
Zintegrowane zarządzanie odorami: 
rozwiązania techniczne, prawne 

i organizacyjne

Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki, 
18-20 kwietnia 2018 r. 

Toruń – Bydgoszcz

Źródło rysunku: www.fotolia.pl



2

Elementy systemu

Źródło rysunku: http://www.pak-pack.com/siteimages/machines/banner_machines.jpg

Zintegrowany system zarządzania

 Monitoring emisji; 

 Monitoring i kontrola parametrów technologicznych;

 Monitoring i ocena stanu zapachowej jakości powietrza (uciążliwości zapachowej);

 Metodologia przetwarzania, prezentacji i wizualizacji informacji: technologicznych, pomiarowych, 
wyników modelowania, oceny skuteczności wdrożonych rozwiązań i skarg ludności o różnej 
rozdzielczości czasowej i przestrzennej– reagowanie na sytuacje odorowe;

 Strategie w zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym;

 Instrumenty finansowe i programy wspierające modernizacje uwzględniające wykorzystanie technik 
i technologii eliminujących/minimalizujących uciążliwości zapachowe;

 Instrumenty prawne;

 Metodologia komunikacji - reagowanie na sytuacje odorowe;

 Edukacja.

Sówka I., Zintegrowany system zarządzania odorami w gospodarce komunalnej - charakterystyka i perspektywy, Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, 

Iława, 6-8..03.2018
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Elementy zintegrowanego systemu 
zarządzania zapachową jakością powietrza

Identyfikacja oraz inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza oraz 
towarzyszących zanieczyszczeniu: 

 wartości emisji 
 charakterystyka specyficznych warunków technologicznych topograficznych i meteorologicznych

 możliwych przemian chemicznych w atmosferze.

 Rodzaj zanieczyszczenia 
 Reakcja organizmu  
 Skala  terytorialna 
 Skala czasowa

 Możliwość eliminacji negatywnego 
oddziaływania

 Dostępne metody pomiaru
 Dostępne narzędzia np. matematyczne, 

statystyczne
 Określenie obszaru oddziaływania
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Identyfikacja źródeł

I. Sówka: Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych , 
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
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Identyfikacja źródeł

I. Sówka: Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych , Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
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MODELOWANIE
MATEMATYCZNE

POMIAR STĘŻENIA 
ODORANTÓW, 

POMIAR STĘŻENIA, 
ZAPACHOWEGO

OCENA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ

OKREŚLENIE EMISJI 
ZAPACHU

OKREŚLENIE 
METODYKI POBORU 

PRÓBEK 
ZAPACHOWYCH BADANIA 

ANKIETOWE

BADANIA 
W ‘SIATCE’ LUB 
‘SMUDZE’

ANALIZA SKARG

Metody w  ocenach zapachowej 
jakości powietrza

EMISJA IMISJA

Sówka I., Materiały ze spotkania Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki:  Wdrażanie programu ochrony powietrza na terenie województwa podkarpackiego , Rzeszów - Solina, 5-7 kwietnia 2017 r. 
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Komponenty zintegrowanego systemu zarządzania 
zapachową jakością powietrza

 Charakter emisji
 Czynniki determinujące wielkość emisji 

Sówka I., Materiały ze spotkania Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki:  Wdrażanie programu ochrony powietrza na terenie województwa podkarpackiego , Rzeszów - Solina, 5-7 kwietnia 2017 r. 
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Elementy zintegrowanego systemu zarządzania zapachową 
jakością powietrza

Ocena zasięgu oddziaływania: 

 Rodzaj zanieczyszczenia
 Reakcja organizmu  
 Skala czasowa
 Dostępne metody pomiaru
 Dostępne narzędzia np. 

matematyczne, statystyczne
 Określenie obszaru oddziaływania

48

37
32

12

29

7

LISTA PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH DEKLAROWANYCH 
PRZEZ RESPONDENTÓW
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Elementy zintegrowanego systemu zarządzania 
ochroną powietrza

Ocena zasięgu 
oddziaływania: 

 Rodzaj zanieczyszczenia
 Emisja zanieczyszczenia
 Dane wejściowe
 Skala czasowa
 Skala przestrzenna
 Dostępne narzędzia np. 

matematyczne, statystyczne
 Określenie obszaru 

oddziaływania

 

CTGPRO
C

TERREL

MAKEGEO
Dane wejściowe 

II

CALMET

CALPOST

CALPUFF

Dane wejściowe 
I

Dane wejściowe 
III

Dane wyjściowe 

CTGPROC TERREL

MAKEGEO
Dane wejściowe 

II

CALMET

CALPOST

CALPUFF

Dane wejściowe 
I

Dane wejściowe 
III

Dane wyjściowe 
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GIS – rozkłady przestrzenne – elementami systemu?

