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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 sierpnia 2019 r. przekazuję poniższe informacje.

Uciążliwość zapachowa jest poważnym problemem, zarówno w skali lokalnej, jak 
i ogólnokrajowej, na co wskazuje odnotowywana w ostatnich latach tendencja wzrostowa liczby skarg 
i wniosków jej dotyczących. Resort środowiska podejmuje szereg działań mających na celu 
przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej, w tym przede wszystkim:

1) w 2016 r. opracował Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, w którym 
zidentyfikowano źródła emisji substancji zapachowoczynnych oraz wskazano działania 
zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo, w tym przede wszystkim 
obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz obiektów hodowlanych;

2) zlecił opracowanie ekspertyzy pn. „Lista substancji i związków chemicznych, które są 
przyczyną uciążliwości zapachowej”. W ramach ekspertyzy sporządzono listę substancji 
i związków chemicznych potencjalnie uciążliwych zapachowo, a także wyznaczono jednostki 
zapachowe oraz wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu substancji i związków 
chemicznych.

Kodeks przeznaczony jest do stosowania przez administrację centralną, administrację samorządu 
terytorialnego szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz przedsiębiorców w celu ograniczenia 
uciążliwości zapachowej, negatywnego jej wpływu na ludzi i środowisko naturalne oraz podniesienia 
jakości życia mieszkańców narażonych na uciążliwość zapachową. W dokumencie tym zestawiono 
przepisy prawne dotyczące 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. Niestety dokument ten jako materiał informacyjno-edukacyjny 
nie dotyka wszystkich problemów i stanowi dopiero punkt wyjścia do wypracowania rozwiązań 
prawnych w tym zakresie w postaci ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.
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Ministerstwo Klimatu po przeprowadzeniu analizy skarg i wniosków wpływających do 
odpowiednich organów w zakresie uciążliwości zapachowej uznało, że istnieje konieczność 
uregulowania kwestii uciążliwości zapachowej w pierwszej kolejności w stosunku do sektora 
rolnictwa. Specyfika każdego sektora gospodarki nie pozwala na rozwiązanie problemu wyznaczania 
minimalnej odległości jedną wspólną regulacją. Aktualnie Ministerstwo Klimatu prowadzi prace nad 
projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, 
którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Przepisy 
projektowanej ustawy zaprojektowano w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 
2016 poz. 71), które wśród przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
rozporządzenie wymienia m.in. chów i hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych 
jednostek przeliczeniowych inwentarza – DJP. Projektowana ustawa nie wprowadza własnej definicji 
DJP, lecz w rozumieniu tego pojęcia odsyła do przepisów tego rozporządzenia, wydanego na 
podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.). Ustawa nie umożliwi standaryzacji emisji odoru i nie 
przewiduje wprowadzenia aktów wykonawczych do niej, natomiast będzie definiowała uciążliwość 
zapachową.

W dniu 28 marca 2019 r. projekt ustawy uzyskał wpis do Wykazu prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów i został mu nadany numer UD504. Projekt został poddany 
uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu na przełomie marca 
i kwietnia 2019 r. Projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Aktualnie w I kwartale 2020 r. projekt zostanie ponownie skierowany do rozpatrzenia 
przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji -
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321413.

Zakłada się, że wprowadzenie przedmiotowej regulacji powinno przyczynić się do poprawy 
warunków życia i rozwoju gospodarczego na danym obszarze. Regulacja stworzy możliwość 
ograniczenia uciążliwości zapachowej planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa, negatywnego 
ich wpływu na ludzi i środowisko naturalne, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości życia 
mieszkańców narażonych na uciążliwość zapachową oraz do zmniejszenia konfliktów społecznych.

Z poważaniem

Agnieszka Sosnowska
Dyrektor
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Kimatu
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