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Odory
Odory – zanieczyszczenie środowiska;
Negatywne skutki powodowane przez odory:
•
•
•
•
•

pogorszenie jakości środowiska naturalnego,
szkody w mieniu oraz w świecie roślin i zwierząt,
pogorszenie jakości życia oraz bezpieczeństwa,
utratę możliwości normalnego użytkowania z nieruchomości,
utrudnienia normalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

https://linia.com.pl/2016/09/08/marszalkowi-niesmierdzi/

http://www.tubaotwocka.pl/aktualnosci/czytaj/620/Otwock-uzdrowiskiem-a-nie-wysypiskiem

Odory: reakcja organizmu na zapach
Mechanizmy związane z reakcją
organizmu na zapach:
o wrodzona niechęć na zapach,
o zaostrzenie podstawowych
warunków związanych
z odbiorem/percepcją zapachu
(nadwrażliwość),
o choroby wywołane stresem,
a nawet choroby psychogenne.

• reakcje emocjonalne: niepokój, uczucie
dyskomfortu, depresje
• objawy fizyczne: podrażnienia, bóle głowy,
problemy układu oddechowego, nudności,
wymioty
35%

Bóle głowy

Inne odnotowywane wpływy
zapachów na człowieka to:
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frustracja,
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związane ze spożywaniem
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(gdy odwiedzający
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zewnętrznym np. ogrodnictwo.
o
o
o
o
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Shusterman, D., 1992. Critical review: The health significance of environment al odor pollution. Archives of Environmental Health
47 (1), 76–87.
Alicja Nych, rozprawa doktorska: „Hybrydowy model badań terenowych do oceny uciążliwości zapachowej na ternach miejskoprzemysłowych.”
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Źródło rysunku: M. Brancher i in., A review of odour impact criteria in selected countries around the world, Chemosphere, 168, 2017

Uregulowania prawne

Źródło rysunku:
http://www.egospodarka.pl/131
115,Unia-Europejska-genezapowstania,1,20,2.html

Źródło tabel:http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/2781/plik/oe_222_do_internetu.pdf

Uregulowania prawne: Niemcy
The Technical Instructions on Air Quality,
Control (TA-Luft, 2002)
= TA-Luft, 2002.
Technische Anleitung zur Reinhaltung der
Luft.
First General Administrative Regulation
Pertaining the Federal ImmissionControl
Act. Federal Ministry for Environment,
Nature Conservation and Nuclear Safety,
p. 252. (Wersja angielska).

Załącznik nr 3 do TA-Luft wskazuje model AUSTAL2000 jako model referencyjny.
Metodyka modelowania :
VDI 3945 e Part 3:2001 (VDI, 2001: Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3945 Part 3: Environmental
Meteorology - Atmospheric Dispersion Models - Particle Model. Beuth Verlag GmbH, Berlin.).
Źródło rysunku: http://powroty.gov.pl/-/formalnosci-przed-powrotem-z-niemiec-17683

Uregulowania prawne: Niemcy
Guideline on Odour in Ambient Air (GOAA, 2008) cd.
Kryteria oceny są określone na podstawie wartości dopuszczalnych
w powietrzu.
Z reguły narażenie na działanie substancji odorotwórczych jest klasyfikowane
jako bardzo uciążliwe, jeśli całkowita ekspozycja na zapach (EXPtot) przekracza
wartości maksymalnej ekspozycji (EXPlim) :
- obszary mieszkalne i mieszane: 0.25 ouE/m3 dla 90 percentyla
- tereny komercyjne, przemysłowe, rolne: 0.25 ouE/m3 dla 85 percentyla
Stosuje się stałą F=4 do uśredniania stężenia jednogodzinnego z epizodów 1s.
Ekspozycja całkowita EXPtot
EXPtot = EXPexist + EXPadd
Wartości mogą być porównane z danymi empirycznymi otrzymanymi z pomiarów
terenowych: VDI 3940 Part 1, 2006

