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Streszczenia wystąpień prelegentów/prelegentek oraz jednostek Urzędu Miasta  

 

1. Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Lublinie   
 

 

 ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin 

 sekretariat 81 718-62-01, fax. 81 718-62-55,  

e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl,  

www.wios.lublin.pl 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA LUBLINA I 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

Kryteria oceny jakości powietrza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 

1031).  Na obszarze województwa lubelskiego przekroczenia dotyczą pyłów i benzo/a/pirenu. 

Dla pyłu PM10 ww. rozporządzeniem określony jest:  

 - poziom dopuszczalny średniodobowy w wysokości 50 µg/m3, przy czym rozporządzenie 

dopuszcza 35 dni w roku kalendarzowym z przekroczeniem tej wartości., 

- poziom dopuszczalny uśredniony dla roku w wysokości 40 µg/m3, 

- poziom informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego wyno-

szący 200 µg/m3, 

- poziom alarmowy wynoszący 300 µg/m3. 

Metodyką referencyjną pomiaru począwszy od 2002 r. jest metoda manualna (grawime-

tryczna), zaś od 2009 r. także inne metody, przy wykazaniu ich równoważności  

z metodą grawimetryczną.  

mailto:dyrektor@wios.lublin.pl
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Na obszarze województwa lubelskiego pył PM10 monitorowany jest łącznie na 9 sta-

nowiskach pomiarowych, w tym: 

- metodą manualną w Lublinie przy ul. Śliwińskiego, w Białej Podlaskiej przy  

ul. Orzechowej, w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej, w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej, 

w Kraśniku przy ul. Koszarowej, w  Puławach przy ul. Karpińskiego i w Radzyniu Pod-

laskim przy ul. Sitkowskiego,  

 - metodą automatyczną w Lublinie przy ul. Obywatelskiej i Zamościu przy  

  ul. Hrubieszowskiej; przy czym wyniki pokazywane on-line są niezweryfikowane. 

 

W ciągu ostatnich 10 lat nie odnotowano na stacjach województwa lubelskiego prze-

kroczenia dopuszczalnego stężenia rocznego. Stężenia te  są stabilne i na wszystkich stacjach 

porównywalne, co pokazuje wykres nr 1.  

Występują natomiast przekroczenia dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego w ilości 

wyższej, niż określa prawo, tj. 35 dni (wykres nr 2), czego przyczyną jest zła jakość powietrza 

obserwowana w sezonie grzewczymi spowodowana głównie nakładaniem się dwóch czynni-

ków jednocześnie: emisją powierzchniową i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

takimi jak niska temperatura, brak wiatru oraz inwersja powietrza. 

 

Wykres nr 1. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 na stacjach województwa lubel-

skiego(bez miasta Lublin) w latach 2012-2017 
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Wykres nr 2. Liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24h pyłu PM10 na stacjach 

województwa lubelskiego (bez miasta Lublin) w latach 2012-2017. 

 

Stężenia średnioroczne i liczbę przekroczeń stężeń 24 h na stacjach w Białej Podla-

skiej, Chełmie, Radzyniu i Zamościu przedstawiają wykresy nr 3,4,5,6. 

 

 

Wykres nr 3. Stężenia średnioroczne i liczba przekroczeń 24h na stacji w Białej Podla-

skiej przy ul. Orzechowej w latach 2006-2017 
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Wykres nr 4. Stężenia średnioroczne i liczba przekroczeń 24h na stacji w Chełmie przy 

ul. Jagiellońskiej w latach 2006-2017. 

 

 

 

Wykres nr 5. Stężenia średnioroczne i liczba przekroczeń 24h na stacji w Radzyniu Pod-

laskim przy ul. Sitkowskiego w latach 2006-2017. 
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Wykres nr 6. Stężenia średnioroczne i liczba przekroczeń 24h na stacji w Zamościu  

przy ul. Hrubieszowskiej w latach 2002-2017. 

Podobnie w Aglomeracji Lubelskiej dotrzymane są normy średnioroczne, natomiast wystę-

pują przekroczenia stężeń 24h, co pokazują wykresy nr 7,8 i 9. 

 

 

Wykres nr 7. Stężenia średnioroczne i liczba przekroczeń 24h na stacji w Lublinie przy 

ul. Śliwińskiego w latach 2002-2017 
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Wykres nr 8. Stężenia średnioroczne i liczba przekroczeń 24h na stacji w Lublinie przy 

ul. Pielęgniarek w latach 2002-2009 

 

 

 

Wykres nr 9. Stężenia średnioroczne i liczba przekroczeń 24h na stacji w Lublinie przy 

ul. Obywatelskiej w latach 2010-2017 
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Liczbę przekroczeń 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 w  okresie od 1 stycznia   

do 6 marca 2018 r. na tle analogicznego okresu w  latach 2016-2017 r. na stacji w Lublinie 

przy ul.  Obywatelskiej i Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej  przedstawia poniższa tabela.  

 

Tab. Przekroczenia 24- godzinne pyłu PM10 na stanowiskach z pomiarem automatycznym  

Stacja Okres od 1.01. do 31.03 (I kwartał) 

2016 r2). 2017 r3). 2018 r. 

Lublin  ul Obywatelska 13 23 34 22 

1)  – stanowisko z pomiarem automatycznym  uruchomione zostało w  styczniu 2017 

r. 

2) -  liczba przekroczeń w roku kalendarzowym wynosiła 40, 

3) -  liczba przekroczeń w roku kalendarzowym wynosiła:  

                                       w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 47, 

                                 w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 19. 

    

Maksymalna wartość 24-godzina ze stacji automatycznych  w tym okresie wynosiła 

178,3 µg/m3 i wystąpiła dnia 2 marca 2018 r. w Lublinie. Wartość ta była niższa  od poziomu 

informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i wynosiła  

ok. 89,2% tego poziomu oraz 59,4% poziomu alarmowego. 

Jak wynika z powyższego zestawienia analizowany okres bieżącego roku jest znacznie 

korzystniejszy pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 od dwu wcześniej-

szych lat. Wynika to z korzystniejszych warunków meteorologicznych  

(nie występowały duże spadki temperatur, częste opady, wiatry). 

 

Wykres nr 10 przedstawia przebieg 1-godzinnych stężeń pyłu PM10 w analizowanym okresie 

lat 2016-2018, wykres nr 11  - przebieg 24-godzinnych stężeń pyłu PM10. 
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 Wykres nr 10.  Przebieg 1-godzinnych stężeń pyłu PM10 w okresie 1.01-06.03 w latach 

2016-2018 

 

 

Wykres nr 11.  Przebieg 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 w okresie 1.01-06.03 w latach 

2016-2018 

 

Należy podkreślić, że podnoszone w mediach informacje o wielokrotnych  przekro-

czeniach pyłu PM10 często nie są przekroczeniami,  gdyż porównywane są wartości 1- go-

dzinne do poziomu dopuszczalnego określonego dla 24- godzin.  

Reasumując, poziom pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 oscyluje od wielu lat wokół zbliżo-

nych wartości, ewentualne fluktuacje wynikają z warunków pogodowych. 



str. 10 
 

 

Znacznie poważniejszym zagrożeniem jest zanieczyszczenie benzo(a)pirenem, który 

jest zawarty i oznaczany w pyle PM10. Jest to wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny, 

który występuje w dymie podczas spalania niecałkowitego. Jego dopuszczalne stężenie śred-

nioroczne wynosi 1 ng/m3, zaś przekroczenia tej wartości odnotowuje się kilkakrotne, co ob-

razuje wykres nr 12. Dotrzymanie parametrów dla benzo(a)pirenu jest związane z koniecz-

nością obniżenia zawartości pyłu PM10 w powietrzu. 

 

 

 

Wykres nr 12.  Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stacjach woje-

wództwa lubelskiego w latach 2014-2017. 

