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Uciążliwości zapachowe są jedną z najczęstszych przyczyn skarg na jakość powietrza składanych 
do Organów Inspekcji Ochrony Środowiska. Mimo to nie ma w tej chwili aktu prawnego, który 
w sposób kompleksowy regulowałby kwestie związane ze zwalczaniem odorów. Wobec powyższe-
go, w niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze przepisy polskiego oraz unijnego prawa, 
które mogą znaleźć zastosowanie w celu ograniczenia potencjalnych lub występujących uciążli-
wości zapachowych. Ponadto, analizie poddano opublikowany przez Ministerstwo Środowiska 
we wrześniu 2016 r. kodeks przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, a także założenia 
ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej z 2011 r. Celem niniejszego artykułu jest 
ocena obowiązujących regulacji w kontekście zapowiadanych prac legislacyjnych nad ustawą 
dotyczącą tej materii.

1. Wprowadzenie

Zarówno w polskim, jak i unijnym systemie 
prawnym nie ma w tej chwili regulacji, które 
w sposób kompleksowy określałyby zasady zwal-
czania uciążliwości zapachowych. Niemniej jednak 
istnieje co najmniej kilka instrumentów prawnych, 
które są stosowane w celu ograniczania zjawisk 
złowonnych. Wśród nich znajdują się również in-
strumenty, które mogą być z powodzeniem wyko-
rzystywane przez właściwe organy gminy. Mowa 
tutaj przede wszystkim o regulacjach przewidzia-
nych w ustawie – Prawo ochrony środowiska1, 
a także o narzędziach służących kształtowaniu 
i prowadzeniu polityki przestrzennej na terenie 

1 Ustawa z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) – dalej p.o.ś.

gminy. Ponadto należy zwrócić uwagę na szczegól-
ną pozycję wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
jako jednego z organów właściwych do wydawa-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niezależnie od tego istnieje również wie-
le przepisów szczegółowych, mających na celu 
ograniczanie negatywnych skutków uciążliwości 
zapachowych. Wśród nich wyróżnia się regulacje 
dotyczące obiektów, których eksploatacja może 
stanowić potencjalne źródło immisji substancji 
o nieprzyjemnym zapachu, oraz regulacje okreś-
lające zasady wykonywania wybranych form dzia-
łalności. Często kwestia uciążliwości zapachowych 
stanowi także istotny element konkluzji BAT2, 

2 Obowiązek nałożony na przedsiębiorców prowadzenia 
działalności zgodnie z wymogami tzw. najlepszej dostępnej 
techniki (ang. Best Available Techniques – BAT).
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które determinują warunki pozwoleń zintegro-
wanych dla poszczególnych rodzajów działal-
ności. Co więcej, we wrześniu 2016 r. został 
opublikowany przez Ministerstwo Środowiska 
Kodeks przeciwdziałania uciążliwościom zapa-
chowym. Niewątpliwie kwestią istotną z punktu 
widzenia omawianej problematyki jest także py-
tanie o praktyczne znaczenie metodyki pomia-
rowej wynikającej z normy PN-EN 13725:2007 
pn. „Jakość powietrza – oznaczanie stężenia za-
pachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”.

Mając na uwadze rozproszony materiał 
normatywny dotyczący uciążliwości zapacho-
wych, celem niniejszego artykułu jest, z jednej 
strony, wskazanie aktualnych ram prawnych 
zwalczania odorów, a z drugiej  – ocena obowią-
zujących regulacji w kontekście zapowiadanych 
prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą tej 
materii i próba sformułowania postulatów de 
lege ferenda. Ponadto autorzy spróbują wskazać, 
jaką rolę w zakresie zwalczania uciążliwości za-
pachowych mogą odegrać jednostki samorządu 
terytorialnego (JST), a w szczególności gminy. 
W tym kontekście analizie zostały poddane za-
łożenia do rządowego projektu ustawy o prze-
ciwdziałaniu uciążliwości zapachowej z 2011 r.3

2. Prawo Unii Europejskiej

2.1. Uwagi wstępne w kontekście 
uwarunkowań międzynarodowych

Na poziomie prawa Unii Europejskiej nie 
obowiązuje w tej chwili jakikolwiek akt praw-
ny, który w sposób kompleksowy regulowałby 
kwestię zwalczania uciążliwości zapachowych. 
Jako główną przyczynę tego stanu rzeczy wska-
zuje się, z jednej strony, trudności związane z po-
miarem odorów, a z drugiej – obawy zgłaszane 
przez przedstawicieli niektórych sektorów gos-
podarczych. Braku jednolitej strategii w zakresie 

3 Projekt założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu 
uciążliwości zapachowej, Rządowe Centrum Legislacji, 
7.04.2011 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/4752/ka-
talog/4753#4753 (dostęp 25.07.2017 r.) – dalej założenia 
z 2011 r.

zwalczania odorów upatruje się także w różnicach 
kulturowych, społecznych oraz edukacyjnych4.

Niemniej jednak od pewnego czasu po-
jawiają się głosy, które wskazują nie tylko 
na możliwość, lecz wręcz na konieczność sfor-
mułowania jednolitej strategii dotyczącej zwal-
czania uciążliwości zapachowych na poziomie 
międzynarodowym. Zwolennicy tej koncepcji 
upatrują w tego rodzaju inicjatywie szansę sku-
teczniejszej niż dotychczas walki z uciążliwoś-
ciami zapachowymi5.

Dodatkowo argument ten wzmacnia brak 
przyzwolenia dla tego rodzaju uciążliwych emisji 
ze strony Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka (ETPCz). Przykładem w  tym zakresie 
jest chociażby wyrok ETPCz z 16.11.2004 r.6 
Zdaniem ETPCz, w świetle art. 8 konwencji 
z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności7 „(...) jednostka ma prawo 
do poszanowania mieszkania w rozumieniu nie 
tylko właściwej przestrzeni fi zycznej, lecz także 
w rozumieniu niezakłóconego korzystania z tej 
przestrzeni”. Wobec powyższego TS konse-
kwentnie uznaje, że „naruszenia prawa do po-
szanowania mieszkania nie ograniczają się do ma-
terialnych lub fi zycznych naruszeń, takich jak 
nieuprawnione wejście do mieszkania, lecz także 
dotyczą tych, które nie są materialne lub fi zycz-
ne, takich jak hałas, emisje, wonie i inne formy 
ingerencji. Poważne naruszenie może skutkować 
naruszeniem prawa osoby do poszanowania jej 
mieszkania, jeżeli uniemożliwia jej korzystanie 

4 L. Woźniak, Regulacje prawne dotyczące przeciwdziała-
nia uciążliwościom zapachowym (odorom) w wybranych 
krajach Unii Europejskiej wraz z komentarzem na temat 
konsekwencji społecznych i ekonomicznych (gospodar-
czych) ich wprowadzenia, Opinie i Ekspertyzy, OE-222, 
Warszawa 2014.

5 M. Brachner, K.D. Griffi ths, D. Franco, H. de Melo 
Lisboa, A review of odour impact criteria in selected co-
untries around the World, “Chemosphere” 2017/168, 
s. 1531–1570.

6 Wyrok ETPCz z 16.11.2004 r., nr 4143/02, Moreno 
Gomez v. Hiszpania.

7 Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. poz. 284); 
dyrektywa Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (Dz.Urz. UE L 257, s. 26).
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preambuły do dyrektywy 2008/50/WE, szcze-
gólnie ważna jest walka z emisjami zanieczysz-
czeń u źródła oraz identyfi kacja i wdrażanie 
na szczeblu lokalnym, krajowym i wspólnoto-
wym najskuteczniejszych środków, mających 
na celu redukcję emisji. Co więcej, w dyrektywie 
2008/50/WE wskazano, iż „powinno się zapo-
biegać lub ograniczać emisję szkodliwych zanie-
czyszczeń powietrza oraz ustanowić właściwe 
cele dotyczące jakości powietrza, z uwzględnie-
niem odpowiednich norm, wytycznych i progra-
mów Światowej Organizacji Zdrowia”.

Z punktu widzenia zwalczania odorów 
praktyczne znaczenie dyrektywy 2008/50/WE 
jest jednak znikome. Co prawda, zawiera ona 
wskazanie podstawowych środków na rzecz 
ochrony i poprawy powietrza, aczkolwiek na-
leży zaznaczyć, że żaden z nich nie odnosi się 
w sposób bezpośredni do problematyki związa-
nej ze zwalczeniem odorów.

Wobec powyższego na szczególną uwagę 
zasługuje petycja nr 0884/2016, złożona do Par-
lamentu Europejskiego w sprawie uzupełnienia 
dyrektywy 2008/50/WE oraz przygotowania 
dyrektywy dotyczącej oceny poziomu zapachu 
w środowisku i zarządzania. Jej autorem jest 
grupa naukowców reprezentujących Pracow-
nię Zapachowej Jakości Powietrza Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. Jednym z celów wskazanej ini-
cjatywy jest zwrócenie uwagi na konieczność 
sporządzenia projektu aktu ustawodawczego 
regulującego obecność zapachów w środowisku. 
W związku z powyższym „składający petycję 
[tj. Bogdan Ambrożek, obywatel Polski – wtrą-
cenie M.M.] wzywa Parlament Europejski, aby 
zwrócił się do Komisji o przedstawienie takiego 
projektu”. Ponadto autorzy petycji podnoszą, 
że możliwe jest dokonywanie pomiaru po-
ziomu substancji zapachowych w środowisku 
(np. na podstawie normy EN 13725:2003), 
a także wskazują na negatywne skutki odorów 
dla lokalnych społeczności. Wnioskodawcy 
zwracają również uwagę na „potrzebę włączenia 
substancji zapachowych do wykazu substancji 
zanieczyszczających podlegających dyrektywie 
2008/50/WE (dyrektywa CAFE)”. Ich zdaniem 

z wygód mieszkania”8. Powyższe stanowisko 
zostało utrzymane w późniejszych wyrokach9.