Rys. 1. Wyniki analizy geoprzestrzennej: przykładowa mapa 
rozmieszczenia punktów pomiarowych, wartości 

intensywności maksymalnej oraz 
ich częstości występowania dla wybranego charakteru 

zapachu (źródło mapy bazowej: OpenStreetMap - © 
OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA)

Uzyskany rozkład przestrzenny intensywności wybranego charakteru 
zapachu oraz wartości intensywności maksymalnej 
oznaczone w smudze pomiarowej, (źródło mapy bazowej: 
OpenStreetMap - © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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Unormowania prawne „ dedykowane” pośrednio 
uciążliwości zapachowej w Polsce

Sówka I., Karski L.: X-th Scientific Conference Air Protection in Theory and Practice,  E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242; vol. 28, 2018.

Ustawa/przepis Treść artykułu

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. nr 0 poz. 81, z późn. zm.) 

-Art. 12.„Budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy lub wydzielanie 
się substancji toksycznych, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z 
roślinności średnio i wysokopiennej.”
-Art. 46. „W budowlach rolniczych, wewnątrz których wydzielają się szkodliwe dla zdrowia substancje i zapachy, 
należy przewidzieć skuteczny system wentylacji na czas doraźnego pobytu obsługi, zapewniający wykonywanie
czynności związanych z czyszczeniem, naprawą i konserwacją, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy”

Ustawa 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. 2016 poz. 353).

-Art. 63. ust. 1. „Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze 
postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie 
następujące kryteria:….
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:...
d) emisji i występowania innych uciążliwości,..”

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach
(Dz. U. z 2013 poz. 21, z późn. zm.)

- Art. 16. Gospodarka odpadami, nie może wywoływać m.in. uciążliwości spowodowanej przez zapach lub hałas.

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i
nawożeniu
(Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późń. zm.)

- Art. 23. ust. 2.„Nawozy, w tym nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”, i środki wspomagające uprawę roślin 
w postaci płynnej, przewozi się w zamkniętych i szczelnych opakowaniach, zbiornikach lub cysternach.”
-Art. 25. ust. 1„Gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności
umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny być
zbiornikami zamkniętymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.1)) dotyczących warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.”
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Przepis Treść artykułu

Rozporządzenie Minister Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2015 r. nr 0 poz. 1422)

-Art. 12 ust. 6. „Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w §
13, 60 i 271–273, nie może być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej 
niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania 
zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o 
pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.”

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523

-Art. 10 ust. 1 „Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia 
do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, 
roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz 
pożarów” 

Kodeks cywilny reguluje następującą kwestię związaną z prawem sąsiedzkim 
(Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. 
zm.) – art. 143-154:

‚‚ Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od 
działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, 
wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków 
miejscowych.’’

Unormowania prawne „dedykowane” pośrednio 
uciążliwości zapachowej w Polsce

Sówka I., Karski L.: X-th Scientific Conference Air Protection in Theory and Practice,  E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242; vol. 28, 2018.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000459
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Ustawa/ Przepis Treść artykułu

Prawo Ochrony Środowiska 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
(Dz.U. 2016 poz. 672)

- Art. 362 ust. 1. „Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, 
organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek: 
1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; 
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 
ust. 2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska może określić: 
1) zakres ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko; 
1a) czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do 
stanu właściwego; 
2) termin wykonania obowiązku.”
- Art. 363. „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której 
działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do: 
1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; 
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.”

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)

W rozporządzeniu zostały określone wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ze względu 
na ochronę zdrowia. Wśród 167 substancji, zostały uwzględnione również substancje zapachowo czynne.

