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Niniejszym przekazuję  Panu Uchwałę  Nr V/57/12/2018 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: 
przyjęcia apelu dotyczącego przyspieszenia prac nad projektem 
ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. 
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Uchwała Nr V/57/12/2018 
Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 17 września 2018 roku 

w sprawie: 
przyjęcia apelu dotyczącego przyspieszenia prac nad projektem 

ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 

Na podstawie art. 18 pkt 20 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) 
oraz § 18 a ust. 2 pkt 3 

Statutu Województwa Sląskiego 
(Dz. Urz. Woj. Sł . z 2017 roku, poz. 6351) 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala: 

§ 1 

Przyjmuje się  apel dotyczący przyspieszenia prac nad projektem ustawy 
o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZE_WPIDNIC QY SEJMIKU 
WOJEWOD SLĄSKIEGO 

St‚nt nytik 



załącznik do uchwały 
Nr V/57/12/2018 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 17 września 2018 roku 

Apel 
do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Środowiska 

Sejmik Województwa Śląskiego zwraca się  do Pana Prezesa i Pana Ministra 
z wnioskiem o podjęcie działań, które pozwolą  na szybkie opracowanie na szczeblu 
centralnym odpowiednich regulacji prawnych wyposażających jednostki samorządu 
terytorialnego w odpowiednie instrumenty i środki prawne, pozwalające na skuteczną  
walkę  z uciążliwościami zapachowymi. 

Od wielu lat samorządy lokalne województwa śląskiego podejmują  działania 
zmierzające do ograniczania odorów w stosunku do przedsiębiorców, których 
działalność  gospodarcza prowadzona jest w pobliżu osiedli mieszkaniowych. 

Samorządy lokalne nie zostały wyposażone w odpowiednie narzędzie do 
przymuszenia przedsiębiorców do zaprzestania uciążliwej działalności. Zwracamy 
uwagę  Pana Prezesa i Pana Ministra, iż  uciążliwość  zapachowa jest coraz bardziej 
odczuwalnym problemem, z którym mieszkańcy województwa śląskiego spotykają  się  
praktycznie na każdym kroku. Brak odpowiednich regulacji prawnych skutecznie 
obniża komfort życia mieszkańców śląskich miast i wsi. 

Problemy związane z sąsiedztwem niechcianych inwestycji, takich jak: kurze fermy, 
przemysłowe hodowle, oczyszczalnie ścieków, miejsca przetwarzania odpadów i wiele 
innych, narastają. Uciążliwości zapachowe generowane przez zakłady przemysłowe 
oraz miejsca zagospodarowania odpadów, nierzadko są  przyczyną  występowania 
konfliktów społecznych, które z powodu braku podstaw prawnych regulujących 
kwestie uciążliwości zapachowej są  trudne, a wręcz niemożliwe do rozwiązania. W 
sposób znaczący ograniczają  one lub wręcz uniemożliwiają  codzienne, normalne 
funkcjonowanie mieszkańców. 

Samorządy lokalne nie są  w stanie skutecznie przeciwstawić  się  przedsiębiorcom, 
którzy nie zważając na interesy lokalnej społeczności — komfort życia, zdrowie, 
spadek wartości nieruchomości — prowadzą  do degradacji życia lokalnych 
społeczności. 

Odczucia zapachowe są  subiektywne, a nieprzyjemne zapachy emitowane 
do powietrza mogą  mieć  negatywny wpływ na zdrowie człowieka, związane przede 
wszystkim z oddziaływaniem na jego psychikę. Zgodnie z „Kodeksem 
przeciwdziałania uciążliwości zapachowej" wydanym przez Ministerstwo Środowiska 
we wrześniu 2016 roku długotrwałe narażenie na uciążliwość  zapachową  może 
wywołać  depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, 
podrażnienie oczu i gardła. 

Samorządy lokalne bez wsparcia organów centralnych są  praktycznie bezsilne w walce 
z uciążliwościami zapachowymi. Mają  one ograniczone możliwości działania, a wręcz 
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można stwierdzić, iż  praktycznie nie mogą  nic zrobić  w wyeliminowaniu tego typu 
zjawisk. 

Stąd też  apelujemy do Pana Prezesa i Pana Ministra o przyspieszenie prac 
legislacyjnych, których efektem będzie przyjęcie i wdrożenie regulacji prawnych, 
pozwalających na szybkie i efektywne ograniczenie odorów, będących utrapieniem nie 
tylko mieszkańców województwa śląskiego, ale i całej Polski. 

Wierzymy głęboko, że przyjęcie nowych rozwiązań  prawnych stworzy tym samym 
możliwość  ograniczenia działań  generujących uciążliwe zapachy, które do tej pory nie 
mogły zostać  objęte jakimkolwiek postępowaniem ze względu na brak odpowiednich 
w tym zakresie przepisów. 

PRZEWOIDN CZĄQY SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA SLĄSKIEGO 

Śtanis4w Gmitruk 