 

Działania kontrolne 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wykonuje kontrole podmio-

tów korzystających ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak  rów-

nież wykonuje pomiary emisji. Kontrole wykonywane są w ramach działań planowych  

i pozaplanowych (interwencyjnych) u przedsiębiorców. Organem właściwym do kontroli 

osób fizycznych w tym zakresie jest przedstawiciel samorządu, tj. wójt, burmistrz, prezydent. 

Od 2014 roku prowadzone są systematyczne kontrole tut. Inspektoratu w zakresie 

sprawdzania uchwalania i realizacji zadań wskazanych w programach ochrony powietrza 

i planach działań krótkoterminowych oraz analiza zawartych w tych dokumentach obowiąz-

ków nałożonych na organy i podmioty korzystające ze środowiska. W 2014 roku przeprowa-

dzono kontrolę Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczącą podejmowanych uchwał 
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w sprawach związanych z programami ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska 

i strefy lubelskiej. Ponadto  od 2014 roku corocznie przeprowadzanych jest od 1 do 3 kontroli 

wykonywania przez gminy zadań  określonych w programach ochrony powietrza dla pyłu 

PM10. 

 W 2018 roku w ramach realizacji ogólnokrajowego cyklu kontrolnego w zakresie 

uchwalania i realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza lub ich aktuali-

zacjach i planach działań krótkoterminowych zaplanowano  do kontroli 10% gmin  

z terenu województwa lubelskiego. Wytypowano do kontroli 23 gminy w szczególności te,  

w których występują obszary przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10, pyłu 

PM2,5 i benzo/a/pirenu    

Nowe działania prawne na stopniu krajowym 

Z dniem 1 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które 

rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytko-

wania kotłów na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW.  Nowe 

kotły na paliwo stałe będą musiały spełniać graniczne wartości emisji zanieczyszczeń okre-

ślone w załączniku do rozporządzenia, a ich przestrzeganie ma być badane przez niezależną 

jednostkę. Nowe rozporządzenie ma przyczynić się do redukcji emisji gazów  

i pyłów do powietrza. Kotły wyprodukowane, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytko-

wania przed dniem 1 października 2017 r. przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od 

dnia 1 lipca 2018 r.  

WIOŚ Lublin w ramach kontroli planowych w 2018 r. zaplanował i w znacznym stop-

niu wykonał kontrole producentów kotłów małej mocy.  

W dniu 6 marca br. rząd przyjął Pakiet rozwiązań prawnych regulujących jakość węgla 

kierowanego na rynek komunalny – nowelizacja ustawy o systemie monitorowania  

i kontrolowania jakości paliw oraz cztery rozporządzenia wykonawcze. 

Zasadniczym celem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowa-

nia i kontrolowania jakości paliw jest monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych 

zgodnie ze stanem wiedzy technicznej oraz doświadczeń w ich stosowaniu, ze szczególnym 
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uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych. Wprowa-

dzenie nowelizacji i rozporządzeń w życie jest jednym z działań Ministra Energii  

w celu ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji. Przełoży się to bezpo-

średnio na eliminowanie zjawiska smogu w polskich miastach. Następnym efektem wejścia 

w życie nowelizacji, będzie ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski. 

Ograniczenie sprzedaży węgla niesortowanego, którego jakość nie jest regularnie badana 

w odróżnieniu do węgla pochodzącego z polskich kopalń, doprowadzi do zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń. 

2. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin  
 

Czyste powietrze to nie tylko dbałość o komfort życia i zdrowia, ale także spełnienie wyma-

gań nałożonych przez przepisy prawne na samorząd gminy. Wydział Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Lublin w ramach swoich kompetencji realizuje główne zadania wynikające 

z Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska (umwl.bip.lubelskie.pl),  

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2017 r., 

poz. 519 z późn. zm.). W dokumentach tych wskazano jako działanie priorytetowe obniżenie 

emisji z ogrzewania indywidualnego. Gmina Lublin sukcesywnie od 2013 r. realizuje ten wy-

móg poprzez Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). 

Informacje o naborze wniosków w ramach PONE w 2018 r. dostępne będą na stronie inter-

netowej bip.lublin.eu w zakładce Ogłoszenia- Konkursy. 

Zestawienie danych PONE w okresie trwania w latach 2013-2017 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba wniosków 22 26 37 73 132 

Liczba wykonanych zadań 13 13 27 46 66 

Liczba zlikwidowanych kotłów 21 45 85 83 80 

Ogrzewana powierzchnia [m2] 2370 2047 6123 6852 8863 

Efekt ekologiczny PM10 

[Mg/rok] 

1,24 0,81 2,4 2,7 9,8 
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Liczba wniosków rośnie z każdym rokiem, co wynika głównie z szerokiego programu edu-

kacji i informowania mieszkańców. W ramach zmiany źródła ogrzewania, mieszkańcy naj-

częściej decydują się na ogrzewanie gazowe, znacznie rzadziej jest to ciepło systemowe i inne 

rozwiązania t.j. ogrzewanie elektryczne, oze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekt ekologiczny zmniejszenie emisji na 100 m2 powierzchni ogrzewanej. 

  

Głównym celem wdrażania POP jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych: średniodobo-

wego pyłu zawieszonego PM10, II fazy pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pi-

renu. Działania naprawcze przewidziano na 10 lat do 31 grudnia 2026 roku. Cel osiągnięty  

do 2017 roku oraz cel do osiągnięcia w 2026 roku zgodnie z Programem Ochrony Powietrza 

roku wskazuje wykres 3. 
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Drugim działaniem wynikającym z programu Ochrony Powietrza jest Edukacja ekologiczna. 

Akcje edukacyjne mają na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: 

• szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, 

• korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomoderni-

zacji, 

• promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła, 

• promocji zbiorowych systemów komunikacji oraz alternatywnego transportu (rower, 

ruch pieszy). 

 

 Realizując powyższe założenia Wydział OŚ UM Lublin prowadzi szereg działań 

edukacyjnych t.j. organizacja imprez edukacyjnych „Ekopiknik”, „Europejski Dzień bez 

Samochodu”, udział w akcji „Dzień czystego powietrza 2017/2018”; kampanie edukacyjne 

w prasie lokalnej, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz szeroka kampania w 

szkołach. Pracownicy Wydziału w listopadzie i grudniu 2017 r. oraz w lutym 2018 r. 

przeprowadzili warsztaty dla dzieci pn. „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddy-

chasz” wśród uczniów lubelskich szkół podstawowych, które zgłosiły się do projektu. Łącz-

nie odbyło się 18 spotkań podczas których przybliżono dzieciom zagadnienia dotyczące 

niskiej emisji – jej przyczyn, skutków i sposobów przeciwdziałania. W zajęciach wzięło 

udział ponad 500 dzieci. Warsztaty realizowane były w ramach Programu edukacji 

ekologicznej dla lokalnej społeczności miasta Lublin przy dofinansowaniu ze środków Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz we 

współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. W 2018 r. wydrukowano 5 000 ulotek i 500 

plakatów pn. Nie ma smogu bez dymu. Materiały rozpowszechniane są wśród mieszkańców 
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miasta podczas różnych akcji edukacyjnych w dzielnicach oraz w trakcie zajęć w szkołach. 

W latach poprzednich Urząd Miasta m.in. zrealizował ogólnopolską kampanię pn. Nie truj 

powietrza- miej wpływ na to czym oddychasz. W ramach projektu dofinansowanego przez 

NFOŚiGW zrealizowano m.in. film i spot edukacyjny. Materiały powyższe dostępne są na 

stronie internetowej: https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/powietrze-w-miescie/nie-truj-

powietrza/ 

3. Straż Miejska  
 

Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie działań antysmogowych 

 

1. Propozycja uchwały antysmogowej – na przykładzie uchwał Sejmików Województw 

w Polsce. 