Tytułem wyjaśnienia należy podkreślić, 
że ETPCz nie jest organem sądowym Unii Eu-
ropejskiej, lecz Rady Europy, a więc przepisami 
konwencji jest objęty jeszcze bardziej zróżnico-
wany krąg państw niż te będące członkami Unii. 
Prowadzi to zatem do wniosku, iż swoista „wol-
ność od odorów” jest wartością uniwersalną. 
Wydaje się przy tym, iż daleko posunięta inte-
gracja państw członkowskich Unii Europejskiej 
stwarza dogodne warunki do podjęcia próby 
ujednolicenia przepisów w tym zakresie na po-
ziomie wspólnotowym, a tym samym stworze-
nia podstaw do zainicjowania podobnych dzia-
łań o zasięgu regionalnym, a nawet globalnym.

2.2. Podstawowe unijne standardy 
w zakresie ochrony powietrza

Wobec braku – na gruncie prawa Unii Euro-
pejskiej – jednolitych przepisów prawnych do-
tyczących przeciwdziałania odorom, punktem 
wyjścia dla rozważań dotyczących tej materii 
powinny być ogólne standardy w zakresie sze-
roko rozumianej ochrony środowiska10.

Podstawowym aktem prawnym, który do-
tyczy tego obszaru, jest dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Eu-
ropy11. Jak przy tym wskazano w motywie 2 

8 Wyrok ETPCz z 6.11.2004 r., nr 4143/02, Moreno 
Gomez v. Hiszpania.

9 Zob. wyrok ETPCz z 3.07.2012 r., nr 61654/08, Martínez 
Martínez i Pino Manzano v. Hiszpania.

10 L. Woźniak, Regulacje prawne…, s. 6; M. Górsk, Regulacje 
odorowe (część 1), „Przegląd Komunalny” 2016/12(303). 
W tym miejscu wypada jedynie zasygnalizować, że dopusz-
czalne wydaje się – na gruncie prawa Unii Europejskiej 
– szukanie podstaw prawnych uzasadniających formu-
łowanie roszczeń skierowanych przeciwko wszelkiego 
rodzaju immisjom złowonnym znacznie dalej. Z uwagi 
jednak na ramy oraz cel niniejszego artykułu przepro-
wadzanie tak wnikliwej analizy uznano na tym poziomie 
rozważań za zbędne. 

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 
z 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (Dz.Urz. UE L 152, s. 1) – dalej 
dyrektywa 2008/50/WE.
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podejścia do zwalczania zanieczyszczeń (powie-
trze, woda, ziemia) podejściem zintegrowanym 
(traktowanie środowiska jako całości przy zwal-
czaniu zanieczyszczeń)15. Jak przy tym wskaza-
no w motywie 3 dyrektywy IED, „stosowanie 
odmiennego podejścia w odniesieniu do kon-
trolowania emisji do powietrza, wody lub gleby 
traktowanych oddzielnie może stanowić zachętę 
do przesuwania zanieczyszczeń z jednych ele-
mentów środowiska na inne, zamiast zachęcać 
do ochrony środowiska jako całości”.

Praktycznym przejawem realizacji tej idei 
było wprowadzenie wymogu uzyskiwania 
tzw. pozwoleń zintegrowanych w przypadku 
prowadzenia instalacji, której funkcjonowanie 
– ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej 
w niej działalności – może powodować znaczne 
zanieczyszczenie środowiska. Co jednak istotne, 
w ramach tego rodzaju pozwoleń określa się 
w jednej decyzji warunki dla wszystkich kompo-
nentów środowiska (powietrze, woda, ziemia)16. 
Innymi słowy, pozwolenie zintegrowane regu-
luje w sposób holistyczny nie tylko wszystkie 
warunki korzystania ze środowiska (emisje, za-
soby), lecz także zasady prowadzenia procesu 
produkcyjnego czy też zasady monitorowania 
środowiska.

Ponadto w ramach systemu zintegrowane-
go zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kon-
troli nałożono na przedsiębiorców obowiązek 
prowadzenia działalności zgodnie z wymoga-
mi tzw. najlepszej dostępnej techniki (ang. Best 
Available Techniques – BAT). Jako narzędzie 
identyfi kujące najlepsze dostępne techniki służą 
dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (zwane dalej dokumenta-
mi referencyjnymi BAT17). Co istotne, dyrek-
tywa IED wprowadziła obok dokumentów 
referencyjnych BAT także tzw. konkluzje BAT. 
W pewnym sensie oba dokumenty są ze sobą 

15 Dyrektywa IED.
16 Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. dotycząca 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (Dz.Urz. UE L 257, s. 26).

17 W literaturze przedmiotu dokumenty referencyjne do-
tyczące BAT są także określane skrótem „BREF” – BAT 
Reference Documents. 

„wymogi w sprawie poziomu niedogodności 
wywołanych zapachami wpłynęłyby na możli-
wości lokalizacji nowych instalacji emitujących 
zapachy w  sąsiedztwie budynków mieszkal-
nych lub ustanowiłyby obowiązek skutecznej 
dezodoryzacji emitowanych gazów w  tych 
instalacjach”12.

Trudno w tej chwili oceniać możliwe efekty 
petycji, choć potencjalnie może ona stanowić 
swoistą inaugurację ogólnoeuropejskiej debaty 
dotyczącej zasad zwalczania uciążliwości zapa-
chowych. Póki co jednak poparcie dla tej ini-
cjatywy wyraziło zaledwie kilkadziesiąt osób. 
Niewątpliwie nie powinniśmy spodziewać się 
istotnych zmian w tym zakresie w perspektywie 
najbliższych kilkunastu miesięcy.

2.3. Unijny model zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom

Wprawdzie system prawa Unii Europejskiej 
nie przewiduje uniwersalnych regulacji doty-
czących zwalczania uciążliwości zapachowych, 
jednak należy podkreślić, iż pewien poziom 
ochrony środowiska w tym zakresie jest gwa-
rantowany poprzez system zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom. Mowa tutaj 
o systemie, którego podstawy określa obecnie 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom 
i ich kontrola)13.

Podstawowa idea leżąca u podstaw tego 
systemu14 zakłada zastąpienie „sektorowego” 

12 Petycja nr 0884/2016, którą złożył Bogdan Ambrożek 
(Polska) w imieniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie w sprawie uzupełnienia 
dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza oraz 
przygotowania dyrektywy dotyczącej oceny poziomu za-
pachu w środowisku i zarządzania nim.

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
z 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zinte-
growane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 
(Dz.Urz. UE L 334, s. 17) – dalej dyrektywa IED.

14 Nota bene zainicjowanego jeszcze w drugiej połowie lat 
90. na mocy dyrektywy Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszcze-
niom i ich kontroli (Dz.Urz. UE L 257, s. 26).
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systemu prawnego w drodze nowelizacji ustawy 
– Prawo ochrony środowiska21. W rezultacie 
fakt wydania konkluzji BAT będzie miał nie tyl-
ko znaczenie dla nowych instalacji, lecz także 
dla istniejących. Zgodnie bowiem z art. 215 
ust. 1 p.o.ś. organ właściwy do wydania pozwo-
lenia dokonuje analizy warunków pozwolenia 
zintegrowanego niezwłocznie po publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
konkluzji BAT odnoszących się do głównej 
działalności danej instalacji, lecz nie później 
niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji. 
Jak przy tym wskazuje Krzysztof Gruszecki, 
ustawodawca nie przewidział żadnych sankcji 
w przypadku przekroczenia przez organ okreś-
lonego w nim terminu. Dlatego też, zdaniem 
tego autora, termin ten ma jedynie charakter 
instrukcyjny, a jego upływ nie stanowi przeszko-
dy w dokonaniu przeglądu warunków konkret-
nego pozwolenia zintegrowanego22. Zgodnie 
natomiast z art. 215 ust. 5 p.o.ś. termin na do-
stosowanie instalacji do nowych wymagań, 
określonych w decyzji o zmianie pozwolenia 
zintegrowanego, wynosi – co do zasady – 4 lata 
od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Powyższe wnioski mają fundamentalne zna-
czenie w kontekście próby wskazania ram praw-
nych obejmujących problematykę zwalczania 
uciążliwości zapachowych. Mianowicie część 
z przyjętych dotychczas konkluzji BAT w sposób 
bezpośredni odnosi się do kwestii uciążliwości 
zapachowych. W ramach nich są określane cho-
ciażby wymagania dotyczące organizacji proce-
sów czy też nakładane są obowiązki stosowania 
wskazanych urządzeń oraz środków służących 
ograniczaniu uciążliwości zapachowych. Wśród 
przykładów konkluzji BAT, które zostały wyda-
ne dla rodzajów działalności szczególnie narażo-
nych na uciążliwe emisje substancji złowonnych, 
Marek Górski wskazuje konkluzje BAT odno-
szące się do emisji przemysłowych powstających 

21 Ustawa z  11.07.2014 r. o  zmianie ustawy –  Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1101).

22 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, 
LEX 2016.

powiązane, bowiem konkluzje BAT tworzone 
są na podstawie dokumentów referencyjnych 
i w rezultacie zawierają ich kluczowe elementy.

