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Art. 5.
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

Defincje:
4) emisji – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby 
lub ziemi: 

a) substancje, 
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;

11) oddziaływaniu na środowisko – rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi
49) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować 
szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska

USTAWA 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627)
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ZDROWIE    wg WHO:                                                                                                                      

… to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także 
stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego 
dobrostanu (dobrego samopoczucia).

seniorzy

młodzież

kobiety w ciąży

niemowlęta
dzieci

osoby
dorosłe
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„ustawa

odorowa”?

jesień 2020
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Związki
odoroczynne

Związki odoroczynne (odoranty) –

substancje (czyste związki chemiczne,

organiczne i nieorganiczne, albo określone

lub nieokreślone mieszaniny związków

chemicznych) pobudzające system

węchowy człowieka już przy bardzo

niskich stężeniach, tak że odczuwa on

zapach przez receptory węchowe

rejestrowane przez mózg jako przyjemny

lub nieprzyjemny.

Zakłady Utylizacji

odpadów

Oczyszczalne
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Zidentyfikowano
ok. 100 związków LZO

SPME-TD-GC-MS

2003

węglowodory
aromatyczne

terpeny

lotne estry, alkohole,
kwasy tłuszczowe

węglowodory
alifatyczne

Zakłady Utylizacyjne
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Procentowy udział grup 
związków w emisji ze 

składowiska

2003
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2005

Związki 
toksyczne

Związki 
odoroczynne
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polibromowane etery difenylowe

związki polifluorowane
- dywany
- kosmetyki
- tekstylia
- skóry
- papier
- środki czyszczące

syntetyczne piżmo
Środki przeciwpalne dodawane do 
szerokiej gamy produktów 
(elektronika, tekstylia, materiały 
budowlane i wyposażeniowe i inne). 

2011

• odporne na degradację w środowisku

• wykazujących zdolność do bioakumulacji

• wykazują wysokie powinowactwo do lipidów

•są związane z nowotworami, toksycznością 

neurorozwojową i zaburzeniami równowagi hormonów 

tarczycy

• Przypuszcza się, że są substancjami zaburzającymi 

funkcjonowanie układu hormonalnego,
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1.64   aceton

2.34   octan etylu

3.56   trichloroetylen

5.06   toluen

7.64   p-ksylen

8.43   undekan C11

10.80   dodekan C12

11.44   D-limonen  [0,5 mg/m3]

14.25   cyklopentasiloksan

Hala segregacji odpadów Poza szkodliwymi skutkami 

skórnymi obserwowanymi u ludzi, 

nie odnotowano innych znaczących 

toksycznych skutków działania d-

limonenu.

Ale:  1/ nie występuje sam

2/ działanie chroniczne

3/  współoddziaływanie

poziom, przy którym nie obserwuje 

się szkodliwych skutków (NOAEL) 

1,48 mg /kg /dzień

Kim Y. W.  at al., Safety evaluation and risk assessment of d-

Limonene, J Toxicol Environ Health B Crit Rev . 2013;16(1):17-38. 
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Grupy związków zidentyfikowanych 

w próbkach gazu składowiskowego.
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Klasyfikacja chemicznych interakcji  

❖ Addytywność (2+2=4)

❖ Synergizm (2+2=20) [CCl4 + etanol]

(0+2=10, potentiation) [izopropanol + CCl4]

❖ Antagonizm (np. 2+2=1) [kawa+ etanol]

Współoddziaływanie

Obecność mikroorganizmów
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HPA = Agencja Ochrony Zdrowia, Anglia

Wpływ na zdrowie emisji ze składowisk
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NO2, SO2, HCl, HF, procesy spalania

Dioksyny, WWA, procesy spalania

MP10, MP2,5, procesy realizowane na składowisku

Ni, Cd, As, Co, Cu, Pb, Cr, Sb, Mn, Zn, Tl, V

Spadki urodzeń

Zachorowalność na rak

Metan, CO2, LZO, H2S, emisja z kwater i terenu składowiska
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Związki oznaczane przez EA 

w badaniach z 2010 roku

SbH3 = stibine
antymonowodór

AsH3 = arsine
arsenowodór

• palny gaz

• zapach zbliżony do wodorosiarczku

• brak odpowiednio czułych metod analitycznych

• substancja toksyczna

• palny gaz

• zapach zbliżony do czosnku

• brak odpowiednio czułych metod analitycznych

•substancja silnie toksyczna



Gdańsk, 4.10.2018 Mrągowo, 23.09.2020

Najczęściej zgłaszane niespecyficzne problemy 

zdrowotne:

- nudności, 

- bóle głowy, 

- senność,

- zmęczenie

- problemy z oddychaniem

Obserwuje się silną zależność pomiędzy postrzeganiem 

odorowej dokuczliwości a subiektywnymi symptomami.

Psychologiczne i socjologiczne czynniki również 

odgrywają istotna rolę w indywidualnej reakcji na odory.

Raportowi nt. emisji odorów towarzyszy raport nt. stanu zdrowia 

społeczności lokalnej 



Gdańsk, 4.10.2018 Mrągowo, 23.09.2020

HPA konkluduje, że nie ma nowych faktów/informacji by zmienić wcześniejszą opinię, mówiącą że życie obok 

dobrze zarządzanego składowiska nie wnosi istotnego ryzyka dla zdrowia człowieka.

Podsumowanie
raportu HPA

✓Składowanie odpadów niewątpliwie może stwarzać ryzyko 

zanieczyszczenia i potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.

✓Badania (2002, 2009) wykazały, że zanieczyszczenia występują na niskim, 

zbliżonym do tła, poziomie i nie stanowią ryzyka zdrowotnego.

✓Jednakże charakter emisji i jej zmienność nakazuje prowadzenie badań i 

ich zestawianie z danymi epidemiologicznymi.
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Dziękuję za uwagę

Zakład 

Toksykologii

Środowiska
WNoZ

GUMed