Uregulowania prawne: Niemcy
Seria VDI
VDI, 1992. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3882 Part 1: Olfactometry: Determination of Odour Intensity. Beuth Verlag
GmbH, Berlin.
VDI, 1994. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3882 Part 2: Olfactometry: Determination of Hedonic Odour Tone. Beuth
Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2001. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3945 Part 3: Environmental Meteorology - Atmospheric Dispersion Models Particle Model. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2006. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3940 Part 1: Measurement of Odour
Impact by Field Inspection; Measurement of the Impact Frequency of Recognizable Odours, Grid Measurement. Beuth
Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2010a. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3940 Part 3: Measurement of Odour Impact by Field Inspection Determination of Odour Intensity and Hedonic Odour Tone. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2010b. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3940 Part 4: Determination of the Hedonic Odour Tone - Polarity Profiles.
Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2011. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3880: Olfactometry - Static Sampling. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2015a. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3883 Part 1: Effects and Assessment of Odours - Assessment of Odour
Annoyance - Questionnaires. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2015b. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3884-Part 1: Olfactometry – Determination of Odour Concentration by
Dynamic Olfactometry – Supplementary Instructions for Application of DIN EN 13725. Beuth Verlag GmbH, Berlin.

Uregulowania prawne: Austria
Za wyjątkiem uzdrowisk, gdzie:
Ct=1 ouE/m3
częstość przekroczeń pT=3%
brak jest uregulowań
w zakresie odorów.
Austriacka Akademia Nauk
(ÖAW, 1994) zaproponowała
(dokument nie ma mocy prawnej):
-

częstość przekroczeń pT=3% (92 percentyl) dla słabego
odoru (1 ouE/m3 ) ,
częstość przekroczeń pT=3% (97 percentyl) dla mocnego
odoru (5-8 ouE/m3 ).

Model referencyjny (Gaussowski): Austrian Odour Dispersion
Model (AODM)
Źródło rysunku:www.isrodou.gr

Uregulowania prawne: Wlk. Brytania
• Environmental Protection
Act (EPA);
• Town & Country Planning
Act (TCPA);
• Environmental Permitting
regulations
(EP) (England & Wales);
• Pollution Prevention
and Control regulations
and Waste Management
• Licensing regulations
(PPC & WML) (Scotland
and
Northern Ireland).
Źródło rysunku: http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/polacy-najliczniejsza-mniejszoscia-w-wielkiej-brytanii

Uregulowania prawne: Wlk. Brytania
1.5 ouE/m3 procesy dekompozycji
zwierząt i ryb, procesy związane z
przeróbką osadów ściekowych, biological
landfill;

Appendix 3
(modelling odour exposure)
of the H4 Odour Management
(EA, 2011)

3 ouE/m3 - intensywny chów zwierząt
gospodarskich, smażenie tłuszczy
(przetwórstwo spożywcze), przetwarzanie
buraków cukrowych, dobrze napowietrzane
kompostowanie odpadów zielonych;
6 ouE/m3 - produkcja piwa, słodyczy,
kawy.

Modele referencyjne (Gaussowskie) AERMOD, ADMS
Modele referencyjne (Lagrange’a): CALPUFF and AUSTAL2000

Uregulowania prawne: Francja
• National legislation is based
on the Law No. 96-1236
of 30 December 1996
(LAURE), Title II Air and
atmosphere of Book II
of the Environmental Code
• Articles L220-1 to L228-3 and R221-1 to D228-1) (MEDDE, 2016
Ministere de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.
Reglementation sur la qualite de l’air. Available at:
http://www.developpementdurable.
• MEDDE, 2016. Ministere de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.
Les odeurs. http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/

Źródło rysunku: http://trybuna.eu/francja-a-500-czyli-jak-zachecac-do-posiadania-dzieci/

Uregulowania prawne: Francja
Procesy kompostowania: Decree of April 22 April of 2008
(ostatnia aktualizacja 27 lipiec 2012)
• JORF, 2008. Arrete du 22/04/08 fixant les regles techniques auxquelles
doivent satisfaire les installations de compostage soumises a autorisation
en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. JORF n
114 du 17 mai 2008. J. Off. de Republ. Française.
Artykuł 26:
• For new and existing installations, the odour concentration calculated by
a dispersion model at the level of human occupation zones listed in
Article 3 within 3 km of fence line of the installation should not exceed
the limit of 5 ouE m3 more than 175 h per year (i.e. 98th percentile).

