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Obecne uregulowania problemu
uciążliwości zapachowej

Wprowadzanie substancji zapachowo czynnych jest obecnie
pośrednio regulowane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. ) - art.
362 ust. 1, art. 363, art. 378 ust. 1.
Kwestie mające związek z emisją odorów zawarte są także w
regulacjach dotyczących ograniczania negatywnego wpływu produkcji
zwierzęcej (fermy drobiu, trzody chlewnej) na otoczenie, określonych
w następujących aktach prawnych:
1) ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr
147, poz. 1033, z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy
działań mających na celu ograniczanie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44);
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uciążliwości zapachowej c.d.

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2014 r. poz.81);
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69, z późn. zm.);
Kodeks dobrej praktyki rolniczej – praktyki i procedury mające na
celu ograniczenie emisji substancji zapachowoczynnych z
produkcji rolniczej.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) - 167 substancji, w tym również
dla substancji zapachowo czynnych takich jak: amoniak,
dimetyloamina, merkaptany czy siarkowodór.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i
stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
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Obecne uregulowania problemu
uciążliwości zapachowej c.d.
Zgodnie z przepisami art. 201 oraz 204 ustawy Poś instalacje
wymagające pozwolenia zintegrowanego, powinny spełniać
wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych
dostępnych technik (BAT).
Wymagania najlepszych dostępnych technik BAT
dedykowanych problematyce hodowli trzody chlewnej, i drobiu:
• decyzja wykonawcza Komisji (prace obecnie trwają);
• techniki ograniczania uciążliwości zapachowej;
• obowiązek okresowego monitorowania odorów m.in poprzez
pomiar zgodny z normą EN 13725 w przypadku znaczącej
uciążliwości zapachowej dla receptorów wrażliwych;
• brak dopuszczalnych stężeń w powietrzu dla substancji
odorowych;
• prowadzący instalację/gospodarstwo, obowiązany będzie do
stworzenia, wdrożenie i regularnego przeglądu planu
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zarządzania zapachem (redukcji odorów).

Prace legislacyjne dotychczas
prowadzone przez resort
środowiska

projekt rozporządzenia w sprawie wartości odniesienia
substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny
zapachowej jakości powietrza - art. 222 ustawy Poś

założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości
zapachowej
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Prace pozalegislacyjne

Współpraca z resortami odpowiedzialnymi za uregulowanie
problemu uciążliwości zapachowej:
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Przegląd obowiązujących przepisów - zmiany
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Proponowane działania – Kodeks
przeciwdziałania uciążliwości
zapachowej
Wytyczne techniczne – Kodeks przeciwdziałania uciążliwości
zapachowej
do stosowania przez administrację centralną, administrację
samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i
lokalnego oraz przedsiębiorców,
identyfikacja źródeł emisji substancji zapachowoczynnych
działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych
zapachowo, w tym obiektów gospodarki odpadami,
gospodarki wodno – ściekowej oraz obiektów hodowlanych
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Proponowane działania – Kodeks
przeciwdziałania uciążliwości
zapachowej c.d.
Uciążliwość zapachowa może być ograniczania lub eliminowana
na różnych etapach planowania, realizacji i funkcjonowania
instalacji:
Planowanie przestrzenne i działania organizacyjne
(sytuowanie zakładów i budynków mieszkalnych; stosowanie
strefy buforowej);
Stosowanie materiałów o niskiej uciążliwości zapachowej;
Działania techniczne (regulacja parametrów procesu,
spełnienie wymagań najlepszej dostępnej techniki BAT;
stosowanie zamkniętych zbiorników)
Techniki maskowania zapachów.
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przeciwdziałania uciążliwości
zapachowej c.d.

Techniki ograniczenia emisji substancji zapachowych
Techniki filtracyjne – techniki adsorpcyjne, techniki biologiczne
(biofiltry, biopłuczki), techniki absorpcyjne
Spalanie
Dezodoryzacja – modyfikacje zapachu, ozon i ultrafiolet,
kondensacje
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