Choć oba wymienione rodzaje dokumen-
tów stanowią odniesienie przy ustalaniu wa-
runków pozwolenia w przypadku instalacji 
objętych zakresem stosowania dyrektywy IED, 
to jednak ich praktyczne znaczenie jest diame-
tralnie różne. Mianowicie w świetle obowiązu-
jących przepisów dokumenty referencyjne BAT 
(tzw. BREF-y) nie mają rangi aktów prawnych. 
W praktyce są to dokumenty pomocnicze przy 
określaniu poziomów odniesienia dla prawidło-
wego defi niowania wymogów BAT dla danej in-
stalacji, aczkolwiek nie są ani jedynym źródłem 
wiedzy, ani jedyną przesłanką do podejmowania 
decyzji odnośnie do warunków pozwolenia zin-
tegrowanego18. Jak przy tym wskazuje M. Typ-
ko: „taki stan prawny skutkuje dużą elastycz-
nością przy ustalaniu warunków prowadzenia 
działalności dla poszczególnych instalacji. Może 
to oznaczać istotne różnice, np. w dopuszczal-
nych wielkościach emisji dla podobnych instala-
cji funkcjonujących w różnych lokalizacjach”19.

Konkluzje BAT zostały de facto ustanowio-
ne w odpowiedzi na mankamenty pierwotnego 
systemu opartego na dokumentach referencyj-
nych. Zgodnie z art. 14 ust. 3 dyrektywy IED 
konkluzje dotyczące BAT stanowią odniesienie 
dla określenia warunków pozwolenia. Co wię-
cej, konkluzje te mają rangę decyzji Komisji Eu-
ropejskiej, a tym samym obowiązują bezpośred-
nio we wszystkich krajach Unii Europejskiej20.

Nie wchodząc w tym miejscu w szczegó-
łową analizę prawną, należy zasygnalizować, 
że przedstawiony model zintegrowanego zapo-
biegania zanieczyszczeniom oparty na konklu-
zjach BAT został implementowany do polskiego 

18 M. Typko, BAT po nowemu, „Ecomanager” 2011/1, 
http://e-czytelnia.abrys.pl/ecomanager/2011–1-529/
prawo-5628/bat-po-nowemu-12497 http://e-czytelnia.
abrys.pl/ecomanager/2011–1-529/prawo-5628/bat-po-
-nowemu-12497 (dostęp 31.07.2017).

19 M. Typko, BAT…. 
20 E. Wiśniowska, Najlepsze dostępne techniki (BAT) jako 

instrument ochrony środowiska, „Inżynieria i Ochrona 
Środowiska” 2015/3, s. 385–397.
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określenie ich źródeł, monitorowanie emisji 
zapachów (zob. BAT 26), określenie udziału 
poszczególnych źródeł oraz wprowadzanie 
środków w zakresie zapobiegania ich po-
wstawaniu lub ograniczania ich;

5)  przegląd historycznych przypadków wystą-
pienia zapachów i środków zaradczych oraz 
upowszechnianie wiedzy na ten temat”.

Należy przy tym zauważyć, iż stosowanie 
BAT 12 ma charakter warunkowy, tj. jedy-
nie w przypadkach, w których oczekuje się, 
że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapa-
chu lub gdy jego występowanie zostało stwier-
dzone. W ramach konkluzji BAT w odniesieniu 
do intensywnego chowu drobiu lub świń, jako 
przykładowe sposoby monitorowania zapachu 
wskazano:
1)  normę EN (np. z wykorzystaniem olfakto-

metrii dynamicznej zgodnie z normą EN 
13725 w celu określenia stężenia zapachu),

2)  metody alternatywne, dla których nie 
są dostępne normy EN (np. pomiar/osza-
cowanie narażenia na zapach, oszacowanie 
skutków takiego narażenia), normy ISO, 
normy krajowe lub inne międzynarodowe 
normy zapewniające uzyskiwanie danych 
o równorzędnej jakości naukowej.

Co więcej, konkluzje BAT wskazują także 
techniki, które można stosować w celu zapobie-
gania emisjom zapachów i ich skutkom lub, je-
żeli jest to niemożliwe, ich ograniczeniu. Wśród 
nich wyróżniono chociażby zapewnienie od-
powiedniej odległości między gospodarstwem/
zespołem urządzeń a obiektem wrażliwym, 
stosowanie systemów oczyszczania powietrza 
(np. płuczka biologiczna lub biofi ltr ze zrasza-
nym złożem; fi ltr biologiczny; dwu- lub trzy-
stopniowy system oczyszczania powietrza) czy 
też przechowywanie gnojowicy lub obornika 
stałego pod przykryciem.

Podsumowując tę część rozważań, war-
to zauważyć, że praktyczny wymiar pozwo-
leń zintegrowanych jest znaczący. Świadczą 
o tym chociażby ostatnie zmiany dyrektywy 
IED, a  tym samym ustanowienie wiążących 

w procesie garbowania skór23 oraz konkluzje 
BAT odnoszące się do produkcji masy włókni-
stej, papieru i tektury24. Zdaniem tego autora 
w dalszej perspektywie istotne znaczenie mogą 
mieć chociażby konkluzje dotyczące procesów 
przetwarzania odpadów25.

Odnośnie do regulacji związanych z odora-
mi warto zwrócić uwagę na rozwiązania, które 
przewiduje Komisja Europejska w ramach kon-
kluzji BAT z 15.02.2017 r. w odniesieniu do in-
tensywnego chowu drobiu lub świń26. Zgodnie 
z pkt 1.9 „Ogólnych Konkluzji” wymienionej 
decyzji – zatytułowanym „Emisje zapachów” 
(BAT 12): „w celu zapobiegania występowaniu 
emisji zapachów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich 
ograniczenia, w ramach BAT należy opracować, 
wdrożyć i regularnie poddawać przeglądowi 
plan zarządzania zapachami jako część systemu 
zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), któ-
ry obejmuje wszystkie następujące elementy:
1)  protokół zawierający odpowiednie działa-

nia i harmonogramy;
2)  protokół monitorowania zapachów;
3)  protokół reagowania na stwierdzone przy-

padki wystąpienia uciążliwego zapachu;
4)  program zapobiegania występowaniu za-

pachów i ich ograniczania, mający na celu 

23 Decyzja wykonawcza Komisji z 11.02.2013 r. ustana-
wiająca konkluzje BAT zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji prze-
mysłowych w odniesieniu do garbowania skór (Dz.Urz. UE 
L 45, s. 13).

24 Dyrektywa wykonawcza Komisji z 26.09.2014 r. ustana-
wiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych tech-
nik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do produkcji masy 
włóknistej, papieru i tektury (Dz.Urz. UE L 284, s. 76).

25 M. Górski, Regulacje prawne w zakresie uciążliwości 
odorowych (część 3), „Przegląd Komunalny” 2017/2, 
s. 20–21.

26 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 
z 15.02.2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące naj-
lepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do in-
tensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.Urz. 
UE L 43, s. 231). Zgodnie z art. 215 ust. 1 p.o.ś. czas 
na analizę pozwoleń zintegrowanych przez właściwy or-
gan upływa 20.08.2017 r., a ostateczny termin na dostoso-
wanie instalacji do wymagań określonych w Konkluzjach 
BAT mija 20.02.2021 r.
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przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN – Comité Européen de Normalisation) 
w celu zapewnienia wspólnej podstawy dla 
ocen emisji substancji zapachowoczynnych 
(norma EN 13725:2003 została w identycznej 
formie przyjęta w lipcu 2007 r. przez Polski 
Komitet Normalizacyjny jako norma PN-EN 
13725:2007). Należy jednak zaznaczyć, iż CEN 
jest prywatnym stowarzyszeniem technicznym 
typu non-profi t, działającym w ramach prawa 
belgijskiego z siedzibą w Brukseli29. Co prawda, 
jego członkami są narodowe komitety normali-
zacyjne ze wszystkich państw Unii Europejskiej, 
w tym Polski Komitet Normalizacyjny30, jednak 
przyjmowane przez CEN normy nie mają cha-
rakteru norm prawnych bezpośrednio obowią-
zujących w poszczególnych państwach człon-
kowskich. Mimo to odniesienie do powyższej 
normy znalazło się w niektórych dokumentach 
referencyjnych wydawanych na podstawie dy-
rektywy IED (np. BREF dla przemysłu przetwa-
rzania odpadów), a nawet w konkluzjach BAT 
(np. w konkluzjach BAT w odniesieniu do in-
tensywnego chowu drobiu lub świń). Również 
niektóre państwa członkowskie Unii Europej-
skiej odwołują się bezpośrednio do normy EN 
13725:2003 w różnego rodzaju poradnikach 
i wytycznych dotyczących zwalczania uciążli-
wości zapachowych31.

Niewątpliwie norma EN 13725:2003 
stanowi ważny punkt odniesienia w dyskusji 
na temat ujednolicania standardów zwalczania 
uciążliwości zapachowych, aczkolwiek obecnie 
jest ona przede wszystkim instrumentem o cha-
rakterze pomocniczym. Co więcej, określa ona 
jedynie metodykę pomiarów, bez sposobu oceny 
uzyskanych wyników czy też dopuszczalnych 
wartości dla substancji zapachowych w powie-
trzu32. Biorąc przy tym pod uwagę, że stosowa-
na w niej metoda olfaktometrii dynamicznej 
opiera się na zespołach oceniających jakość 

29 L. Woźniak, Regulacje prawne…, s. 8.
30 CEN, Members, https://standards.cen.eu/dyn/www/

f?p=CENWEB:5:::NO::: (dostęp 25.07.2017 r.).
31 Szerzej na temat samej normy EN 13725:2003 zob. 