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., nr 0 poz. 1853) 

-Art. 6. ust. 1. „Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych oraz 
rurociągi przesyłowe dalekosiężne i rurociągi technologiczne poddaje się badaniom technicznym i próbom 
szczelności, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej…”

Unormowania prawne „dedykowane” pośrednio 
uciążliwości zapachowej w Polsce

Sówka I., Karski L.: X-th Scientific Conference Air Protection in Theory and Practice,  E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242; vol. 28, 2018.
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Lp. Nazwa substancji Wartości odniesienia uśrednione dla 
okresu, µg/m3

- - Jednej godziny Jednego roku
1. Amoniak 400 50
2. Dimetyloamina 10 1,3
3. Disiarczek dimetylu 5 0,44
4. Disiarczek węgla 50 10
5. Kwas octowy 200 17
6. Merkaptany 20 2
7. Metyloamina 100 13
8. Siarkowodór 20 5

W Polsce dopuszczalne wartości stężeń odorantów w powietrzu atmosferycznym reguluje 
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, po. 87).

Unormowania prawne dotyczące 
odorantów w Polsce

Przykładowe wartości odniesienia dla substancji zapachowo czynnych w Polsce.
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Źródło rysunku: https://trustaltus.com/the-altus-advantage//

Europejskie przykłady 
zintegrowanych systemów IT 

w zakresie zarządzania odorami

Sówka I., Zintegrowany system zarządzania odorami w gospodarce komunalnej - charakterystyka i perspektywy, Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, 

Iława, 6-8..03.2018
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Źródło rysunkuhttps://trustaltus.com/the-altus-advantage//

ASYMILACJA DANYCH METOROLOGICZNYCH

ZASTOSOWANIE TZW. PEAK TO MEAN RATIO

DOSTOSOWANIE MODELU WRF

Sówka I., Zintegrowany system zarządzania odorami w gospodarce komunalnej - charakterystyka i perspektywy, 

Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, Iława, 6-8..03.2018
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Przykładowo dostępne Moduły: 

 Observation Module
 Dispersion Module 
 Sensor Module Obserwacja czasowo-przestrzenna skarg odorowych

Sówka I., Zintegrowany system zarządzania odorami w gospodarce komunalnej - charakterystyka i perspektywy, Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, 

Iława, 6-8..03.2018
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Przykładowo dostępne Moduły: 

 Observation Module
 Dispersion Module 
 Sensor Module

Zintegrowana 
obserwacja 
czasowo-
-przestrzenna 
wyników 
modelowania 
i pomiarów 

Sówka I., Zintegrowany system zarządzania odorami w gospodarce komunalnej - charakterystyka i perspektywy,

Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, Iława, 6-8..03.2018
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Zintegrowana obserwacja czasowo-
przestrzenna skarg odorowych, wyników 
modelowania i pomiarów 

Sówka I., Zintegrowany system zarządzania odorami w gospodarce komunalnej - charakterystyka i perspektywy, Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, 

Iława, 6-8..03.2018
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Analiza ryzyka wystąpienia sytuacji odorowych

Sówka I., Zintegrowany system zarządzania odorami w gospodarce komunalnej - charakterystyka i perspektywy,

Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, Iława, 6-8..03.2018
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Źródło rysunku: www.fotolia.pl

Perspektywy
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Zapachowa jakość powietrza jako element systemu zintegrowanego 
systemu zarządzania jakością powietrza w Polsce?

Źródło rysunku: http://www.wiz.pb.edu.pl/media/cef7da4b-b399-42d1-9ccb-53d186992b7c/DuR_5w/Kandydaci/Oferta%20edukacyjna/studia%20podyplomowe.jpg, www.fotolia.pl/

 Instrumenty prawne;

 Kompetencje i zakres odpowiedzialności administracyjnej;

 Metodyka inwentaryzacji danych emisyjnych wraz z oceną udziału źródeł emisji odorów;

 Dane o emisji zanieczyszczeń zapachowych do powietrza;

 Informacja o stanie zapachowej jakości powietrza;

 Informacja o możliwych rozwiązaniach zapobiegawczych/ograniczających zmierzających 
do ograniczenia pogorszenia zapachowej jakości powietrza w określonych warunkach 
i na określonej przestrzeni;  

 Działania mediacyjne i edukacja.
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Zapachowa jakość powietrza jako element systemu 
zintegrowanego systemu zarządzania 

jakością powietrza w Polsce

Źródło rysunku: http://www.qpd-poland.com/oferta/jakosc/analiza-systemow-zarzadzania, www.fotolia.pl

 Informacja o możliwych/optymalnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych w zakresie 
pomiarów, wymiany informacji i kontroli stanu jakości zapachowej powietrza;

 Informacja o potencjalnych skutkach zanieczyszczenia powietrza związkami złowowonnymi;