Głównym założeniem takiej uchwały jest wyeliminowanie ze sprzedaży niskiej jakości paliw 

stałych poprzez określenie minimalnych norm jakościowych dla paliw stałych dopuszczo-

nych do użytkowania na terenie Gminy Lublin np.: 

 

Wprowadzenie zakazu stosowania w indywidualnych paleniskach węgla o następujących pa-

rametrach jakościowych: 

• udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5mm wynosi 

powyżej 5 proc., 

• wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg 

• zawartość popiołu powyżej 10 proc, 

• zawartość siarki powyżej 0,8 proc. 

 

oraz zakazu stosowania w kotłach, kominkach i piecach drewna spełniającego warunek za-

wartości biomasy o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. Należy w tym miejscu 

uwzględnić również obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia zakupionego drewna przed 

zawilgoceniem. 

 

Mieszkańcy, którzy będą kupować węgiel na opał, powinni domagać się od sprzedawców 

dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru oraz 

aby zakup ten został udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Do-

puszcza się również możliwość umieszczenia informacji o jakości paliwa stałego na dowo-

dzie sprzedaży. 
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Dokument potwierdzający jakość nabywanego węgla musi zawierać informacje na temat za-

kupionego opału czyli: 

• udziału masowego frakcji drobnej, 

• wartości opałowej 

• zawartości popiołu 

• zawartości siarki 

Dokument potwierdzający jakość nabywanego drewna musi zawierać informacje na temat 

stopnia wilgotności biomasy. 

W przypadku wątpliwości co do jakości opału będzie możliwość pobrania próbek węgla i 

popiołu do badania laboratoryjnego. W przypadku drewna można zmierzyć jego wilgotność 

za pomocą specjalnego urządzenia. 

 

Do tego rozwiązania (ww. uchwały) należy podejść kompleksowo, tj. od określenia zakazów 

i nakazów poprzez system kontroli i badań, a na sankcyjności skończywszy. Przepis będzie 

skuteczny o ile będzie egzekwowalny. 

 

2. Profilaktyka 

Propagowanie właściwych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży w przedmiotowym 

zakresie już na etapie szkolnym zaowocuje w przyszłości właściwymi postawami ludzi w 

zakresie ochrony środowiska przed – w tym wypadku – smogiem. 

Realizowane to będzie przez: 

• pogadanki w szkołach i edukację dzieci i młodzieży w zakresie powstawania, skutków 

i przeciwdziałania smogowi 

• informacje w mediach 

• ulotki informacyjne dla mieszkańców 

• wyświetlanie informacji na wyświetlaczach w komunikacji publicznej, choćby o spo-

sobach palenia w piecach 

 

Głównym celem jest dotarcie do jak największej grupy mieszkańców z programem edukacji 

ekologicznej dotyczącej problematyki smogu. 

 

 

3. Prewencja 
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Eko-Patrol Straży Miejskiej Miasta Lublin prowadzi stałe działania odnośnie zapobie-

gania spalaniu niedozwolonych materiałów na terenie miasta. Interwencje podejmowane są 

w związku ze zgłoszeniami, jakie wpływają do dyżurnych Straży Miejskiej oraz z własnej 

inicjatywy. W szczególności takimi działaniami objęte są dzielnice domków jednorodzinnych, 

gdzie często mieszkańcy ogrzewają swoje domy za pomocą pieców na węgiel i drewno. 

Znacznie zwiększyliśmy liczbę sprawdzeń. W toku naszych czynności obserwujemy, 

że zjawisko spalania śmieci zmniejsza się, co wiąże się ze wzrostem świadomości społecznej. 

Nasze działania mają też charakter nie tylko kontrolny, ale profilaktyczny, gdyż informujemy 

mieszkańców o prawidłowych sposobach palenia w piecu. Informację taką umieściliśmy też 

na naszej stronie www.986.pl. Opracowaliśmy także ulotkę, która będzie przekazywana 

mieszkańcom miasta. 

Z naszych obserwacji wynika też, że wiele osób używa do ogrzewania węgla bardzo 

niskiej jakości, co w połączeniu z nieprawidłową techniką palenia powoduje zadymienie i 

nieprzyjemny zapach. 

W zakresie termicznego przekształcania odpadów współpracujemy też z Wydziałem 

Ochrony Środowiska. Działania te polegają na przeprowadzaniu wspólnej kontroli w obec-

ności rzeczoznawcy. 

 

Porównanie liczby interwencji dotyczących spalania i wystawionych mandatów w la-

tach 2014-2017 

 

W roku 2014 przeprowadzono 123 interwencje dotyczące spalania, z czego: 

37 interwencji ws. spalania w piecach 

86 interwencji ws. spalania na zewnątrz. 

Nałożono 19 mandatów karnych za spalanie odpadów na kwotę 2550 zł, z czego dwa 

mandaty karne za palenie w piecach niedozwolonymi materiałami (200 zł). 

15,44% interwencji ogólnie kończyło się mandatem. 

5,4% sprawdzeń pieców i 19,76% int. na zewnątrz kończyło się ujawnieniem spalania odpa-

dów, a w konsekwencji nałożeniem mandatu karnego. 

 

W roku 2015 przeprowadzono 310 interwencji dotyczących spalania, z czego: 

96 interwencji ws. spalania w piecach 

214 interwencji ws. spalania na zewnątrz. 

 

Nałożono 48 mandatów karnych na kwotę 9450 zł za spalanie odpadów. 

W tym: spalanie w piecach: 8mk/1500 

http://www.986.pl/
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spalanie na zewnątrz: 40mk/7950 

 

15,5% interwencji ogólnie kończyło się mandatem. 

8,3% sprawdzeń pieców i 18,69% int. na zewnątrz kończyło się ujawnieniem spalania odpa-

dów, a w konsekwencji nałożeniem mandatu karnego.   

 

W roku 2016 przeprowadzono 720 interwencji dotyczących spalania, z czego: 

476 interwencji ws. spalania w piecach 

244 interwencje ws. spalania na zewnątrz. 

 

Nałożono 128 mandatów karnych na kwotę 23750 zł za spalanie odpadów i udzielono 55 

pouczeń. 

W tym: spalanie w piecach: 54mk/8200 

 spalanie na zewnątrz: 74mk/15550 

 

17,8% interwencji ogólnie kończyło się mandatem. 

11,3 % sprawdzeń pieców i 30,3 % int. na zewnątrz kończyło się ujawnieniem spalania od-

padów, a w konsekwencji nałożeniem mandatu karnego. 

 

 

W roku 2017 przeprowadzono 2085 interwencji dotyczących spalania, z czego: 

1116 interwencji ws. spalania w piecach (w tym 5 kontroli razem z WOŚ), 

969 interwencji ws. spalania na zewnątrz. 

Nałożono 156 mandatów karnych na kwotę 28500 zł za spalanie odpadów i udzielono 33 

pouczeń. 

Spalanie w piecach: 104mk/19500 zł 

Spalanie na zewnątrz: 52mk/8950 zł 

 

7,5% interwencji ogólnie kończyło się mandatem, 

9,3% sprawdzeń pieców i 5,36% sprawdzeń na zewnątrz kończyło się ujawnieniem 

spalania odpadów, a w konsekwencji nałożeniem mandatu karnego. 
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W roku 2018 do dnia 24 marca przeprowadzono 585 interwencji dotyczących spalania, 

z czego 

406  interwencji ws. spalania w piecach 

179 interwencji ws. spalania na zewnątrz 

 

Nałożono 14 mandatów karnych na kwotę 2600 zł i udzielono 6 pouczeń. 

10 mk/1600 zł za spalanie w piecach 

4 mk/1000 zł za spalanie na zewnątrz 

 

4. Likwidacja pieców starego typu na paliwo stałe i zastąpienie ich nowoczesnymi, 

spełniającymi aktualne normy piecami na paliwo stałe. Ponadto wymiana na piece gazowe, 

olejowe lub elektryczne, dofinansowania do tych pieców i dofinansowania do gazu bądź 

prądu w takiej wysokości, aby koszty ogrzewania były na poziomie kosztów korzystania z 

pieców na paliwo stałe. Stosowanie wspomagania ogrzewania źródłami odnawialnymi np. 

kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne; podłączenie do centralnej sieci grzewczej zasi-

lanej elektrociepłownią. 