L. Woźniak, Regulacje prawne…, s. 13–16.
32 L. Woźniak, Regulacje prawne…, s. 13–16.

prawnie konkluzji BAT. Wydaje się przy tym, 
że w związku ze stopniowym wydawaniem no-
wych konkluzji BAT dla poszczególnych branż, 
może dojść do stopniowego rozwoju technik 
ograniczających emisję substancji złowonnych.

2.4. Pozostałe elementy unijnego prawa 
ochrony środowiska

Próba kompleksowego odniesienia się 
do kwestii związanych ze zwalczaniem uciąż-
liwości zapachowych na poziomie prawa Unii 
Europejskiej wymaga uwzględnienia także wie-
lu innych instrumentów prawnych z zakresu 
ochrony środowiska. Należy przy tym zauwa-
żyć, że wiele rozwiązań krajowych wywodzi się 
właśnie z prawa wspólnotowego, jak chociażby 
wspomniane wcześniej pozwolenia zintegro-
wane27. Wśród innych norm prawnych tego 
rodzaju można wskazać także przepisy odno-
szące się do ocen oddziaływania na środowisko 
planów i przedsięwzięć, dostępu społeczeństwa 
do informacji o środowisku czy zwalczania skut-
ków awarii przemysłowych28. Z uwagi jednak 
na transpozycję do prawa polskiego wymienio-
nych instrumentów prawa ochrony środowiska 
dalsze ich omawianie w tym miejscu uznano 
na potrzeby tych rozważań za zbędne.

2.5. Norma EN 13725:2003 na tle prawa 
unijnego

Istotne znaczenie w wielu państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej odgrywa europej-
ska norma EN 13725:2003 (z uwzględnieniem 
poprawki AC:2006), zatytułowana „jakość 
powietrza – oznaczanie stężenia zapachowego 
metodą olfaktometrii dynamicznej”. Norma 
ta została opracowana w  latach 1991–2003 

27 Co prawda, część regulacji krajowych z zakresu prawa 
ochrony środowiska rozwijała się współbieżnie (np. prze-
pisy dotyczące udziału społeczeństwa w procesach decy-
zyjnych) lub niezależnie, jednak obecnie w dużej mierze 
ich ramy w poszczególnych państwach członkowskich 
są determinowane przez unijne standardy. 

28 W. Radecki, Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony 
prawnej środowiska, Wrocław 2010.
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miało być prowadzone przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), natomiast w zakresie in-
nym niż powszechne lub zwykłe korzystanie 
ze środowiska proponowano jego prowadzenie 
przez organ właściwy do wydania pozwolenia 
na wprowadzanie substancji lub energii do śro-
dowiska, o którym mowa w ustawie – Prawo 
ochrony środowiska.

Zgodnie z założeniami z 2011 r. w trakcie 
postępowania właściwy organ miałby przepro-
wadzać wizję lokalną z udziałem wszystkich za-
interesowanych i ekspertów w celu przesądzenia 
o konieczności wykonania oceny zapachowej 
powietrza przez grupę pomiarową – niezależ-
ny podmiot. Zarówno grupa przeprowadzająca 
wizję lokalną, jak i grupa pomiarowa miały być 
wyposażone w uprawnienia umożliwiające pra-
widłowe prowadzenie czynności. Mowa tutaj 
w szczególności o możliwości wstępu na teren, 
na którym zlokalizowane są źródła uciążliwości 
zapachowej, i pobierania próbek. Należy przy 
tym zauważyć, że projektodawcy zapropono-
wali, aby ocenę jakości zapachowej przepro-
wadzać z zastosowaniem metody sensorycznej 
z wykorzystaniem grupy sensorycznej, zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 
13725:2007 „Jakość powietrza – Oznaczanie 
stężenia zapachowego metodą olfaktometrii 
dynamicznej”.

W świetle założeń z 2011 r. w przypadku 
stwierdzenia uciążliwości zapachowej wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) lub inny właściwy or-
gan miał wydawać decyzję, w której ustali dzia-
łania, jakie mają być podjęte w celu eliminacji 
lub ograniczenia danej uciążliwości. Przy wyda-
waniu decyzji należałoby uwzględniać wnioski 
i dowody przedstawione przez podmiot prowa-
dzący działalność powodującą tę uciążliwość, 
uwzględniając warunki techniczne, ekono-
miczne oraz interes społeczny. Przed wydaniem 
decyzji organ zasięgałby opinii wojewódzkiej 
inspekcji ochrony środowiska w zakresie dzia-
łań, jakie mają być podjęte w celu eliminacji lub 
ograniczenia uciążliwości zapachowych.

Decyzja, o której mowa, miała – zgodnie 
z założeniami z 2011 r. – zobowiązywać podmiot 
odpowiedzialny za emisje do podjęcia działań 

powietrza, pojawiają się często zarzuty o braku 
jej wiarygodności z uwagi na subiektywne od-
czucia zapachowe.

3. Prawo polskie

Na gruncie prawa polskiego – podobnie jak 
w przypadku systemu prawa Unii Europejskiej 
– nie ma w tej chwili aktu prawnego, który 
w sposób kompleksowy regulowałby kwestię 
zwalczania uciążliwości zapachowych. Należy 
jednak zauważyć, że kilka lat temu została pod-
jęta próba uregulowania kwestii uciążliwości za-
pachowych w odrębnej ustawie. Przejawem tego 
były opublikowane w 2011 r. założenia do pro-
jektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości 
zapachowej. Niemniej jednak prace legislacyjne 
dotyczące ustawy odorowej zostały zatrzymane 
już na etapie konsultacji społecznych, a przed-
stawione założenia nie przerodziły się nawet 
we wstępny projekt ustawy.

3.1. Kompetencje gminy w założeniach 
do projektu ustawy o przeciwdziałaniu 
uciążliwości zapachowej

Odnosząc się do założeń projektu ustawy 
o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 
z 2011 r.33, warto zwrócić uwagę na szczegól-
ne kompetencje, jakie projektodawcy tego aktu 
planowali powierzyć wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta). Mianowicie w założe-
niach z 2011 r. zaproponowano wprowadzenie 
specjalnego postępowania w sprawie ograni-
czenia lub eliminacji uciążliwości zapachowej 
w przypadku wystąpienia zjawisk złowonnych. 
Wskazane postępowanie miało być inicjowane 
z urzędu lub na wniosek złożony przez sołtysa 
lub co najmniej 10% mieszkańców sołectwa.

Co istotne, postępowanie w sprawie uciąż-
liwości zapachowej powodowanej powszech-
nym lub zwykłym korzystaniem ze środowiska 

33 Projekt założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu 
uciążliwości zapachowej, Rządowe Centrum Legislacji, 
7.04.2011, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/4752/
katalog/4753#4753 (dostęp 25.07.2017 r.) – dalej za-
łożenia z 2011 r.
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do sposobu postępowania zmierzającego 
do wyeliminowania albo ograniczenia uciąż-
liwości zapachowej wskazanego w opisanych 
decyzjach, miałby ponosić karę administracyjną 
z tytułu niewykonania tej decyzji. Jednostką 
właściwą do wykonywania kontroli miały być 
właściwe w sprawie wydania decyzji organy, 
w tym wójt (burmistrz, prezydent miasta). Or-
gany te miałyby możliwość egzekwowania nie-
wykonanych obowiązków poprzez nałożenie 
i ewentualne dochodzenie wymienionej kary 
administracyjnej.

Wysokość kary za każdy dzień zwłoki 
w  dostosowaniu prowadzonej działalności 
do sposobu postępowania zmierzającego do wy-
eliminowania albo ograniczenia uciążliwości za-
pachowej wskazanego w decyzji proponowano 
ustalić w wysokości:
1)  50 zł – w przypadku podmiotu, którego 

powszechne albo zwykłe korzystanie ze śro-
dowiska powoduje uciążliwość zapachową;

2)  w przypadku podmiotu prowadzącego dzia-
łalność powodującą uciążliwość zapachową 
w ramach innego niż powszechne lub zwy-
kłe korzystanie ze środowiska:

 a)  500 zł – dla podmiotu prowadzącego 
małe przedsiębiorstwo lub mikroprzed-
siębiorstwo,

 b)  1000 zł – dla pozostałych podmiotów.

Niewątpliwie – z jednej strony – rozwiąza-
nia zaproponowane w założeniach z 2011 r. sta-
nowiłyby istotny instrument zwalczania uciąż-
liwości zapachowych. Mianowicie programy 
naprawcze i związane z nimi sankcje powinny 
stanowić silny bodziec do podejmowania dzia-
łań zmierzających do ograniczenia uciążliwo-
ści zapachowej powodowanej przez określoną 
działalność. Z drugiej jednak strony – założe-
nia projektu były szeroko krytykowane w toku 
konsultacji społecznych, co wynikało z obawy 
przez nadmierną ingerencją organów w swobo-
dę przedsiębiorstw, których profi l działalności 
gospodarczej stwarza ryzyko wystąpienia emisji 
złowonnych. Zdaniem przedstawicieli poszcze-
gólnych branż, a w szczególności branży rolno-
-spożywczej, wprowadzenie tak daleko idących 

mających na celu eliminację lub ograniczenie 
uciążliwości zapachowej, w szczególności do:
1)  zmiany procedur postępowania z materia-

łami i substancjami wonnymi;
2)  zmiany procesu produkcyjnego poprzez 

zastosowanie w cyklu produkcyjnym sub-
stancji i materiałów o mniejszej uciążliwości 
zapachowej;

3)  hermetyzacji procesu poprzez np. budo-
wanie hermetycznych linii produkcyjnych 
lub ich fragmentów (kabiny lakiernicze), 
hermetyzacji pomieszczeń produkcyjnych;

4)  stosowania urządzeń eliminujących odory 
(fi ltry, płuczki, katalizatory, techniki pla-
zmowe, sorbenty);

5)  dezodoryzacji;
6)  zastosowanie najlepszych dostępnych tech-

nik w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska.