Uregulowania prawne: Francja
• ADEME, 2005. Pollutions Olfactives: Origine, Legislation,
Analyse, Traitement. Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'energie, Dunod, Paris.
• AFNOR, 1993. Association Française de Normalisation. NF X
43e103: Qualite de l’air e Mesurage de l’odeur d’une
Atmosphere gazeuse e Methode supraliminaire. AFNOR, La
Defense.
We Francji ustalone są standardy emisyjne (ouE/h),
przykładowo w przypadku produkcji żywności
oraz napojów w zależności od wysokości źródła emisji
0, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100 m – przedział: od 1000 x 103 do 36000 x 106 ouE/h

Uregulowania prawne: Francja
Procesy wytwarzania produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego - Decree of 12 February 2003 (ostatnia
aktualizacja 30 kwiecień 2010
• JORF, 2003. Arrete du 12 fevrier 2003 relatif aux prescriptions
applicables aux installations classees soumises a autorisation sous
la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale,
y compris debris, issues et cadavres, a l'exclusion des activites
visees par d'autres rubriques de la nomenclature,
desetablissements de diagnostic, de recherche et
d'enseignement. J. Off. de Republ. Française.

Artykuł 3:
• Ustala pomiary przy zastosowaniu olfaktometrii
dynamicznej zgodne z NF EN 13725:2003

Uregulowania prawne: Francja
Procesy wytwarzania produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego - Decree of 12 February 2003
(ostatnia aktualizacja 30 kwiecień 2010 / JORF, 2003.
Limit
(ouE/m3)

Odległóść od
ogrodzenia

Percentyl

Nowe obiekty

5

3 km

99,5

Istniejące obiekty

5

3 km

98

Artykuł 46
Ustala częstotliwość monitoringu odorów w źródłach.

Stężenie zapachowe
(ouE/m3)

Częstotliwość
kontrolnych
badań

Częstotliwość kontrolnych
badań z zastosowaniem
(„o-nosa”)

> 100 000

kwartalnie

co rok

100 000- 5 000

dwa razy w roku

co dwa lata

< 5 000

co rok

co trzy lata

Tabela na podstawie. Bokova i in., Overview of the odour legislation, materiały MKO2016

Uregulowania prawne: Francja
Procesy wytwarzania produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego - Decree of 12 February 2003 (ostatnia aktualizacja 30
kwiecień 2010 / JORF, 2003.
Artykuł 49
Ustala zastosowanie indeksu uciążliwości (Köster index) w ocenie dyskomfortu mieszkańców terenów
przylegających do wkszanych obiektów (zgodnie z Załącznikiem III).
Charakteryzuje całkowity poziom zmienności wpływu odorów przy zastosowaniu pomiarów
intensywności zgodnie ze standardem NFX43-103.
Implementację ciągłego monitoringu do określenia ciągłego stężenia odorów na bazie pomiarów
skojarzonych z modelem dyspersji.

Artykuł 25
Usuwanie i odprowadzanie eflunetów powinno być oparte na BAT przy akceptowalnym koszcie
ekonomicznym i uwzględnieniu specyficznych cechy otoczenia obiektu.