 

4. Biuro Miejskiego Architekta Zieleni 
 

Roślinność w walce ze smogiem 

 

Roślinność jest nieocenionym sprzymierzeńcem w walce z zanieczyszczeniami, także ze 

smogiem.  Właściwości fitosanitarne roślin są dobrze znane prawie wszystkim. Rośliny po-

chłaniają dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon czy tlenek węgla. 

Związki te są naturalizowane lub magazynowane przez roślinę w taki sposób, by nie szko-

dziły jej organizmowi. 

Drzewa i krzewy zapewniają nam również mechaniczną osłonę przed pyłami zawieszonymi, 

pełnią funkcję filtra. Cząstki zanieczyszczeń osadzają się na liściach, igliwiu oraz gałęziach, 

z których spłukuje je deszcz. Najlepsze właściwości gromadzenia zanieczyszczeń mają 

drzewa i krzewy liściaste, których liście pokryte są włoskami, kutnerem, żywicą, są chropo-

wate lub szorstkie, ponieważ  wyłapują więcej cząsteczek niż liście gładkie. 

Rośliny liściaste pomagają w usuwanie zanieczyszczeń smogu letniego. W walce ze smo-

giem zimowych wspierają nas rośliny iglaste. Rośliny iglaste, wykazują mniejszą odporność 

na zanieczyszczenia miejskie, mimo to warto je wprowadzać do miasta, ponieważ pozostają 

„zielone” w okresie zimowym, kiedy problem smogu jest najbardziej dotkliwy. Na igłach, 
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pokrytych warstwą wosku osadzają się cząstki pyłów. Niestety powoduje to zapychanie po-

rów, przez co rośliny te są bardziej wrażliwe i krótkowieczne. Dlatego też należy je sadzić 

w strukturach mieszanych wraz z roślinami liściastymi. Ze względu na zmniejszoną odpor-

ność nie należy wprowadzać ich w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych, ale stosować 

w ogrodach osiedlowych z dala od parkingów i w ogrodach przydomowych. 

 

Wybierając rośliny do nasadzeń kierujemy się następującymi kryteriami: 

 

1. Odporność na zanieczyszczenia, 

2. Rośliny tolerancyjne dla różnych warunków glebowych (gleby zbite i zabudowane) 

oraz czynników stresowych (zasolenie, susza oraz niedobór składników pokarmo-

wych), 

3. Odporność na szkodniki i choroby, 

4. Adaptacja do lokalnego klimatu i długowieczność, 

5. Nie powinny być to rośliny alergenne, trujące, niebezpieczne (łatwo dostępne kolce i 

ciernie), 

6. Wysoki walor estetyczny, 

 

Rośliny, sadzone w celu oczyszczania powietrza powinny dodatkowo spełniać następu-

jące kryteria: 

1. Rośliny zimozielone mają większą efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń ponie-

waż dłuższy jest okres aktywności ulistnienia. 

2. Duże drzewa, o większej powierzchni ulistnienia mają większą powierzchnie przyj-

mowania zanieczyszczeń w tym pyłowych. Z tego też powodu cenione są rośliny 

szybkorosnące, a przy tym rośliny długowieczne. Szybki wzrost często nie idzie w 

parze z długowiecznością np. topole 

3. Rośliny o liściach pokrytych włoskami, kutnerem, żywicą, chropowate lub szorstkie, 

ponieważ wyłapują więcej cząsteczek niż takie o blaszkach liściowych gładkich. 

 

Uwzględnienie wszystkich wymienionych cech w doborze roślin do terenów zieleni, powo-

duje, że z bardzo szerokiej listy gatunków i odmian, można zastosować jedynie kilkadziesiąt, 

a dobór należy wykonać bardzo starannie. 

Do gatunków uznawanych za najlepiej akumulujące zanieczyszczenia należą: klony (Acer 

spp.) i lipy (Tilia spp.), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), buk pospolity (Fagus sylvatica), 

orzech czarny (Juglans nigra), lilak Meyera (Syringa meyerii) a spośród roślin iglastych: cis 
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pospolity (Taxus baccata), jałowiec sabiński (Juniperus sabina), mikrobiota syberyjska (Mi-

crobiota decussata), cyprysik Lawsona (Chamecyparis lawsoniana) i metasekwoja chińska 

(Metasequoia glyptostroboides) 1 

Część z wymieniowych gatunków roślin iglastych z powodzeniem rośnie jedynie w ogrodach 

przydomowych. 

 

Inne gatunki wymieniane jako zatrzymujące zanieczyszczenia to: robinia akacjowa (Robinia 

pseudoacacia), jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica), grusza pospolita (Pyrus com-

munis), brzoza brodawkowata (Betula verrucosa), jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), lipa 

drobnolistna (Tilia cordata), a także ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) ponieważ długo 

utrzymuje liście i pnącza: akebia pięciolistkowa (Akebia quinata) lub zimozielony bluszcz 

pospolity (Hedera helix). 

 

 

W oparciu o nasze praktyki proponujemy następujące działania: 

 

1. Nasadzenia w pasach drogowych o roślinności zróżnicowanej strukturze tzn. grupy 

drzew, krzewów, bylin, traw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

2. Niewielkie skwery wypoczynkowe z udziałem zieleni, na terenach zaniedbanych, w 

ścisłej zabudowie. 

3. Skwery wypoczynkowe, z dużym udziałem zieleni o rozbudowanej strukturze, w 

różnych dzielnicach miasta. 

4. Wprowadzanie roślinności dostosowanej do charakteru przestrzeni, uniemożliwiają-

cych pozostawania zastoisk powietrza, ułatwiających przewietrzanie. 

5. Uwzględnienie ciągów przewietrzających, zarówno naturalnych (suche doliny i wą-

wozy, doliny rzeczne), jak i sztucznych (arterie komunikacyjne). 

6. Nasadzenia w donicach w przestrzeniach, gdzie nie można posadzić roślin w gruncie. 

7. Zastosowanie roślinności dobrze znoszącej warunki miejskie, odpornej na zanie-

czyszczenia, zasolenie, na okresową suszę, szkodniki i choroby. Roślinność bez-

pieczna – nie trująca, z ograniczoną dostępnością do cierni, kolców. Roślinność nie 

inwazyjna, szybko rosnąca, długowieczna, o dużym walorze ozdobnym. 

8. Sadzony materiał roślinny musi spełniać standardy jakościowe dotyczące wielkości 

sadzonek, cech charakterystycznych dla poszczególnych gatunków i ich odmian oraz 

stanu zdrowotnego. 

 

                                                             
1https://www.zszp.pl/?id=652&lang=1 
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Warto także wprowadzać rośliny doniczkowe do pomieszczeń mieszkalnych, biur, lokali 

usługowych itd. Rośliny te nie poradzą sobie z pyłami zawieszonymi, ale ich liście pochła-

niają z powietrza inne szkodliwe substancje. Do gatunków polecanych do pomieszczeń ze 

względu na właściwości filtrujące zalicza się: skrzydłokwiat, zielistka, bluszcz, dracena 

(wonna, deremeńska i obrzeżona), sansewieria, fikus, epipremnum złociste, anturium, dakty-

lowiec niski, aglaonema, nefrolepis. Można stosować także rośliny ozdobne z kwiatów tj. 

chryzantema wielkokwiatowa, gerbera, ale są one dużo trudniejsze w uprawie. 

 

Z powyższych informacji wynika, że jednym ze sposobów ograniczenia występowanie smogu 

w mieście jest wprowadzanie zróżnicowanej roślinności. Należy pamiętać, że miasto jest 

skomplikowanym ekosystemem, o specyficznych trudnych warunkach dla rozwoju roślin. 