Ponadto w celu zwiększenia stopnia wyko-
nania tej decyzji rozważano wprowadzenie do-
datkowych bodźców ekonomicznych w postaci 
możliwości nakładania kar administracyjnych 
na podmiot niewykonujący decyzji. Co ciekawe, 
dochody z tego tytułu miały stanowić dochód 
właściwych organów, tj. funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, a także właś-
ciwych JST. Dodatkowo zaproponowano, aby 
wymienione środki były wykorzystywane wy-
łącznie na działania związane z ograniczeniem 
lub wyeliminowaniem uciążliwości zapachowej.

Założenia z 2011 r. przewidywały także 
– obok instrumentów fi nansowych – stosowa-
nie specjalnych programów naprawczych wo-
bec podmiotów, które posiadają pozwolenia 
na emisje gazów albo pozwolenia zintegrowane. 
W przypadku, gdy działania zrealizowane w ra-
mach programu naprawczego nie przynosiłyby 
oczekiwanych efektów, istniałaby możliwość 
ustalania dla źródła w drodze decyzji adminis-
tracyjnej wartości dopuszczalnych stężeń dla 
zidentyfi kowanych substancji.

Zgodnie z  założeniami z 2011 r. jeżeli 
podmiot korzystający ze środowiska nie do-
stosowałby (w terminie określonym w decyzji 
administracyjnej) prowadzonej działalności 
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Jak przy tym wynika z komunikatów Minis-
terstwa Środowiska, wymieniony kodeks został 
opracowany przede wszystkim w celu popu-
laryzacji informacji o metodach ograniczenia 
uciążliwości zapachowej oraz negatywnym 
jej wpływie na ludzi i środowisko naturalne, 
a tym samym ma służyć podniesieniu jakości 
życia mieszkańców narażonych na uciążliwość 
zapachową. Autorzy kodeksu jednoznacznie 
wskazali, iż liczą „na jego wykorzystanie przez 
samorządowców szczebla wojewódzkiego i lo-
kalnego oraz przedsiębiorców w celu ograni-
czenia uciążliwości zapachowej prowadzonej 
działalności”.

Powyższe stwierdzenie może budzić wątp-
liwości co do tego, na czym będzie polegało 
„wykorzystanie” kodeksu przez organy admi-
nistracji publicznej. Poza jakąkolwiek dyskusją 
pozostaje bowiem fakt, że kodeks uciążliwości 
zapachowych nie stanowi źródła powszechnie 
obowiązującego prawa. Dlatego też określenie 
tego dokumentu mianem kodeksu jest dość my-
lące. Mowa tutaj bowiem o opracowaniu, które 
zawiera z jednej strony zestawienie aktualnych 
regulacji prawnych, a z drugiej – swoisty zbiór 
dobrych praktyk, które mogą przyczynić się 
do ograniczenia uciążliwości zapachowej. Wo-
bec powyższego nie powinien on w żadnym wy-
padku wpływać na sytuację prawną podmiotów 
spoza aparatu administracji publicznej36.

W ramach drugiego etapu prac nad usta-
wą odorową Ministerstwo Środowiska zleciło 
przygotowywanie szczegółowej ekspertyzy, która 
zawiera listę substancji i związków chemicznych 
będących przyczyną najdotkliwszych uciążliwości 
zapachowych37. Powyższe opracowanie zosta-
ło podzielone na część teoretyczną oraz część 

36 Szerzej na temat charakteru prawnego Kodeksu prze-
ciwdziałania uciążliwości zapachowej: M. Maśliński, 
T. Mądry, Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapacho-
wej – charakter prawny i znaczenie dla branży wodocią-
gowej, „Forum Eksploatatora” 2017/1, s. 63–64. 

37 J. Zwoździak (kierownik tematu), Ekspertyza przygoto-
wana na zlecenie Ministerstwa Środowiska ze środków 
NFOŚiGW. Lista substancji i związków chemicznych, które 
są przyczyną uciążliwości zapachowej, listopad 2016 (nie-
publikowane).

regulacji mogłoby doprowadzić do wzrostu 
kosztów produkcji związanych z koniecznością 
podjęcia stosownych inwestycji, a w konsek-
wencji – do ograniczenia konkurencyjności pol-
skich przedsiębiorców. Co więcej, podnoszono 
także, że skuteczniejszym sposobem zwalcza-
nia problemów złowonnych jest w praktyce 
podejmowanie działań prewencyjnych, przy 
wykorzystaniu już istniejących instrumentów 
prawnych w postaci chociażby decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach oraz narzędzi 
służących kształtowaniu ładu przestrzennego.

Wobec powyższych uwag ostatecznie od-
stąpiono od prac legislacyjnych nad rzeczoną 
ustawą, a wskazane założenia nigdy nie znala-
zły przełożenia w treści stosownych przepisów 
prawnych.

3.2. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości 
zapachowej

Fiasko założeń projektu ustawy o przeciw-
działaniu uciążliwości zapachowej z 2011 r. nie 
przerwało dyskusji dotyczącej tej materii. Miano-
wicie z uwagi na napływające interpelacje posel-
skie, zapytania senatorskie, skargi mieszkańców 
i apele samorządów dotyczące problemu uciążli-
wości zapachowej kierownictwo resortu środowis-
ka podjęło decyzję o wznowieniu prac mających 
na celu rozwiązanie tego problemu34. Prace legis-
lacyjne w tym zakresie zostały podzielone na trzy 
etapy. Pierwszy – już zakończony – zakładał opra-
cowanie materiału informacyjno-edukacyjnego 
w postaci wytycznych technicznych, tj. Kodeksu 
przeciwdziałania uciążliwości zapachowej (dalej 
jako kodeks). Ostatecznie ten dokument został 
opublikowany we wrześniu 2016 r.35

34 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Odpowiedź 
na interpelację z dnia 25 marca 2016 r., znak: K8INT2073, 
http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/323A0944/
%24FILE/i02073-o1.pdf (dostęp 25.07.2017 r.).

35 Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony 
Powietrza i Klimatu, Kodeks przeciwdziałania uciąż-
liwości zapachowej z dnia 5 września 2016 r., https://
www.mos.gov.pl/fi leadmin/user_upload/mos/srodo-
wisko/zwozniak_skan-28092016114631.pdf (dostęp 
25.07.2017 r.).
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praktyczną. W części teoretycznej zawarto infor-
macje dotyczące uregulowań prawnych związa-
nych z oddziaływaniem uciążliwości zapachowej 
w innych krajach na świecie, a także opis analizy 
możliwości wystąpienia związków chemicznych 
potencjalnie uciążliwych zapachowo w różnych 
procesach technologicznych działalności przemy-
słowej w Polsce. Wreszcie w ramach ekspertyzy 
określono listę substancji i związków chemicz-
nych uciążliwych zapachowo, a także poziom ich 
oddziaływania, prezentując (jeżeli było to moż-
liwe) ich stężenia w powietrzu oraz poziom 
oddziaływania zapachowego. Podsumowaniem 
pierwszej części jest charakterystyka wpływu 
wybranych najczęściej występujących substancji 
na zdrowie człowieka i komponenty środowiska.

W drugiej części opracowania, tj. w części 
praktycznej, zaproponowano określenie jed-
nostek zapachowych odorów oraz wartości 
graniczne dla substancji potencjalnie wysoko 
uciążliwych zapachowo oraz potencjalnie istot-
nie uciążliwych zapachowo. Wartości te zostały 
określone w stosunku do rodzajów działalności, 
jakie autorzy opracowania proponują objąć 
uregulowaniami prawnymi. Ponadto eksper-
tyza zawiera metodyki referencyjne pomiarów, 
a w szczególności metody oceny zapachowej 
jakości powietrza dla określenia emisji i immi-
sji. Warto przy tym zauważyć, że zespół odpo-
wiedzialny za przygotowanie tego dokumentu 
zaproponował, aby w przypadku możliwości 
precyzyjnego określenia poszczególnych odo-
rantów u źródła, w sektorach gospodarki, dla 
których określono dopuszczalne poziomy sub-
stancji w powietrzu, zastosować metody chro-
matografi czne oceny jakości powietrza. Jak przy 
tym wskazali autorzy, zastosowanie tej metody 
pozwala „jednoznacznie określić źródło i wpływ 
poszczególnych odorantów na jakość powietrza, 
a tym samym umożliwia docelowo opracowa-
nie lub wskazanie dostępnej techniki ogranicza-
nia oddziaływania zapachowego, co również 
ma swoje przełożenie na ekonomię inwestycji 
prośrodowiskowych”38.