 Instrumenty finansowe oraz system informowania o możliwych programach finansujących działania 
z zakresu ochrony powietrza;

 Ocena skuteczności wdrożonych działań naprawczych;

 Sformułowanie wniosków z przeprowadzonych działań ograniczających emisję zanieczyszczeń 
zapachowych do atmosfery  uwzględniających minimalizację i optymalizację kosztów związanych 
z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zintegrowanego zarządzania wraz ze sprawowaniem 
nadzoru nad systemem;

http://www.qpd-poland.com/oferta/jakosc/analiza-systemow-zarzadzania%20/
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Możliwości i kierunki implementacji 
rozwiązań prawnych i organizacyjnych   

 Zdefiniowanie zapachu/odoru/odorantów jako zanieczyszczenie powietrza;

 Uwzględnienie w opracowywaniu krajowych standardów odorowych 
(stężenie zapachowe) typu/rodzaju działalności gospodarczej oraz 
charakteru/rodzaju instalacji będącej źródłem emisji odorów;

 Wyraźne rozgraniczenie wartości dopuszczalnych dla obiektów istniejących 
i inwestycji planowanych; 

 Uwzględnienie w opracowywaniu krajowych standardów odorowych 
typu/rodzaju działalności gospodarczej oraz charakteru/rodzaju instalacji 
będącej źródłem emisji odorów;
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 Uwzględnienie rodzaju/typu zagospodarowania terenu wraz z ilością 
mieszkańców  i odległościami odpowiednich stref z dopuszczalnymi wartościami 
stężenia zapachowego;

 Adaptacja metodyki badań w zakresie oceny uciążliwości zapachowej i oceny 
oddziaływania zapachowego obejmujących: pomiary emisyjne, badania 
terenowe ( w tym inspekcje terenowe, badania socjologiczne) oraz 
modelowania do warunków polskich – opracowanie krajowej metodyki 
referencyjnej;

 Stworzenie możliwości rynkowych do powstania sieci laboratoriów -
podmiotów akredytowanych - w zakresie wykonywania np. pomiarów 
emisyjnych (konieczność wskazania pomiarów zgodnie z metodyką referencyjną 
w monitoringu odorów wraz ze ściśle określoną częstotliwością wymaganych 
badań);

Możliwości i kierunki implementacji rozwiązań 
prawnych i organizacyjnych   
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 Opracowanie trybu postępowania i wymagań związanych 
z pomiarami/oceną skuteczności instalacji dezodoryzacji oraz 
‚odbiorem’ inwestycji  w tym zakresie – w przypadku decyzji 
o konieczności jej montażu;

 Stworzenie mechanizmów finansowych w zakresie inwestycji 
związanych z ograniczeniem uciążliwości odorowej.

Możliwości i kierunki implementacji rozwiązań 
prawnych i organizacyjnych   



27

Podsumowanie i wnioski końcowe

 W sytuacji zwiększającej się ilości skarg na pogarszającą się jakość powietrza - w tym zapachową 
jakość powietrza - istnieje potrzeba: opracowania systemowych rozwiązań zmierzających do 
ograniczenia uciążliwości zapachowych uwzględniających m.in.:  przepisy dedykowane bezpośrednio 
odorom, metodyki referencyjne, najlepsze dostępne techniki oraz  zintegrowane systemy 
informatyczne (systemy informacji o odorach) oraz oprogramowanie umożliwiających gromadzenie 
informacji, między innymi nt.: 
- skarg na uciążliwość zapachową,
- działalności gospodarczych i procesów (będących potencjalną przyczyną uciążliwości 
zapachowych) 
- wartości stężeń wiodących substancji zapachowo czynnych i odorów ( w tym wskaźników emisji). 

 Dodatkowe funkcjonalności zintegrowanych systemów umożliwiające uzyskanie informacji nt.
czynników/ warunków meteorologicznych (możliwość opadów, upałów) sprzyjających lub
niwelujących uciążliwość zapachową, a przez to określenie narażenia na zanieczyszczenia
zapachowo czynne mieszkańców mogłyby wspierać działania zapobiegające powstawaniu
uciążliwości zapachowej oraz wspierać dobre praktyki w zakresie ograniczania emisji odorów.



izabela.sowka@pwr.edu.pl
Zakład Inżynierii i Ochrony Atmosfery 
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska

Dziękuję za uwagę
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