Wszystkie te działania muszą iść w parze z ograniczeniem źródeł emisji zanieczyszczeń. 

 

5. Biuro Ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów  
 

Biuro ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów realizuje w szczególności za-

dania z zakresu: 

1. zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy wraz z dopływami; 

2. wykorzystania i zagospodarowania wąwozów i suchych dolin pod kątem przyrodni-

czym oraz ochrony Miasta Lublin przed ujemnymi skutkami związanymi ze zmia-

nami klimatu; 

3. zorganizowania Lubelskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodni-

czej we współpracy z wyższymi uczelniami Miasta Lublin; 

4. opracowywania propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego w zakresie dotyczącym zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy wraz z 

dopływami oraz wąwozów i suchych dolin; 

5. prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych; 

6. organizowania współpracy komórek organizacyjnych, stanowisk pracy w departa-

mentach, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów zewnętrznych realizujących 

projekty związane z zadaniami Biura; 

7. poszukiwania dostępnych źródeł dofinansowania na realizację projektów z zakresu 

zadań Biura, finansowanych ze środków zewnętrznych. 

 W świetle tematyki panelu obywatelskiego duże znaczenia mają wąwozy i suche do-

liny miasta Lublina. Stanowią one swego rodzaju „kliny wentylacyjne” dla miasta. Dzięki 

gęstej sieci dolin rzecznych, wąwozów i suchych dolin Lublin ma dogodne warunki dla prze-

wietrzania śródmieścia i centrum miasta z zanieczyszczeń powietrza i dostawy świeżego po-

wietrza spoza terenu miasta. 
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 Dlatego Biuro wskazuje, jako jeden z elementów ochrony powietrza zachowanie przez 

nadmierną zabudową dolin rzecznych i wąwozów, aby ich właściwości dot. przewietrzania 

miasta nie uległy zatraceniu  lub zmniejszeniu. 

 W ramach działań związanych z realizacją projektu pn. „Działania na rzecz podniesie-

nia świadomości ekologicznej mieszkańców na temat znaczenia wąwozów i suchych dolin 

Lublina” została zorganizowana w 2014 została konferencja pt. „Wąwozy i suche doliny Lu-

blina – potencjał i zagrożenia”. Referaty wygłoszone podczas tejże konferencji zostały opu-

blikowane i wydane w formie książki pod takim samym tytułem. W ramach działań projektu 

została również przeprowadzona kampania ekologiczna w ramach, której: 

• zostały nagrane i wyemitowane w Radiu Lublin audycje dotyczące: 

◦ wpływu wąwozów na przewietrzanie i mikroklimat miasta – Prof. dr hab. Ka-

szewski Bogusław Michał UMCS, 

◦ możliwości ochrony i kształtowania wąwozów Lublina w aspekcie planistycznym 

i prawnym – Dr inż. arch. Katarzyna  

Pałubska, 

◦ charakterystycznych form suchych dolin i wąwozów – Dr hab. Jan Rodzik, 

UMSC, 

◦ walorów przyrodniczych wąwozów – Dr. Hab. Ewa Trzaskowska, KUL; 

• został przygotowany 30 sekundowy spot pokazujący znaczenia wąwozów dla kli-

matu Lublina, spot był emitowany w autobusach komunikacji miejskiej; 

• zostały wydrukowane broszury informacyjne pn. „Wąwozy i suche doliny Lublina”. 

• w ramach tego działania zostały także opublikowane artykuły prasowe w Dzienniku 

Wschodnim, zostały zamieszczone 4 artykuły: 

◦ „Minimum ingerencji w lubelskich wąwozach – rozmowa z prof. dr hab. Bogu-

sławem M. Kaszewskim z UMCS, 

◦ „Zostawić wąwozy i rozwijać miasto” - rozmowa z dr hab. Janem Rodzikiem 

z UMSC, 

◦ „Wąwozy powinny być wielofunkcyjne” - rozmowa z dr hab. Ewą Trzaskowską 

z KUL, 

◦ „Priorytetem jest zahamowanie degradacji” - rozmowa z mgr inż. Zdzisławem 

Strycharzem, doradcą prezydenta Krzysztofa Żuka. 

 

 Biuro Ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów czyni starania celem po-

zyskania zewnętrznych środków finansowych na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodni-

czej wybranych wąwozów miasta, celem ich lepszego zbadania oraz zwiększenia ich prawnej 

ochrony poprzez wzmocnienie zapisów w miejscowych planach zagospodarowania prze-

strzennego. 
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6. Biuro Zarządzania Energią 
 

Podstawowe zadania Biura Zarządzania Energią to: 

 monitorowanie działań przewidzianych do realizacji w planie gospodarki niskoemi-

syjnej dla miasta Lublin, 

 wskazywanie obszarów podnoszenia efektywności energetycznej na terenie Gminy 

Lublin poprzez edukację i informację, 

 prowadzenia spraw związanych z zakupem mediów. 

 

W skład Biura wchodzą dwa referaty: referat ds. polityki energetyczno-klimatycznej Gminy 

Lublin oraz referat ds. optymalizacji i zakupów mediów. 

Zadania referatu ds. polityki energetyczno-klimatycznej Gminy Lublin to m.in.: 

 zbieranie danych do projektów założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lublin w ciepło, 

energię elektryczna i paliwa gazowe 

 zbieranie danych o zużyciu energii i emisji CO2 oraz wskazywania sektorów znacz-

nego zużycia energii na terenie Gminy Lublin 

 wskazywanie obszarów podnoszenia efektywności energetycznej na terenie Gminy 

Lublin poprzez edukację i informację, 

 zbieranie danych do planu adaptacji Gminy Lublin do zmian klimatu. 

 

Zadania referatu  ds. optymalizacji i zakupów mediów to m.in.: 

 

 zbieranie danych o odnawialnych źródłach energii wykorzystanych na terenie Gminy 

Lublin, 

 szacowanie udziału energii z odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii 

na terenie Gminy Lublin,  

 propagowanie odnawialnych źródeł energii możliwych do zastosowania na terenie 

Gminy Lublin, 

 opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lublin. 

Podstawy prawne wykonywanych działań: 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne prezydent 

miasta opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz 

paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat 

i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 

Gmina Lublin posiada założenia do planu przyjęte Uchwałą Rady Miasta Lublin  Nr 

1689/LV/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrze-

nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-

vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/iii-kadencja-rady-miasta-lublin-1998-2002/sesja-nr-

lv-z-dnia-2002-09-26/2,16195,2,3,1,ver.html) oraz plan zaopatrzenia w ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazowe - Uchwała nr 168/VII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 22 maja.2003 

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/iii-kadencja-rady-miasta-lublin-1998-2002/sesja-nr-lv-z-dnia-2002-09-26/2,16195,2,3,1,ver.html
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/iii-kadencja-rady-miasta-lublin-1998-2002/sesja-nr-lv-z-dnia-2002-09-26/2,16195,2,3,1,ver.html
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/iii-kadencja-rady-miasta-lublin-1998-2002/sesja-nr-lv-z-dnia-2002-09-26/2,16195,2,3,1,ver.html
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r. w sprawie uchwalenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze Gminy Lublin (https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-

rm-lublin/iv-kadencja-rady-miasta-lublin-2002-2006/sesja-nr-vii-z-dnia-2003-05-

22/7,16090,2,2,1,ver.html). W 2014 roku Politechnika Lubelska opracowała „Aktualizację 

założeń do przyjętego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze Gminy Lublin”. 

Obecnie zbierane są dane do projektu założeń do planu zaopatrzenia Lublina w ciepło, energię 

elektryczną oraz paliwa gazowe na najbliższe 15 lat. 

Lublin posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin przyjęty do realizacji 

przez Radę Miasta Lublin Uchwałą nr 360/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Link do Planu: 

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=255770. 

