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Pan 
Henryk KOWALCZYK 
Minister Środowiska 

w załączeniu przekazuję, według kompetencji, skierowane do mnie pismo Starosty 
Dzierżoniowskiego Pana Grzegorza Kosowskiego z 7 listopada 2019 r. w sprawie 
rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej i monitorowania prac nad projektem 
ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. 

Uprzejmie proszę  o udzielenie odpowiedzi Panu Staroście, z kopią  do mojej 
wiadomości. 

$2.7 

Do wiadomości:  

Pan Grzegorz Kosowski, Starosta Dzierżoniowski 
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Dzierżoniów, 07-11-2019 

B3C0119100 RL.620.1.2019 

Pan Michał  Dworczyk 
Poseł  na Sejm RP 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Szanowny Panie Pośle, 

zwracam się  z prośbą  o pomoc w rozwiązaniu problemu uciążliwości zapachowej, z którym 
próbują  zmierzyć  się  samorządy w całym kraju, niejednokrotnie bez pozytywnych efektów. Mimo, 
iż  od wielu lat trwają  prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 
w Polsce nadal brakuje konkretnych przepisów ustawowych, przy pomocy których możliwe byłoby 
eliminowanie bądź  ograniczanie emisji odorów z różnego typu instalacji czy obiektów. 

Corocznie na terenie powiatu dzierżoniowskiego zgłaszane są  skargi i wnioski mieszkańców 
dotyczące wszelkiego rodzaju uciążliwości zapachowej. Skargi te rodzą  poważne konflikty 
w społeczeństwie oraz rzucają  zły obraz na zadania i działania realizowane na szczeblu powiatowym, 
jak również  gminnym. Niejednokrotnie w sprawach tych samorząd nie posiada skutecznych narzędzi 
prawnych do walki z uciążliwymi odorami, uprzykrzającymi życie okolicznym mieszkańcom. 

Należy podkreślić, iż  mimo braku konkretnych regulacji prawnych w zakresie 
przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, część  przepisów zawartych w innych aktach 
prawnych w sposób bezpośredni bądź  pośredni pozwala na podejmowanie działań  nakierowanych na 
zmniejszenie uciążliwości zapachowej. Działania takie mogą  opierać  się  m.in. na podstawie art. 362 
i 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), 
który umożliwia organowi ochrony środowiska oraz odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta nałożyć  na podmiot korzystający ze środowiska, czy odpowiednio na osobę  
fizyczną, której działalność  negatywnie oddziałuje na środowisko, obowiązek ograniczenia 
negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu 
właściwego. Niemniej jednak wejście w życie tzw, „ustawy odorowej" wydaje się  być  warunkiem 
niezbędnym do skutecznego egzekwowania także przepisów zawartych w innych regulacjach 
prawnych. Praktyka wykazuje, że pomimo istnienia pewnych możliwości prawnych w zakresie 
przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, jeżeli nawet podejmowane są  pewne działania, to ich 
skuteczność  jest niewielka. Jako przykład należałoby przytoczyć  prowadzoną  sprawę  uciążliwości 
zapachowej z terenu powiatu dzierżoniowskiego z instalacji do produkcji peletu z mączek mięsno-
kostnych oraz z surowców roślinnych. Z uwagi na liczne skargi mieszkańców i władz gminy, tut. 
organ nałożył  na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek sporządzenia i przedłożenia 
przeglądu ekologicznego (na podstawie art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska). Przegląd miał  
uwzględniać  m.in. określenie oddziaływania instalacji na środowisko z uwzględnieniem emisji 
substancji zapachowych do powietrza oraz opis działań  mających na celu zapobieganie i 
ograniczanie oddziaływania instalacji na środowisko w zakresie m.in. emisji substancji 
zapachowych. Po wniesionym odwołaniu Strony, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w 
całości zaskarżoną  decyzję, a w uzasadnieniu poruszyło kwestię  dotyczącą  uciążliwości zapachowej 
cyt.: „ Wskazanie na uciążliwości odorowe związane z prowadzoną  działalnością  strony, z uwagi na 
brak odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających ustalenie dopuszczalnych stężeń  odorów 
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(brak jest procedur emisyjnych) w obowiązującym stanie prawnym skutkuje brakiem możliwości 

nałożenia na podmiot wprost obowiązków w zakresie ograniczenia wielkości emisji substancji 

zapachowych. Obecna regulacja prawna nie daje organom jakichkolwiek podstaw władczych w tym 

zakresie. (...) W tym stanie faktycznym i prawnym sporządzenie przeglądu ekologicznego nie 

zaskut kuje w przyszłości możliwością  podjęcia przez organ administracji publicznej działań  
władczych, bo jak nakazać  wyeliminowanie przekroczenia nieokreślonych dopuszczalnych stężeń  
odorów (przekroczenia emisji substancji zapachowych)". 

Wobec powyższego można jednoznacznie stwierdzić, iż  dopóki w prawie polskim nie zostaną  
określone dopuszczalne stężenia substancji zapachowych w powietrzu oraz procedury pomiarowe 

substancji odorowych, a także nie wejdzie w życie tzw. „ustawa odorowa", dopóty organom ochrony 

środowiska będzie niezmiernie ciężko wyegzekwować  na podmiotach jakichkolwiek działań  
zapobiegającym emisjom substancji zapachowych na drodze administracyjnej. Opracowany w 2016 

r. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości odorowej jest kodeksem tzw. dobrych praktyk jedynie o 

charakterze informacyjno-edukacyjnym, nie stanowi wykładni prawa. 

W związku z powyższym, zwracając uwagę  na priorytetową  ochronę  środowiska, ale także 

dbając przede wszystkim o dobre warunki życia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, zwracam 

się  do Pan Posła o przyspieszenie i monitorowanie prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu 

uciążliwości zapachowej, która oczekiwana jest przez wielu Polaków. 

Z poważaniem 

Starosta Dzierżoniowski 

/-/ Grzegorz Kosowski 

a/a EK 

Sporządziła:  
Ewelina Kochmańska 
starszy inspektor, tel. 74/ 832 36 69 
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9.2 
Pismo ogólne. 

POZOSTAŁE 

Pismo do Pana Michała Dworczyka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej i monitorowania 

prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 

Pozostałe z dnia: 08-11-2019 Treść  w załączniku 
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