Uregulowania prawne: Włochy
Zagadnienia związane z regulacjami
w zakresie odorów odnoszą się
do rozwiązań na poziomie regionalnym.
Lombardia
• Deliberazione Giunta Regionale 15 febbraio 2012 - n. IX/3018
- Regione Lombardia, 2012. Deliberazione Giunta regionale
15febbraio 2012-n. IX/ 3018. Determinazioni generali
in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose
in atmosfera derivanti da attivita a forte impatto odorigeno.
Bollettino Ufficiale 20 febbraio 2012.
Plugia
• Arpa Puglia, 2014. Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera
prodotte dagli impianti di depurazione. Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
dell’ambiente. Rev_0 del 17/12/2014.
Veneto
•

Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di
recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche
mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica.
Źródło rysunku: http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/242-wlochy-jaka-przyszlosc

Uregulowania prawne: Włochy
Opracowane standardy : Ct: 1, 3 oraz 5 ouE/m3 ( dla 98 percentyla, odniesione do roku).
50% populacji przy wartości stężenia zapachowego: 1 ouE/m3
85% populacji przy wartości stężenia zapachowego: 3 ouE/m3
90- 95% populacji przy wartości stężenia zapachowego: 5 ouE/m3
Istniejące obiekty
Standard odorowy (98 percentyl)

> 500 m

200 -500 m

200 m

Tereny zabudowy mieszkalnej

1 ouE/m3

2 ouE/m3

3 ouE/m3

Tereny handlowe

2 ouE/m3

3 ouE/m3

4 ouE/m3

Tereny rolne i przemysłowe

3 ouE/m3

4 ouE/m3

5 ouE/m3

Nowe obiekty
Standard odorowy (98 percentyl)

Przy pierwszym receptorze

Tereny zabudowy mieszkalnej

2 ouE/m3

Tereny handlowe

3 ouE/m3

Tereny rolne i przemysłowe

4 ouE/m3
Tabela na postawie:. Bokova i in., Overview of the odour legislation, materiały MKO2016

Uregulowania prawne: Holandia
Netherlands Emission Guidelines
(Nederlandse Emissie Richtlijn), NeR, 1995
VROM, 2006a. De Staatssecretaris
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer. Regeling geurhinder en veehouderij.
8 december 2006, Geldend van 31-03-2016 t/m
heden. Den Haag, Nederland.
VROM, 2006b. De Staatssecretaris
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.Wet geurhinder en veehouderij.
5 oktober 2006, Geldend van 01-01-2013 t/m heden.
's-Gravenhage, Nederland.
VROM, 2007. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Activiteitenbesluit milieubeheer.
19 oktober 2007, Geldend van 01-01-2013 t/m heden. 's-Gravenhage, Nederland.
Hindersystematiek, System Uciążliwości, 2012 - wewnątrz NeR

Źródło rysunku: http://europedraughts.org/map/netherlands/

Uregulowania prawne: Holandia
InfoMil, 2014. Kenniscentrum InfoMil. Digitale NeR. Rijkswaterstaat, Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, p. 307.
InfoMil, 2016a. Kenniscentrum InfoMil. Geur: Lokaal Geurbeleid. Available at:
http://www.infomil.nl/. Acessed in 18 July 2016.
InfoMil, 2016b. Kenniscentrum InfoMil. Handleiding geur: bepalen van het
aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). 21
juni 2016. Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p. 161.
InfoMil, 2016c. Kenniscentrum InfoMil. Handreiking geurhinder en veehouderij.
21 juni 2016. Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p. 93.
InfoMil, 2016d. Kenniscentrum InfoMil. Handreiking Nieuw Nationaal Model II. 21
juni 2016. Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
InfoMil, 2016e. Kenniscentrum InfoMil. Handreiking Nieuw Nationaal Model.
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/lucht/geur/handleiding-geur/bepalen-aanvaardbaar/

M. Brancher i in., A review of odour impact criteria in selected countries around the world, Chemosphere, 168, 2017

Uregulowania prawne: Holandia
Rodzaj działalności:
przykłady
Oczyszczalnie ścieków wybudowane po 1996 r.
Oczyszczalnie ścieków wybudowane
przed 1996 r.
Obiekty hodowlane (budynki inwentarzowe)

Stężenie
dopuszczalne, Typ zagospodarowania terenu (jeśli Percentyl
ouE/m3
dotyczy)
0.5

Obszar zabudowy mieszkalnej

1.0

Obszar przemysłowy

1.5

Obszar zabudowy mieszkalnej

3.5

Obszar przemysłowy

3 (0.1-14)