38 J. Zwoździak (kierownik tematu), Ekspertyza przygoto-
wana na zlecenie…, s. 149.

Z kolei w odniesieniu do metod olfakto-
metrycznych wskazano, że mają one zastoso-
wanie w przypadku gałęzi przemysłu o bardzo 
złożonym stopniu oddziaływania i szerokiej 
liście substancji i związków złowonnych. Po-
nadto autorzy ekspertyzy zarekomendowali, 
aby w przypadku stwierdzenia oddziaływania 
zapachowego przez poszczególne podmioty 
gospodarcze lub przemysłowe wprowadzić co-
roczny „monitoring oddziaływania zapachowe-
go wraz z modelowaniem dyspersji zapachów 
(dostępnymi metodami referencyjnymi określo-
nymi prawem) w okresie letnim”39. Przy czym 
wybór miesiąca letniego jest rekomendowany 
z uwagi na największy stopień oddziaływania 
zapachowego, a także największą liczbą skarg 
społecznych.

Ostateczna konkluzja, płynąca z opracowa-
nia przygotowanego na zlecenie Ministerstwa 
Środowiska, jest jednoznaczna: problem uciąż-
liwości zapachowej wymaga w Polsce prawnego 
rozwiązania. Nie ulega przy tym wątpliwości, 
iż cytowane opracowanie stanowi niezwykle 
cenne źródło wiedzy w kontekście planowa-
nych prac legislacyjnych nad wskazanym prob-
lemem. Jak przy tym wynika z wcześniejszych 
zapowiedzi Ministerstwa Środowiska, wskazana 
ekspertyza ma stanowić punkt wyjścia dla trze-
ciego etapu omawianego procesu, czyli prac 
legislacyjnych nad ustawą o przeciwdziałaniu 
uciążliwości zapachowej i rozporządzeń wyko-
nawczych do niej.

3.3. Instrumenty prawne przewidziane 
w ustawie – Prawo ochrony środowiska

Niezależnie od planowanej od lat ustawy, 
która w sposób kompleksowy regulowałaby 
kwestię uciążliwości zapachowych, obowiązuje 
wiele przepisów, które w sposób pośredni już 
dziś mogą być wykorzystywane w celu zwalcza-
nia zjawisk złowonnych.

Podstawowe instrumenty w  tym za-
kresie przewiduje ustawa – Prawo ochrony 

39 J. Zwoździak (kierownik tematu), Ekspertyza przygoto-
wana na zlecenie…, s. 149.
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2)  przywrócenia środowiska do stanu właści-
wego.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, 
należy zaznaczyć, że instrumenty przewidziane 
w art. 362 p.o.ś. mogą znaleźć zastosowanie 
w przypadku, gdy emisje złowonne są efek-
tem wykonywanej działalności gospodarczej, 
natomiast decyzja sankcyjna, o której mowa 
w art. 363 p.o.ś., będzie mogła zostać wydana 
wobec osoby fi zycznej odpowiedzialnej za emi-
sje odorowe, których wystąpienie nie jest zwią-
zane z prowadzoną przez tę osobę działalnością 
gospodarczą41.

Kolejnym instrumentem uregulowanym 
w ustawie – Prawo ochrony środowiska, a istot-
nym z punktu widzenia problematyki odorowej, 
jest system pozwoleń emisyjnych, z pozwole-
niem zintegrowanym na czele (zob. art. 182 
i n. p.o.ś.). Mając przy tym na uwadze fakt, 
że istotę pozwolenia zintegrowanego przed-
stawiono w związku z omawianiem przepisów 
prawa Unii Europejskiej, dalsza analiza w tym 
zakresie została pominięta.

W toku niniejszej analizy nie można pomi-
jać art. 222 p.o.ś. Przepis ten stanowi podsta-
wę prawną do ustanowienia standardów emi-
syjnych. Innymi słowy, przepis ten umożliwia 
kształtowanie parametrów jakości powietrza 
poprzez ustanowienie wartości odniesienia 
substancji w powietrzu, w tym także wartości 
odniesienia dla substancji zapachowych. Tego 
rodzaju „wartości odniesienia” mają charak-
ter zbliżony do standardu imisyjnego. Jak przy 
tym wskazuje Marek Górski, jest to „instrument 
pomocny do ustalenia ilości gazów lub pyłów 
dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza 
w pozwoleniu emisyjnym”42.

Należy przy tym zauważyć, że w świetle 
art. 222 ust. 5 p.o.ś. minister właściwy do spraw 
środowiska, w  porozumieniu z  ministrem 
właściwym do spraw zdrowia, może określić, 
w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia 

41 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska…, s. 1021–1047.
42 M. Górski, Regulacje odorowe (część 1), „Przegląd 

Komunalny” 2016/12 (303).

środowiska. Tytułem przykładu można wska-
zać chociażby instytucje prawne przewidziane 
w art. 362 p.o.ś., z której może skorzystać właś-
ciwy organ ochrony środowiska. I tak, przepisy 
zawarte w art. 362 p.o.ś. konstruują w zasa-
dzie trzy instytucje prawne mające charakter 
instytucji odpowiedzialności administracyjno-
prawnej. Mianowicie na gruncie art. 362 p.o.ś. 
wyróżniono w doktrynie „sankcyjną decyzję 
zobowiązującą”, która umożliwia nałożenie 
na korzystającego ze środowiska, który nega-
tywnie na nie oddziałuje, określonych obowiąz-
ków o charakterze materialnym. Mowa tutaj 
o swoistej sankcji w postaci nałożenia obowiąz-
ku ograniczenia oddziaływania na środowisko 
i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska 
do stanu właściwego. W tego rodzaju decyzji 
organ ochrony środowiska może określić:
1)  zakres ograniczenia oddziaływania na śro-

dowisko lub stan, do jakiego ma zostać 
przywrócone środowisko;

2)  czynności zmierzające do ograniczenia od-
działywania na środowisko lub przywróce-
nia środowiska do stanu właściwego;

3)  termin wykonania obowiązku.

Ponadto w literaturze przedmiotu wyróż-
nia się instytucję nazywaną quasi-odszkodo-
waniem administracyjnym bądź zadośćuczy-
nieniem administracyjnym. Również w  tym 
wypadku pojawia się decyzja sankcyjna, ale 
nakładająca zobowiązanie fi nansowe40.

Na uwagę zasługuje także art. 363 p.o.ś., 
który przewiduje rozwiązanie komplementarne 
wobec wcześniej omówionego art. 362 p.o.ś. 
Przepis ten przewiduje odpowiedzialność osób 
fi zycznych negatywnie oddziałujących na śro-
dowisko. Mianowicie wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta mogą, w drodze decyzji, nakazać 
osobie fi zycznej, której działanie negatywnie 
oddziałuje na środowisko, wykonanie w okreś-
lonym czasie czynności zmierzających do:
1)  ograniczenia negatywnego oddziaływania 

na środowisko i jego zagrożenia,

40 M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki i in., Prawo ochrony 
środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.
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Niewątpliwe szanse na skonsumowa-
nie kompetencji przewidzianej w  art. 222 
ust. 5 p.o.ś. wzrosły wraz z przygotowaniem 
– na zlecenie Ministerstwa Środowiska – eks-
pertyzy zawierającej listę substancji i związków 
chemicznych, które są przyczyną uciążliwości 
zapachowych. Póki co, resort nie informuje 
o żadnych działaniach, które dotyczyłyby po-
wyższej kwestii.

3.4. Ocena oddziaływania na środowisko

Wśród kluczowych regulacji prawnych, od-
noszących się do szeroko rozumianej problema-
tyki uciążliwości zapachowych, Marek Górski 
wskazuje m.in. „procedurę oceny oddziaływa-
nia na środowisko”, której podstawowe zasady 
zostały uregulowane w ustawie o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko44. 
Należy przy tym zauważyć, że w tym zakresie 
szczególne kompetencje przysługują również 
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 
Mianowicie w  świetle art. 75 ust. 1 ustawy 
środowiskowej jednym z organów właściwych 
do wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent 
miasta.

Jak przy tym wskazuje Marek Górski, „po-
mimo że w orzeczeniach sądów administracyj-
nych stosunkowo najczęstsze jest stanowisko 
stwierdzające, że «mimo wynikającego z art. 85 
ustawy obowiązku ochrony powietrza ustawo-
dawca nie przewidział w polskim porządku 
prawnym ochrony powietrza przed zapacha-
mi, a jedynie przed określonymi substancjami 
w powietrzu. Zapach czy też odór jest substancją 
niemierzalną, zaś jego odczuwanie w każdym 
przypadku ma charakter subiektywny. Zapachy, 
pomimo iż mogą być uciążliwe, nie mogą być 
badane, ponieważ w polskim systemie prawnym 

44 Ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) – dalej ustawa środowiskowa.

substancji zapachowych w powietrzu i metody 
oceny zapachowej jakości powietrza. W tego 
rodzaju rozporządzeniu powinny znaleźć się 
zróżnicowane w zależności od przeznaczenia 
lub sposobu zagospodarowania terenu:
1)  wartości odniesienia substancji zapacho-

wych w powietrzu;
2)  dopuszczalne częstości przekraczania war-

tości odniesienia substancji zapachowych 
w powietrzu;

3)  okresy, dla których uśrednia się wyniki po-
miarów substancji zapachowych w powie-
trzu.

Dodatkowo w ramach tego rodzaju roz-
porządzenia możliwe jest ustalenie takich ele-
mentów jak:
1)  czas obowiązywania wartości odniesienia 

substancji zapachowych w powietrzu;
2)  zależność wartości odniesienia substancji 

zapachowych w powietrzu lub dopusz-
czalnych częstości przekraczania wartości 
odniesienia substancji zapachowych w po-
wietrzu od jakości zapachu;

3)  rodzaje instalacji, dla których ilości gazów 
lub pyłów dopuszczonych do wprowadza-
nia do powietrza ustala się, uwzględniając 
wartości odniesienia substancji zapacho-
wych w powietrzu.

