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Środowiska nad uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej, skierowane do Pani Beaty 
Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz do Pana Jarosława Kaczyńskiego Prezesa Partii Prawo 
i Sprawiedliwość, a przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa 
Środowiska, odpowiednio pismem z dnia 28 września 2016 r., znak:
DSO.SWA.5712.79.2016.GSW, a także pismem z dnia 30 września 2016 r., znak: 
SPRM.216.6.98.2016JG , uprzejmie informuję, co następuje.

Prace nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej podejmowane 
są od wielu lat zarówno w kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Wieloaspektowość tego problemu 
powoduje jednak, że do chwili obecnej nie ma jednolitego prawodawstwa unijnego w tym 
zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych. Ministerstwo Środowiska zauważając rosnący 
problem uciążliwości zapachowej, w związku z napływającymi interpelacjami poselskimi, 
zapytaniami senatorskimi, skargami mieszkańców i apelami samorządów dotyczącymi kwestii 
odorowych, po przeprowadzeniu analiz, podjęło decyzję o etapowym rozwiązaniu tego 
problemu. Prace te zostały podzielone na trzy etapy, z czego dwa już są zakończone.

Pierwszym etapem było przygotowanie wytycznych technicznych pn. Kodeks 
przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Jest to materiał informacyjno - edukacyjny w postaci 
wytycznych technicznych, w ramach którego zestawiono przepisy prawne, które w sposób 
bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej, a także 
zidentyfikowano źródła emisji substancji zapachowoczynnych oraz działania zaradcze dla 
głównych form działalności uciążliwych zapachowo, w tym przede wszystkim obiektów 
gospodarki odpadami, gospodarki wodno — ściekowej oraz obiektów hodowlanych. Podkreślić 
należy, że Kodeks nie dotyka wszystkich problemów i jest dokumentem wyjściowym do 
wypracowania rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców narażonych na 
uciążliwość zapachową.

W związku z powyższym obecnie, w ramach trzeciego etapu prac, w Ministerstwie 
Środowiska przygotowany jest projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zppac m̂vej- 
Wykorzystywane są tutaj wyniki zleconej przez Ministerstwo Środowiska, w ramach drugiego 
etapu, ekspertyzy pn. „Lista substancji i zi^zków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości 
Zapachowej’. Podkreślić należy, że w związku z pracami przygotowawczymi ustawy
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odorowej przeprowadzono wstępne uzgodnienia wewnątrzresortowe rzeczonego dokumentu. 
Następnie przeanalizowano zgłoszone uwagi i obecnie prowadzone są prace nad ostatecznym 
kształtem dokumentu. W kolejnym kroku Minister Środowiska wystąpił pismem z dnia 
30 listopada 2016 r., znak: DP-WLW.0230.32.2016.AD, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
z prośbą o wprowadzenie projektu ustawy do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów.

Jednocześnie informuję, że w dniu 5 października 2016 r., Departament Ochrony 
Powietrza i Klimatu, pismem znak: DPK-I.4030.26.2016.ŻW, zwrócił się z prośbą do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu SARIA Polska sp. z o.o. 
Oddział Przewrotne w celu zbadania sprawy uciążliwości tego zakładu dla środowiska.
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Do wiadomości:
Pani Grażyna Szestakow - Wilamowska, Radca Generalny, Departament Spraw Obywatelskich 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