Uchwałą nr 744/XXX/2017 z dnia 18 maja 2017 r. przyjęta została przez Radę Miasta Lublin 

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin w zakresie aktualizacji dzia-

łań w nim zawartych. Link do dokumentu: http://bip.lublin.eu/bip/um/in-

dex.php?t=200&id=284067 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (PGN) jest dokumentem, który aktyw-

nie włącza Lublin w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2020. Zapla-

nowano w nim działania i środki na podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie 

ilości energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz redukcję gazów cieplarnia-

nych w mieście. Dokument przewiduje realizację 97 działań o roku 2022, zgłoszonych przez 

interesariuszy, wg następujących priorytetów: 

 Priorytet 1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach; 

 Priorytet 2. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i niskoemi-

syjnego transportu; 

 Priorytet 3.  Rozwój ciepła systemowego w Lublinie; 

 Priorytet 4. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej z odnawialnych/ alterna-

tywnych źródeł energii; 

 Priorytet 5. Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i admini-

stracji; 

 Priorytet 6. Działania informacyjne, edukacyjne i uzupełniające. 

Realizacja zaplanowanych działań spowoduje, w stosunku do roku 2008 (bazowego): 

 zmniejszenie zużycia energii o 9,41%, 

 redukcję emisji CO2 o 23,44%, 

 wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł do 17,48%. 

 

BZE prowadzi monitoring zużycia energii i realizacji działań zgłoszonych do PGN. 

 

 Edukacja i informacja dotycząca tematu podnoszenia efektywności energetycznej oraz 

możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii prowadzona jest poprzez 

prezentowanie działań Lublina na konferencjach i seminariach. Od 2016 roku Gmina Lublin 

należy do ruchu „Więcej niż Energia” – społecznej koalicji na rzecz rozwoju energetyki 

obywatelskiej w Polsce.  

Szereg warsztatów i spotkań dotyczących możliwości zwiększania efektywności 

energetycznej i stosowania odnawialnych źródeł energii odbyło się również podczas 

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/iv-kadencja-rady-miasta-lublin-2002-2006/sesja-nr-vii-z-dnia-2003-05-22/7,16090,2,2,1,ver.html
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/iv-kadencja-rady-miasta-lublin-2002-2006/sesja-nr-vii-z-dnia-2003-05-22/7,16090,2,2,1,ver.html
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/iv-kadencja-rady-miasta-lublin-2002-2006/sesja-nr-vii-z-dnia-2003-05-22/7,16090,2,2,1,ver.html
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=255770
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=284067
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=284067
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opracowywania PGN. 

Pracownicy BZE angażują się w promowanie technologii przekładających się na działania 

zmniejszające zużycie energii i pośrednio służące poprawie stanu powietrza w mieście np.: 

promowanie idei elektromobilności, współpraca w tym zakresie z Rządem RP oraz 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, analiza lokalizacji systemu miejskich ładowarek dla 

pojazdów elektrycznych. 
Pracownicy poszukują również innowacyjnych i pionierskich rozwiązań w zakresie układów 
energetycznych np. poprzez zastosowanie ciepła systemowego do produkcji chłodu w inno-
wacyjnym mikroprojekcie „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii 
w lubelskiej wyspie ciepła”.  

 

Aktualnie BZE wspólnie z Wydziałem Projektów Nieinwestycyjnych realizuje projekt AREA 

21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego XXI wieku. Działania w projekcie 

zakładają m.in. współpracę lokalnych i regionalnych władz publicznych, zakładów 

energetycznych, a także aktywne zaangażowanie obywateli jako użytkowników budynków i 

konsumentów energii. 

Pracownicy BZE współuczestniczą również w tworzeniu Miejskiego Planu Adaptacji do 

Zmian Klimatu. 

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lublin możliwa jest do osiągnięcia poprzez 

zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków, wykorzystanie w budo-

wie nowych obiektów technologii pozwalających na niskie zużycie energii, inwestycje w 

transport bezemisyjny, wspieranie inicjatyw montażu ekologicznych urządzeń wytwarzają-

cych energię na potrzeby ogrzewania mieszkań oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Bardzo ważna jest głęboka edukacja społeczeństwa w zakresie efektywnego wykorzystania 

energii. 

Propozycje referencji: 

- kontynuowanie misji w zakresie propagowania polityki ekoenergetycznej i monitorowania 

kierunków rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii oraz działań podnoszących 

efektywność energetyczną, 

- promowanie idei elektromobilności, 

- edukacja w zakresie optymalizacji i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej i 

cieplnej. 

 

Pojawiające się zapytania panelistów oraz wypracowane przez panel rekomendacje w celu 

zaopiniowania, oszacowania kosztowego i prawnego proszę kierować na e-mail: bze@lu-

blin.eu  

 

 

 

 

mailto:bze@lublin.eu
mailto:bze@lublin.eu


str. 27 
 

7. Piotr Siergiej. Polski Alarm Smogowy 

1. Opracowanie Programu Walki ze smogiem na terenie gminy 

Celem Programu walki ze smogiem jest zaplanowanie działań mających na celu wymierną 

poprawę jakości powietrza na terenie gminy poprzez: 

1. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony powietrza 

2. Zwiększenie dostępu do informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

3. Wymiana pieców w budynkach jednorodzinnych 

2. Powołanie w Urzędzie Miasta i gminy Zespołu Ochrony Powietrza zajmującego się 

koordynowaniem realizacji Programu Walki ze Smogiem. 

4. Powołanie Rady Społecznej do monitorowania i oceny postępu działań Zespołu 

Ochrony Powietrza 

Działanie  

2.1. Inwentaryzacja kotłów na paliwa stałe 

Opracowanie elektronicznej mapy usytuowania budynków mieszkalnych na terenie miasta 

Skawiny (ulica, numer domu) wyposażonych w źródło ciepła na paliwa stałe z uwzględnie-

niem możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej. Konieczna jest inwentaryza-

cja każdego źródła dymu na terenie miasta i gminy. 

2.2 Zapewnienie finansowania wymiany kotłów 

Ustanowienie specjalnej pozycji w budżecie gminy na nadchodzące lata, obejmującej reali-

zację działań „Programu walki ze smogiem w gminie” oraz zadysponowanie na ten cel mak-

symalnie możliwych nakładów. Szczególnie istotne jest wpisanie tej pozycji nakładów na 

wymianę do ciepła do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy.  

2.3. Stworzenie przejrzystych zasad dofinansowania wymiany kotłów 

W celu osiągnięcia celu wymiany wszystkich źródeł konieczne jest wpisanie nakładów na 

wymianę do ciepła do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. Dofinansowanie na przy-

kladzie gminy Skawina:  

A) Sieć ciepłownicza (dofinansowanie 50%, ale nie więcej niż 8 tys. zł). 

B) Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne (dofinansowanie 50%, ale nie więcej niż 8 tys. 

zł). 
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C) Gaz ziemny (dofinansowanie 50% wymiany kotła i dodatkowo 50% instalacji jeśli za-

chodzi konieczność jej wymiany - jednak łącznie nie więcej niż 7,5 tys. zł). 

2.4. Wsparcie najuboższych 

Opracowanie programu wsparcia najuboższych mieszkańców domów jednorodzinnych i 

wspólnot mieszkaniowych, by zapewnić im możliwość wymiany nieekologicznych źródeł 

ciepła. Najuboższe gospodarstwa domowe posiadające indywidualne nieekologiczne źródła 

grzewcze, powinny otrzymać pomoc finansową UMiG w zakresie: 

A) Termomodernizacji budynków 

B) nakładów inwestycyjnych przy wymianie pieców  

C) zakupu dozwolonych paliw stałych po wymianie pieców 

Wraz z inwentaryzacją kotłów na paliwa stałe konieczne jest przeprowadzenie analizy moż-

liwości finansowych mieszkańców do wymiany kotła. Należy oszacować liczbę najuboż-

szych mieszkańców gospodarstw domowych (a wcześniej kryteria ich kwalifikacji jako 

najuboższych), które nie są w stanie ponieść wkładu własnego na zmianę instalacji i finan-

sowania zakupu paliwa, z jednoczesną oceną termoizolacji budynków. W zależności od wy-

ników oszacowania, możliwa jest modyfikacja programu wymiany nieekologicznych źródeł 

ciepła w latach kolejnych. 

