
Karta zadania nr 1088 Do wniosku numer 134
Zamknięte

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

(nazwa wnioskodawcy)

1.   Właściciel zadania
Ryszard Janusz Zarudzki / Departament Płatności Bezpośrednich / Elżbieta Budka

(Minister/Departament/Naczelnik)

2.   Obszar
Rozwój obszarów wiejskich.

3.   Cel I rzędu - nr 03.
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich – włączenie obszarów wiejskich w obieg gospodarki
europejskiej.

4.   Cel II rzędu - nr 03.03.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz zagospodarowanie obszarów wiejskich jako
atrakcyjnego miejsca do: życia, zamieszkania, spędzenia wolnego czasu, pracy i rekreacji.

5.   Zadanie - nr 03.03.06.
Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich.

6.   Opis zadania
Wniosek o rozpoczęcie prac dotyczących ustawy odrowej, mających na celu określenie
"akceptowanej uciążliwości" oraz ustalenie, które organy administracji są kompetentne do zajęcia
się tym problemem.

(zgodnie z pismem wnioskodawcy)

7.   Opis stanu istniejącego dotyczącego sprawy/zadania
Zgodnie z art. 28 ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997 poz. 943, z późn. zm.)
dział „środowisko” obejmuje m.in. ochronę i kształtowanie środowiska, kontrolę przestrzegania
wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska. Minister Środowiska odpowiada więc
m. in za kwestie związane z ochroną powietrza. 
Zgodnie z informacją przekazaną przez MŚ, resort środowiska kilkakrotnie podejmował próby
uregulowania problemu uciążliwości zapachowej w postaci przepisów prawnych, tzn. w postaci
rozporządzenia w sprawie wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metod



oceny zapachowej jakości powietrza na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz projektu założeń ustawy
o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, a także przeprowadził analizy obowiązujących
przepisów prawnych. W wyniku analiz ustalono, że w istniejącej sytuacji społecznej i ekonomiczno
- gospodarczej w pierwszej kolejności efektywniejsze będzie rozwiązanie kwestii uciążliwości
zapachowej poprzez przygotowanie wytycznych technicznych. W MŚ został opracowany oraz
zatwierdzony dnia 5 września 2016 r. przez Kierownictwo Resortu Środowiska „Kodeks
przeciwdziałania uciążliwości zapachowej”. Jest to materiał jedynie informacyjno – edukacyjny,
dedykowany podmiotom gospodarczym, opisujący najlepsze praktyki prowadzenia procesów
produkcyjnych, tak aby zapobiegać lub ograniczyć oddziaływanie zapachowe. 
Ponadto wykonano ekspertyzę, zleconą przez MŚ pn. „Lista substancji i związków chemicznych,
które są przyczyną uciążliwości zapachowej”. Realizacja tego przedsięwzięcia stanowi
uzupełnienie opracowanego Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej oraz będzie
stanowiła wkład merytoryczny przy tworzeniu przepisów prawnych np. w formie ustawy o
przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. 
Zgodnie z informacją przekazaną przez MŚ przygotowany jest projekt ustawy o przeciwdziałaniu
uciążliwości zapachowej i obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentu. Ponadto
30 listopada 2016 r. Minister Środowiska wystąpił do KPRM z prośbą o wprowadzenie projektu
ww. ustawy do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 
Należy dodać, iż zalecenia w zakresie ograniczania odorów zawarte są w Kodeksie Dobrych
Praktyk Rolniczych. Zmniejszeniu uciążliwości zapachowej służą ponadto rozwiązania zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. 

8a.   Ocena wewnętrzna proponowanych działań (departamenty, jednostki podległe i
nadzorowane)
Zakres regulacji znajduje się poza kompetencjami MRiRW

8b.   Ocena zewnętrzna proponowanych działań (organizacje pracujące na rzecz rolnictwa)

9.   Proponowane rozwiązania

10.   Skutki finansowe, źródła finansowania

11.   Niezbędne zmiany legislacyjne

12.   Inne uwagi (niezbędne ekspertyzy i opracowania)

13.   Konsultacje (nazwiska i telefony osób odpowiedzialnych za zadanie)

14.   Eksperci, osoby do współpracy (dane kontaktowe)



15.   Przewidywany termin realizacji zadania
2016-03-31

16.   Powód, dla którego zadanie nie może być zrealizowane w terminie wyznaczonym przez
Administratora

17.    Inne uwagi


