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Uciążliwość zapachowa
Odczuwanie zapachów jest kwestią indywidualną. Ten sam zapach może wywołać różne reakcje, w
zależności np. od oceny źródła zapachu i wrażliwości danej osoby. Określenie jednoznacznych
kryteriów uciążliwości zapachowej jest niezwykle trudne, jednak nie ulega wątpliwości, że odory
mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość
zapachową może wywołać depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności,
podrażnienie oczu i gardła.
Resort środowiska kilkukrotnie podejmował próby uregulowania problemu uciążliwości zapachowej.
Służyły temu m.in. rozporządzenie w sprawie wartości odniesienia substancji zapachowych w
powietrzu i metod oceny zapachowej jakości powietrza na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz projekt założeń ustawy o przeciwdziałaniu
uciążliwości zapachowej, a także przegląd obowiązujących przepisów prawnych.
Ze względu na napływające interpelacje poselskie, zapytania senatorskie, skargi mieszkańców i
apele samorządów dotyczące problemu uciążliwości zapachowej Kierownictwo Resortu Środowiska
podjęło decyzję o etapowym rozwiązaniu tego problemu. Pierwszym etapem jest materiał
informacyjno – edukacyjny w postaci wytycznych technicznych pn. Kodeks przeciwdziałania
uciążliwości zapachowej (plik .doc, rozmiar: 1,2 MB).
W ramach dokumentu zestawiono przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni
dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej, a także zidentyfikowano źródła emisji substancji
zapachowo czynnych oraz działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo,
w tym przede wszystkim obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej oraz
obiektów hodowlanych.
W ramach drugiego etapu prac na zlecenie Ministerstwa Środowiska wykonane zostało opracowanie
pn. „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej”. W
ramach ekspertyzy przeprowadzono analizę substancji i związków chemicznych potencjalnie
uciążliwych zapachowo, pochodzących w szczególności z procesów oczyszczania ścieków, przeróbki i
składowania odpadów, produkcji rolnej i przemysłu chemicznego. Sporządzono również listę
substancji i związków chemicznych potencjalnie uciążliwych zapachowo, a także wyznaczono
jednostki zapachowe oraz wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu substancji i związków
chemicznych. Jednocześnie zaproponowano metodyki oceny zapachowej jakości powietrza i
oszacowano ich wpływ na sektor finansów oraz konkurencyjność gospodarki, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na obywateli, a także rynek pracy.
Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej (plik .doc,
rozmiar: 3 MB)
Wyniki przeprowadzonego badania są wykorzystywane podczas prac w ramach trzeciego etapu, przy
tworzeniu przepisów prawnych w tym zakresie, tj. ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości
zapachowej i rozporządzeń wykonawczych do niej.
Ze względu na doświadczenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w zakresie
rozpatrywania skarg oraz kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, także w zakresie

uciążliwości zapachowej, Minister Środowiska pełnomocnictwem nr 71 z dnia 12 czerwca 2017 r.
podjął decyzję o przekazaniu procedowania projektu ustawy do GIOŚ. W tym celu powołany został
decyzją GIOŚ, z dnia 26 lipca 2017 r., zespół doradców składający się m.in. z przedstawicieli nauki z
dziedziny chemii oraz fizyki, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem będą wpierać prace nad
opracowaniem projektu ustawy. Zespół ten prowadzi prace zmierzające w kierunku opracowania
założeń do projektu ustawy w zakresie metod pomiaru oraz możliwych rozwiązań prawnych.

