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PETYCJA SKŁADANA W INTERESIE PUBLICZNYM

Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. (Dz. U. poz. 

1195 z późn. zm.), składam niniejszą petycję w sprawie zrealizowania przez właściwe organy 

delegacji ustawowej z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), która wskazuje, że minister właściwy ds. 

środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. zdrowia, określi w drodze 

rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny 

zapachowej jakości powietrza.

Uzasadnienie

Jestem mieszkańcem pięknej, malowniczej miejscowości Nowe Worowo na terenie 

gminy Złocieniec, w której to miejscowości znajduje się zakład przetwórstwa ryb. Od 

wielu lat staram się wyjaśnić w Starostwie Drawskim oraz Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, dlaczego prawo polskie nie 

posiada mechanizmów zwalczania nieznośnego odoru wydobywającego się, np. z 

kominów wędzarniczych, czy kontenerów na reszki produkcji rybnej, np. skratki.

W piśmie WIOŚ z dnia 8 lutego 2017 r. nr D I.l410.90.2.2016.JW, Inspektora 

stwierdził, że cyt. „Należy dodać, że problem emisji odorów nie jest obecnie uregulowany 

prawnie. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zawiera wprawdzie



delegację ustawową w art. 222 ust. 5, która wskazuje, że minister właściwy ds. środowiska, 

w porozumieniu z ministrem właściwym ds. zdrowia, określi w drodze rozporządzenia, 

wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej 

jakości powietrza, jednakże mimo wielu prób podejmowanych w celu określenia norm 

dopuszczalnych dla odorów, nie wydano żadnego aktu prawnego w tej sprawie. W związku 

z powyższym nie ma możliwości skutecznego egzekwowania ograniczenia tego typu 

uciążliwości. Jednocześnie należy wskazać na możliwość wystąpienia na drodze 

cywilnoprawnej przeciwko podmiotowi oddziaływującemu na nieruchomość z 

roszczeniem o zaniechanie określonych działań, o ile właściciel sąsiedniej nieruchomości 

wykaże, że powodują one zakłócenia korzystania z tej nieruchomości ponad przeciętną miarę 

wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków 

miejscowych (art. 222 § 2 w związku z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny—  Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.l.”

W związku z powyższym, wnoszę niniejszą petycję w interesie publicznym, bo jestem 

przekonany, że bezczynność ministra w przedmiotowej kwestii powoduje, ze także na drodze 

roszczeń cywilnych poszkodowani Polacy są na straconej pozycji, gdyż w postępowaniu 

sądowym - nie mając norm odniesienia - także nie jesteśmy w stanie obronić swojego prawa do 

normalnego, zdrowego, higienicznego życia.

Nie wyrażam zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego 
petycję lub urzędu go obsługującego danych podmiotu wnoszącego petycję.
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