Warto w  tym miejscu zasygnalizować, 
że Ministerstwo Środowiska podejmowało 
próby wprowadzenia rozporządzenia w spra-
wie wartości odniesienia substancji zapacho-
wych w powietrzu i metod oceny zapachowej 
jakości powietrza. Ostatecznie jednak, po ocenie 
uwag otrzymanych w wyniku przeprowadzo-
nych konsultacji społecznych oraz w związku 
z pojawieniem się licznych zarzutów wobec 
metodyki pomiarowej zawartej w normie EN 
13725:2007 „Jakość powietrza – oznaczanie 
stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dy-
namicznej”, resort odstąpił od kontynuowania 
prac legislacyjnych43.

43 J. Zwoździak (kierownik tematu), Ekspertyza przygoto-
wana na zlecenie…
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sąsiednich nieruchomości, aby przenieśli swe 
domy i centra życiowe w zupełnie inne miejsce, 
ze względu na cudze plany inwestycyjne”.

Ponadto w  tym wręcz precedensowym 
orzeczeniu WSA podnosi z całą stanowczością, 
„iż stwierdzenie zawarte w zaskarżonej decyzji 
o tym, że zapachy nie są mierzalne, nie jest praw-
dziwe”. Powyższe stwierdzenie stanowi istotne 
przełamanie dominującego w orzecznictwie sta-
nowiska o swoistej „niemierzalności” zapachu49. 
Warto przy tym zauważyć, że WSA w Krakowie 
przytacza konkretną metodę pomiaru odoru 
w powietrzu, a mianowicie „naukę zwaną ol-
faktometrią”. Dodatkowo w treści orzeczenia 
pojawiają się przykładowe placówki badaw-
cze, które zajmują się badaniem jakości zapa-
chu w otoczeniu (placówki wskazane w treści 
wyroku to: Pracownia Zapachowej Jakości 
Powietrza, działająca w ramach Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie, oraz Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania Matematycznego i Komputero-
wego Uniwersytetu Warszawskiego).

Niewątpliwie wskazane wyroki mogą sta-
nowić kolejny argument przemawiający za re-
alnymi podstawami do uregulowania kwestii 
uciążliwości zapachowych.

3.5. Zasady kształtowania i prowadzenie 
polityki przestrzennej na terenie gminy

Jednymi z najbardziej skutecznych dzia-
łań ograniczających lokalizowanie uciążliwych 
przedsięwzięć są kształtowanie i prowadzenie 
polityki przestrzennej na terenie gminy. Zgod-
nie z art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym50 uchwalanie 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego należy do zadań własnych gminy. 
W związku z powyższym potencjalne negatyw-
ne skutki planowanych działań i przedsięwzięć 
powinny podlegać identyfi kacji jeszcze przed 

49 Zob. np. wyrok NSA z 1.07.2008 r., II OSK 766/07, 
LEX nr 565673.

50 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).

nie istnieją normy prawne, które odnosiłyby się 
do zapachów»45, to jednak można zauważyć wy-
kształcenie się pewnej linii orzeczniczej, w szcze-
gólności na szczeblu NSA. Zgodnie z nią organy 
nie mogą w swoich rozstrzygnięciach pomijać 
kwestii potencjalnych uciążliwości odorowych 
planowanego przedsięwzięcia czy związanych 
z wykonaniem przyjmowanego projektu danego 
dokumentu”.

Idąc krok dalej w  rozważaniach Marka 
Górskiego, warto zwrócić uwagę na dwa wy-
roki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
(WSA) w Krakowie, które potwierdzają poja-
wienie się nurtu odrębnego od dotychczaso-
wej linii orzeczniczej46. Mowa tutaj miano-
wicie o rozstrzygnięciach WSA w Krakowie 
z 30.06.2016 r.47 (wyrok nieprawomocny) oraz 
z 24.04.2015 r.48, które – nota bene – zapadły 
na kanwie tej samej sprawy.

Abstrahując od analizy stanu faktycznego, 
należy zwrócić uwagę na główne konstatacje 
sądu. Zdaniem WSA w Krakowie „działalność 
powodująca uciążliwość zapachową negatyw-
nie oddziałuje na środowisko rozumiane przede 
wszystkim w niniejszej sprawie jako zdrowie lu-
dzi mieszkających w otoczeniu inwestycji. Poza 
sporem bowiem pozostaje, że choć intensywny 
smród pochodzący z hodowli trzody chlewnej, 
zapewne nie wpływa na zdrowie fi zyczne czło-
wieka (nie wywołuje np. bezpośredniego zagro-
żenia zatruciem), to jednak niewątpliwe czyni 
codzienne życie sąsiadów nieznośnym, również 
dlatego, że nie jest to uciążliwość chwilowa czy 
krótkotrwała, ale ciągła. Inwestor może swoje 
zamierzenie zrealizować lub od niego odstą-
pić, trudno natomiast wymagać od właścicieli 

45 Wyrok WSA w Łodzi z 2.10.2013 r., II SA/Łd 468/13, 
LEX nr 1387615.

46 Jako jej przejaw autorzy niniejszej publikacji oprócz cyto-
wanego przez M. Górskiego wyroku uznają m.in. wyroki 
NSA: z 1.07.2008 r., II OSK 766/07, LEX nr 565673; 
z 2.02.2010 r., II OSK 223/09, LEX nr 592007; wyrok 
WSA w Białymstoku z 15.09.2016 r., II  SA/Bk 443/16, 
LEX nr 2147062. 

47 Wyrok WSA w Krakowie z 30.06.2016 r., II SA/Kr 407/16, 
LEX nr 2085170 – wyrok nieprawomocny.

48 Wyrok WSA w Krakowie z 24.04.2015 r., II SA/Kr 113/15, 
LEX nr 1787511.
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sąsiednich w stopniu przekraczającym pewną 
granicę w postaci przeciętnej miary wynikają-
cej ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miejscowych52. We-
dług przeważającego w piśmiennictwie poglądu 
art. 144 k.c. dotyczy tylko immisji pośrednich, 
tzn. takiego działania na nieruchomości wyjścio-
wej, którego skutki przenikają w sposób natu-
ralny na nieruchomość sąsiednią np. poprzez 
hałas, wibracje czy też analizowany w niniej-
szym artykule zapach.

Jak przy tym wskazuje się w doktrynie, 
w razie przekroczenia tej granicy właścicielowi 
nieruchomości sąsiedniej przysługuje przede 
wszystkim roszczenie negatoryjne o zaniechanie 
naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z pra-
wem (art. 222 § 2 k.c.), w tym także dokonanie 
określonych działań pozytywnych, bez których 
przywrócenie do stanu zgodnego z prawem nie 
byłoby możliwe53. Kwestią osobną jest nato-
miast żądanie zaniechania immisji na podstawie 
art. 24 k.c., a więc za pomocą środków ochrony 
dóbr osobistych.

Co przy tym istotne, roszczenia w związ-
ku z występowaniem uciążliwych zapachów 
są kierowane zarówno przeciwko podmiotom 
eksploatującym instalację do zagospodarowania 
odpadów54, jak i w „zwykłych” relacjach są-
siedzkich55. Niemniej jednak ramy niniejszego 
artykułu nie pozwalają omówić kwestii zwią-
zanych z cywilnoprawnymi aspektami immisji 
w sposób wyczerpujący.

3.7. Regulacje szczegółowe dla 
poszczególnych rodzajów działalności

Niezależnie od przepisów o charakterze 
ogólnym jest wiele aktów prawnych, które 

52 J. Gudowski (red), J. Rudnicka, G. Rudnicki, S. Rudnicki, 
Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Własność i inne prawa 
rzeczowe, LEX 2016, komentarz do art. 144.

53 Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1987 ze zm.).

54 Zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w  Gdańsku 
z 17.02.2015 r., I ACa 448/14, LEX nr 1765943.

55 Zob. np. wyrok Sądu Okręgowego w  Gdańsku 
z 25.01.2017 r., III Ca 1038/16, LEX nr 2250590.

przystąpieniem do realizacji, na etapie opraco-
wania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania gminy, które 
przed przyjęciem wymagają przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko. Mając na uwadze powyższe, w  celu 
minimalizacji negatywnych skutków planowa-
nych przedsięwzięć możliwe jest wprowadze-
nie do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy zapisu o zakazie lokali-
zacji określonego obiektu, który może być po-
tencjalnym źródłem uciążliwości zapachowej.

Jak przy tym wskazuje Marek Górski, 
„w praktyce gminy z tego narzędzia korzystają 
raczej w niewielkim zakresie, co spowodowane 
jest wieloma przyczynami, takimi jak skompli-
kowanie i długotrwałość procesu przyjmowa-
nia planu, stosunkowo duże koszty procedury, 
w tym koszty związane z ograniczaniem dopusz-
czalności sposobów wykorzystania terenów, czy 
dość ścisłe związanie przyjętym już planem”. 
Niemniej jednak mimo złożoności i kosztow-
ności tego procesu – jest to niewątpliwie wciąż 
jeden z najskuteczniejszych sposobów zwalcza-
nia uciążliwości odorowych.

