu. W związku z tym
został przygotowany projekt apelu i przekazany Radzie Miejskiej w Rymanowie do rozpatrzenia.

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Rymanów – Rada Miejska w Rymanowie może
podejmować apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
zachowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
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