Z obszarem koncentacji na obszarze zabudowy

14 (3-35)
2( 0.1-8)

Z obszarem koncentacji poza obszarem zabudowy
Poza obszarem koncentacji na obszarze
zabudowy

8 (2-20)

Poza obszarem koncentacji poza obszarzem
zabudowy

Suszenie pasz

2.5

Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich

0.7

Dla nowych obiektów

1.4

Dla istniejących obiektów

Piekarnie i produkcja ciastek

5.0

Rzeźnie

1.5

98

1 godzina

98

1 godzina

98

1 godzina

98

1 godzina

1 godzina

Przetwórstwo mięsa

2.5

Przemysł przetwórczy ziaren kakaowca

>2.5, > 5, ≤ 2.5

Prażalnie kawy

3.5

Browary

1.5

Kompostowanie odpadów organicznych

1.5

Dla nowych obiektów

3.0

Dla istniejących obiektów

1.0 i 5.0

Dla nowych obiektów

98 i 99.99

2.0 i 10.0

Dla istniejących obiektów
W sytuacjach, gdy powyższe wartości nie są
wykonalne

98 i 99.99

Zakłady/instalacje mieszania asfaltu

5.0 i 25.0

Czas
uśredniania

98 i 99.99

lub dla obszarów mniej chronionych
Kompostowanie odpadów zielonych

1.5

98, 99.5, 99,99

1 godzina

Opracowanie własne na podstawie M. Brancher i in., A review of odour impact criteria in selected countries around the world, Chemosphere, 168, 2017

Uregulowania prawne: Kanada
Każda prowincja reguluje kwestie odorów
indywidualnie.
• Stężenie odorów jest określane
i determinowane pomiarami
zapachu/substancji u źródła, określeniu
emisji zapachu i modelowaniu lub
w wyniku pomiarów terenowych.
• Istnieją przepisy regulujące odległości
minimalne od obiektów rolnych czy hodowli zwierząt.
• Trzy podejścia do ustanowienia prawa środowiska w zakresie odorów:
1. ilościowe - standardy odorowe oparte na pomiarach u źródła zapachu, przewidywane stężenia zapachu
poprzez modelowanie, pomiary terenowe zapachu.
2. jakościowe - zapach jest rozważany i oceniany jako uciążliwy na podstawie różnych kryteriów, takich jak brak
przyjemności w użytkowaniu i przebywaniu w domu, szkole, parku czy wpływa negatywnie na środowisko
i także zdrowie użytkowników.
3. wymogi operacyjne- obejmujące odległości minimalne od źródeł zapachu, szczegółowe procedury operacyjne
oraz instalacje/urządzenia do redukcji zapachu.
Źródło rysunku : http://www.clipartbest.com/clipart-pT5XxkqTB

I.Sówka i in., Najważniejsze regulacje odorowe obowiązujące w Polsce i Kanadzie, Przegląd Komunalny, 4/ 2017

Uregulowania prawne: Kanada

Boucherville

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boucherville

Źródło tabeli: I.Sówka i in., Najważniejsze regulacje odorowe obowiązujące w Polsce i Kanadzie, Przegląd Komunalny, 4/ 2017

Podsumowanie
•

W Europie brak jest jednolitego dla wszystkich krajów UE
uregulowania w zakresie standardów odorowych.

•

Dostępne na świecie rozwiązania prawne obejmują
zarówno przepisy w zakresie standardów emisyjnych,
poziomów dopuszczalnych, jak i metod badawczych oraz
modelowania rozprzestrzeniania odorów, a także oceny
uciążliwości m.in. przy zastosowaniu badań socjologicznych.

•

Istotnym zagadnieniem może być w warunkach polskich
ujęcie w ew. uregulowaniach obok standardów odorowych
- uwzględniających choćby jakość hedoniczną zapachów,
czy rodzaj prowadzonej działalności - stref wokół obiektów
będących przyczyną uciążliwości zapachowej.

Dziękuję za uwagę.
izabela.sowka@pwr.edu.pl