2.5. Kryteria finansowe i społeczne przyznawania pomocy 

Poniżej przedstawiamy propozycję kryteriów określających zasady udzielania osobom fi-

zycznym dotacji na zmianie systemu ogrzewania w budynkach na terenie Gminy Skawina. 

Według projektu ustalono następujące kryteria premiujące: 

1. Wnioskodawca zamieszkuje w budynku/lokalu w którym będzie realizowana inwe-

stycja 

2. Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, jest samotnym rodzi-

cem lub wychowuje w rodzinie 3 lub więcej dzieci 

3. Rodzina ma strukturę wielopokoleniową i w jej skład wchodzą dzieci do 26 roku ży-

cia uczące się i pozostające na utrzymaniu 

4. Wnioskodawca lub członek rodziny są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub 

są niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji 

5. Z uwagi na niepełnosprawność członka rodziny Wnioskodawca lub osoba dorosła 

pozostająca we wspólnym gospodarstwie nie podejmuje zatrudnienia z powodu spra-

wowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 

6. Rodzina jest objęta wsparciem w ramach Programu 500+ na drugie i kolejne dziecko 
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7. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku rodzina korzystała ze 

świadczeń realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie jej zamiesz-

kania. 

2.6. Zakaz instalacji kotłów w nowych budynkach w zasięgu sieci ciepłowniczej i gazo-

wej 

Ustanowienie zakazu instalacji kotłów i pieców na paliwa stałe w nowych budynkach lub 

budynkach przebudowywanych, które znajdują się w zasięgu sieci ciepłowniczej lub gazo-

wej, i które wymagają pozwolenia na budowę (wymagana wymiana instalacji i źródeł cie-

pła). 

Informowanie i kontrola 

3.1. Ustanowienie specjalnych progów informowania o smogu oraz poziomu alarmo-

wego. 

Działanie to możliwe jest w gminach, w których znajduje się stacja monitoringu powietrza 

WIOŚ – w Lublinie istnieje taka możliwość 

W przypadku gmin, w których występuje ponadnormatywna liczba dni z przekroczeniami 

jakości powietrza (więcj niż 35 w ciągu roku) należy rozważyć wprowadzenie lokalnych, 

niższych niż państwowe progów alarmowych. 

Przykłady działań w województwie mazowieckim: przyjęto 8-godzinną średnią kroczącą z 

trzech stacji na terenie województwa, która nie powinna przekraczać dla pyłów PM10 war-

tości 80 ug/m3. Po przekroczeniu takiego poziomu ogłaszany jest alarm smogowy dla ca-

łego województwa. 

3.2. Zakaz zajęć na zewnątrz dla dzieci i młodzieży w dni o podwyższonym zanieczysz-

czeniu 

W związku z negatywnym wpływem smogu na górne drogi oddechowe i należy ustanowić 

zakaz prowadzenia zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży na otwartym powietrzu, w przy-

padku przekroczenia poziomu PM10 powyżej 150 μg/m3.  

3.3. Uruchomienie skutecznych kanałów informowania mieszkańców o zagrożeniu, 

utworzenie infolinii oraz punktu informacyjnego Urzędu Miasta i Gmin 

Konieczne jest uruchomienie skutecznych kanałów informowania mieszkańców o przekro-

czeniach dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu PM10 w powietrzu (powyżej 50μg/m3)  
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Działanie zakłada: 

1. Zainstalowanie w ważnych punktach miasta ekranów informacyjnych  

2. Zainstalowanie tablic wewnętrznych w szkołach, instytucjach, ośrodkach zdrowia 

3. Informowanie (SM) w przypadku przekroczenia poziomu alarmowego – pow. 300 

μg/m3 

3. Uruchomienie tel. eko-doradcy dla seniorów i osób niekorzystających z internetu 

4. Utworzenie smogowej infolinii, gdzie można uzyskać informacje o zagrożeniach, do-

płatach do wymiany i pomocy finansowej 

3.4. Wdrożenie programu edukacji społecznej w dziedzinie zagrożenia smogowego i 

ochrony przed jego skutkami. 

3.5. Stworzenie procedury kontroli Straży Miejskiej w obiektach na terenie gminy 

Podejmowanie interwencji przez Straż Miejską i nakładanie mandatów karnych w przy-

padku potwierdzenia wykroczeń, zarówno w domach prywatnych jak i przedsiębiorstwach. 

Straż Miejska może kontrolować spalanie śmieci, odpadów i substancji niebezpiecznych 

(włączając pobieranie próbek popiołu do analizy); 

3.6. Uruchomienie dodatkowych urządzeń (sensorów) pomiarowych 

Uruchomienie dodatkowych urządzeń (sensorów) pomiarowych na terenie miasta i sołectw 

gminy, mierzących poziom pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2.5 w miejscach najbardziej 

zapylonych. 

Skuteczne pomiary to określenie skali zanieczyszczenia, oraz informacja potrzebna do 

uświadomienia mieszkańców, że problem nie dotyczy tylko centrum Lublina czy samego 

miasta. Z obserwacji wiadomo, że w pozamiejskich rejonach gminy sytuacja jest równie zła 

lub nawet gorsza, co poprzez zainstalowanie pyłomierzy będzie można zweryfikować stan 

faktyczny. 

 

 

8. Dagmara Kociuba – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
 

Planowanie przestrzenne w Lublinie w odniesieniu do jakości powietrza 

 

Planowanie przestrzenne w swych założeniach jest to działalność zmierzająca do ra-

cjonalnego i planowego zagospodarowania przestrzeni pod kątem bieżących i przyszłych po-

trzeb człowieka. Opiera się na dokumentach planistycznych, które wyznaczają jak mają być 
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zagospodarowane tereny miasta. Są to Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, zwane potocznie „studium”, które wskazuje co i gdzie ma w przyszło-

ści powstać oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określający co i gdzie 

może powstać – na jego podstawie wydaje się pozwolenia na budowę. Dla terenów gdzie 

nie obowiązuje plan miejscowy, a inwestor chce zbudować np. dom, sklep, czy osiedle zgodę 

na ich budowę wydają urzędnicy na mocy decyzji administracyjnych.  

W Lublinie obowiązuje Studium uchwalone w 2000 roku i kilkakrotnie zmieniane. 

W 2017 r. przedstawiono do wglądu aktualizację tego dokumentu, w kwietniu 2018 r. rozpo-

częły się dyskusje publiczne nad jego kolejną wersją. Teren Lublina jest w ponad 50% po-

kryty planami miejscowymi. Nie obejmują one jednak najważniejszej – centralnej części 

miasta, jak również przeważającej części dolin rzek Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki 

oraz otwartych terenów zielonych. Plany te są obecnie przygotowywane, co powoduje że 

nowe budynki i infrastruktura powstają na tych terenach na mocy decyzji urzędnika, a nie 

przemyślanej koncepcji zabudowy.  

W kontekście jakości powietrza w mieście najważniejszą rolą planowania prze-

strzennego jest stwarzanie właściwych warunków tzw. przewietrzania miasta, czyli ta-

kiego przepływu powietrza, który sprzyja usuwaniu zanieczyszczeń. W przewietrzaniu 

miast najważniejszą rolę odgrywają:  

1. siła i kierunek wiatru,  

2. niezakłócona cyrkulacja (obieg) powietrza.  