3.6. Podstawy roszczeń cywilnoprawnych

Przeprowadzona analiza nie może oczywiś-
cie pomijać cywilistycznej koncepcji immisji. 
Mianowicie, art. 144 ustawy – Kodeks cywil-
ny51 przewiduje, iż „właściciel nieruchomości 
powinien przy wykonywaniu swego prawa po-
wstrzymywać się od działań, które by zakłócały 
korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-go-
spodarczego przeznaczenia nieruchomości i sto-
sunków miejscowych”. Innymi słowy, przepis 
ten ogranicza właściciela nieruchomości w ten 
sposób, iż nakazuje mu powstrzymanie się 
przy wykonywaniu prawa własności od ta-
kich działań lub zaniechań na nieruchomości, 
które zakłócają korzystanie z nieruchomości 

51 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodek cywilny (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 459 ze zm.) – dalej k.c.
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 a)  rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie62,

 b)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie63,

 c)  rozporządzenie Ministra Gospodarki 
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie64.

4. Podsumowanie

Przedstawiony w  niniejszym artykule 
materiał normatywny, odnoszący się do kwestii 

62 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Gospodarki 
Żywnościowej z 7.10.1997 r. w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rol-
nicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 81 ze zm.). 
Rozporządzeniem nałożono obowiązek przechowywa-
nia odchodów zwierzęcych w postaci płynnej w szczel-
nych, zamkniętych zbiornikach. Działanie to ma na celu 
zwiększenie efektywności redukcji emisji amoniaku i mi-
nimalizację tym samym uciążliwości zapachowej źródła. 
Wymagane jest także wprowadzanie szpaleru roślinności 
średnio- oraz wysokopiennej pomiędzy obiektami, będą-
cymi źródłem odorantów, a budynkami mieszkalnymi.

63 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1422). Akt ten wskazuje minimalną odległość poło-
żenia obiektów inwentarskich od budynków mieszkalnych 
wynoszącą co najmniej 8 m.

64 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.11.2005 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produk-
tów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 
ze zm.). Rozporządzenie to określa warunki lokalizacji oraz 
konstrukcji stacji paliw, zbiorników służących do przecho-
wywania paliw oraz transportu ropy naftowej. Uregulowane 
wskazania mają na celu zapobieganie niekontrolowanym 
rozszczelnieniom zbiorników, rurociągów oraz wyciekom 
substancji, będących źródłem emisji związków zapachowo-
czynnych. Wyszczególniono także nasadzenia roślinności 
w zakresie metod ograniczających dyspersję odorów. 

odnoszą się do kwestii uciążliwości zapacho-
wych z punktu widzenia specyfi ki danej branży.

Tytułem przykładu można wskazać cho-
ciażby stosowne przepisy ustawy o odpadach56. 
I tak, art. 16 tej ustawy wskazuje, że gospodarka 
odpadami nie może powodować m.in. uciążli-
wości przez hałas lub zapach. Akty wykonawcze 
do ustawy o odpadach regulują kwestie szcze-
gółowe dotyczące chociażby komunalnych 
osadów ściekowych. Mowa tutaj mianowicie 
o art. 96 ustawy o odpadach, a także wyda-
nym na podstawie tego przepisu rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 6.02.2015 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych57, które 
określa szczegółowe warunki stosowania, w tym 
dawkowanie osadów oraz zakres, częstotliwość 
i metody referencyjne badań komunalnych osa-
dów ściekowych i gruntów, na których te osady 
mają być stosowane. Kwestie odorowo-odpado-
we są istotne także z punktu widzenia spalarni 
odpadów, ich transportu czy też składowania.

Co więcej, problem emisji substancji zło-
wonnych jest regulowany także m.in.:
1)  ustawą z 10.07.2007 r. o nawozach i na-

wożeniu58 w zakresie zasad postępowania 
z nawozami naturalnymi;

2)  rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie szczególnych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać programy działań 
mających na celu ograniczanie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych59 w  związku 
z ustawą – Prawo wodne60;

3)  ustawą – Prawo budowlane61, na podstawie 
której art. 7 wydano:

56 Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1987 ze zm.).

57 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6.02.2015 r. w spra-
wie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. poz. 257).

58 Ustawa z  10.07.2007 r. o  nawozach i  nawożeniu 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 668 ze zm.).

59 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.12.2002 r. 
w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpo-
wiadać programy działań mających na celu ograniczanie od-
pływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2003 r. poz. 44).

60 Ustawa z 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1121).

61 Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1332).
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prac legislacyjnych nad ustawą odorową, pra-
wodawca ograniczał się często do ingerencji 
punktowej, skierowanej w określony segment 
działalności gospodarczej. Implikacją tego ro-
dzaju podejścia jest uregulowanie, w mniej lub 
bardziej precyzyjny sposób, zasad prowadzenia 
działalności bądź sytuowania instalacji będących 
potencjalnym źródłem tego rodzaju emisji. Takie 
postępowanie prowadzi do infl acji prawa, która 
jest niekorzystna zarówno z punktu widzenia 
adresatów tych norm (np. przedsiębiorców), jak 
i podmiotów narażonych na emisje złowonne. 
Wynika to z faktu, że rozproszony i wciąż roz-
szerzający się materiał normatywny utrudnia 
stosowanie, a w konsekwencji – egzekwowanie 
prawa.

Wobec powyższego dotychczasowa sku-
teczność polskich norm prawnych pozostawia 
wiele do życzenia. O ile przy tym pozytywnie 
można ocenić inicjatywę Ministerstwa Środo-
wiska polegającą na opracowaniu dokumentu 
pod nazwą „kodeks przeciwdziałania uciąż-
liwości zapachowej”, o  tyle należy wyrazić 
wątpliwości co do tego, w  jaki sposób orga-
ny administracji publicznej będą go stosowały 
w toku prowadzonych przez siebie postępo-
wań. Należy bowiem zauważyć, że nie jest on 
w żadnym wypadku źródłem prawa, a jedynie 
stanowi opracowanie informacyjno-edukacyj-
ne (swoisty zbiór dobrych praktyk). Oznacza 
to, że wspomniany kodeks nie powinien być 
podstawą kształtowania praw i obowiązków 
jednostek.

Na tle wciąż nierozwiązanych problemów 
dotyczących uciążliwości odorowych aktualny 
wydaje się postulat, zgodnie z którym konieczne 
jest przyjęcie ustawy o zwalczaniu uciążliwości 
zapachowych. Niewątpliwie tego rodzaju akt 
pozwoliłby uporządkować otoczenie prawne 
w tym zakresie. Na możliwość, a wręcz ko-
nieczność prawnego rozwiązania tej kwestii 
wskazują także autorzy ekspertyzy Lista sub-
stancji i związków chemicznych, które są przy-
czyną uciążliwości zapachowej, przygotowanej 
na zlecenie Ministerstwa Środowiska. W tym 
kontekście warto również poddać pod dyskusję 
ewentualną próbę wykorzystania wyników tej 

związanych z uciążliwościami zapachowymi, nie 
ma charakteru wyczerpującego. Niemniej jed-
nak przeprowadzona analiza prowadzi do pew-
nych ogólnych wniosków.

Truizmem jest stwierdzenie, że zarówno 
na poziomie prawa unijnego, jak i prawa pol-
skiego nie ma w tej chwili norm prawnych, 
które w sposób kompleksowy regulowałyby 
tę kwestię. Warto przy tym zauważyć, iż z punk-
tu widzenia zwalczania odorów praktyczne zna-
czenie wspomnianej dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2008/50/WE z 21.05.2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powie-
trza dla Europy jest obecnie znikome. Podej-
mowane są jednak pewne kroki w celu zmiany 
tego stanu rzeczy (petycja nr 0884/2016 złożona 
w Parlamencie Europejskim), aczkolwiek póki 
co pozostaje ona poza obszarem szerszego za-
interesowania. W praktyce zatem skuteczniej-
szym środkiem chroniącym przed odorami niż 
dyrektywa 2008/50/WE są przede wszystkim 
konkluzje BAT, a częściowo także dokumenty 
referencyjne BAT (tzw. BREF-y).

Z punktu widzenia natomiast polskich uwa-
runkowań prawnych należy w pierwszej kolejności 
zaznaczyć, że od lat podejmowane są nieskuteczne 
próby kompleksowego uregulowania problematyki 
odorowej. Wprawdzie istnieją instrumenty o cha-
rakterze ogólnym (np. art. 222, 362 i 363 p.o.ś., 
system ocen oddziaływania na środowisko, system 
pozwoleń zintegrowanych, procedury planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego), jednak 
ich skuteczność pozostawia wiele do życzenia. 
Wydaje się przy tym, iż te instrumenty prawne 
gwarantują na poziomie gminy podejmowanie 
określonych działań, mających na celu powstrzy-
mywanie uciążliwości zapachowych. W porów-
naniu jednak z instrumentami przedstawionymi 
w założeniach projektu ustawy o przeciwdziała-
niu uciążliwości zapachowej z 2011 r. są to in-
strumenty przede wszystkim o charakterze pre-
wencyjnym. Niestety często na etapie planowania 
przestrzennego czy też postępowania w  spra-
wie wydania decyzji środowiskowych aspekt 
odorowy nie jest wystarczająco eksponowany.

Wobec powyższego, a także z uwagi na wy-
stępujące trudności w toku dotychczasowych 
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zapachowej jakości powietrza, a także zaakcen-
towanie konieczności badania potencjalnych 
uciążliwości odorowych w toku postępowań 
związanych z oceną oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko.

ekspertyzy w celu przygotowania projektu roz-
porządzenia określającego wartości odniesienia 
dla substancji zapachowych w powietrzu, o któ-
rym mowa w art. 222 p.o.ś. Ponadto kwestią 
kluczową wydaje się wskazanie metodyki oceny 
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