Przewietrzanie miasta jest skuteczne przy średniej rocznej prędkości wiatru powyżej 

2,5 m na sekundę na wysokości 10 m. Najlepsze warunki do wywiewania zanieczyszczeń 

występują tam gdzie możliwe jest utrzymanie zgodności kierunku wiatru, tzn. wiatr nie 

napotyka na przeszkody powodujące zmianę jego kierunku. Ma na to wpływ m.in. rozmiesz-

czenie, wysokość i intensywność zabudowy. Do obszarów o największych zgodnościach 

należą np. tereny niskiej, rozproszonej zabudowy osiedlowej, z małym udziałem zieleni wy-

sokiej i osiedla peryferyjnie położone na stokach wzniesień. Z kolei najmniejsza zgodność 

kierunków wiatru, a tym samym większa podatność na rozpraszanie zanieczyszczeń i trudno-

ści w ich usuwaniu, występuje na terenach osiedli gęsto zabudowanych z zielenią wysoką, 

w śródmieściu, w zabudowie zwartej, w zagłębieniach terenu, czyli wszędzie tam gdzie wy-

stępują przeszkody uniemożliwiające swobodny przepływ powietrza. Dla właściwej cyr-
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kulacji powietrza w miastach ważnie jest istnienie tzw. klinów (korytarzy) napowietrzają-

cych, czyli pasów wolnej przestrzeni i zieleni, które umożliwiają wymianę powietrza. Nocą 

świeże powietrze napływa nimi z terenów sąsiednich, co ułatwia przewietrzanie, a w dzień 

odpływa nimi przegrzane powietrze, a wraz z nim odprowadzane są zanieczyszczenia. Istotną 

rolę klinów napowietrzających pełnią doliny rzeczne, otwarte tereny zielone, a także 

główne ciągi komunikacyjne. Ruchy powietrza powodujące jego wymianę w skali lokalnej 

(ulicy, osiedla) można osiągnąć np. przez odpowiednie ukształtowanie pasów zieleni, re-

gulację wysokości zabudowy i ustawienia budynków.  

Podsumowując właściwe przewietrzanie miasta można uzyskać poprzez efektywne 

wykorzystanie rzeźby terenu oraz takie planowanie lokalizacji terenów zabudowy i elemen-

tów infrastruktury, aby nie stanowiły one przeszkód w swobodnym przepływie powietrza. 

Rekomendacje. Dla jakości powietrza w Lublinie w kontekście obowiązywania 

i opracowywania dokumentów planistycznych najważniejsze jest:  

1) uwzględnienie w Studium i planach miejscowych naturalnego układu dolin rzecznych, su-

chych dolin i wąwozów stanowiących główne korytarze przewietrzania dla terenów zabu-

dowanych, którymi zanieczyszczenia wyprowadzane są poza obszar miasta. Korytarze te 

muszą być chronione, nie zabudowywane lub z dopuszczeniem takiej zabudowy, która nie 

stanowi przeszkody hamującej ruch powietrza;  

2) planowanie i zagospodarowanie terenu miasta tak aby nie zakłócać właściwej cyrkulacji 

powietrza. W przypadku nowych inwestycji lokalizacja i charakter zabudowy oraz prze-

bieg ulic powinny w największym stopniu sprzyjać utrzymaniu zgodności kierunku wiatru, 

np. budynki powinny być usytuowane na linii wschód-zachód (dominujące kierunki wia-

trów); 

3) szybkie pokrycie miasta planami miejscowymi, bo gdy ich nie ma urzędnik może wydać 

każdą, nie zawsze sprzyjającą właściwemu przewietrzaniu miasta, decyzję. 
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9. Marta Żakowska – redaktorka naczelna „Magazynu Miasta” 
 

Zdrowy transport – zdrowe miasto 

streszczenie 

 

Marta Żakowska, redaktorka naczelna Magazynu Miasta 

 

Jednym z istotnych czynników wpływających na jakość powietrza jest komunikacja miejska. 

Spaliny i pyły powstające w wyniku tarć opon, klocków hamulcowych i silnika wyraźnie 

przyczyniają się do stanu powietrza, a więc i naszego zdrowia (wiemy z badań, że źle wpły-

wają na układ oddechowy, odpornościowy i krwionośny i na różne choroby neorobiologiczne 

– najmniejsze pyły PM przedostając się z powietrzem do krwi, uszkadzają mózg; podnosi to 

poziom prawdopodobieństwa występowania depresji, agresji, stanów lękowych i różnych in-

nych problemów). Pamiętajmy też, że codzienna jazda samochodem wpływa też na stan na-

szego zdrowia fizycznego – z badań wiemy, że za mało się ruszamy i że wielu dorosłych 

Polaków cierpi przez to m.in. z powodu otyłości. Światowa Organizacja Zdrowia widzi wy-

raźny związek między różnymi chorobami, codzienną jazdą samochodem i brakiem aktyw-

ności fizycznej. Jadąc rowerem czy nawet idąc do autobusu i stojąc w nim, dostarczamy or-

ganizmowi większej dawki ruchu, niż wsiadając pod domem w samochód.  

 

Pracując nad lepszym powietrzem w Lublinie, warto więc dążyć do zmniejszania liczby sa-

mochodów w mieście, tym bardziej, że mamy ich aż 576 na 1000 mieszkańców.  Jak to robić? 

Przede wszystkim inwestując w sprawny i niezawodny elektryczny transport publiczny po-

krywający całe miasto i tereny pod miastem, spod których ludzie dojeżdżają do niego. Klu-

czowe są też drogi rowerowe i rozwój systemu rowerów miejskich. Dobrze działające linie 

transportu publicznego przekonują mieszkańców do zostawiania samochodów lub nawet ich 

sprzedawania. Potrzeba przy tym szerokich chodników, regularnie rozstawionych ławek, licz-

nych i bezpiecznych przejść dla pieszych, dobrych przestrzeni zielonych (parków, skwerów, 

małej zieleni przy chodnikach) i atrakcyjnych placów oraz podwórek, które zachęcałyby 
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mieszkańców do ruchu pieszego. Warto też opanować dzikie parkowanie – samochody zasta-

wiające chodniki, trawniki i place – oraz natężenie ruchu, w czym pomóc może bardziej re-

strykcyjna polityka parkingowa, czyli opłaty za parkowanie w całym mieście. Dobrym roz-

wiązaniem jest też zwężanie wielopasmówek w mieście – pamiętajmy, że wiadomo z badań 

naukowców przeprowadzanych na całym świecie, że dodawanie pasów jezdni nie rozłado-

wuje korków. Jedynym rozwiązaniem jest zwężanie dróg i inwestycja w przyjazny i naprawdę 

niezawodny transport publiczny. Dlatego też robią to liczne bardzo przyjazne mieszkańcom 

miasta na całym świecie, które skutecznie namawiają mieszkańców do zdrowego przemiesz-

czania się po mieście – takie jak Kopenhaga, Nowy Jork czy Seul. 

 

Krokiem ku zdrowszemu miastu są też samochody elektryczne, do których upowszechnienia 

potrzebne są punkty ładowania baterii – stacje prywatne i publiczne. Pamiętajmy przy tym, 

że najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie tzw. samochodu miejskiego, czyli systemu 

takiego jak rowery publiczne tyle że z autami. Wiemy z różnych miast na całym świecie, 

które wprowadziły to rozwiązanie, że dzięki niemu wielu mieszkańców rezygnuje z posiada-

nia własnego samochodu, co przyczynia się do polepszenia jakości powietrza, mniejszych 

korków i większej ilości przestrzeni niezastawionych samochodami, które przezna-

czyć można na miejsca różnych przyjemnych aktywności. Samochód elektryczny jest dobrym 

rozwiązaniem problemu samochodowego Lublina tylko właśnie w przypadku wprowadzenia 

systemu samochodów publicznych – inaczej zamiast 576 samochodów z klasycznym napę-

dem na 1000 mieszkańców z czasem będziemy mieli 576 samochód elektrycznych i z roku 

na rok (wraz ze spadaniem ich cen) będzie ich coraz więcej, bo z mieszkańcy Lublina mają 

coraz więcej aut – liczba posiadaczy czterech kółek stale rośnie. Warto mieć też na uwadze 

fakt, że o ile samochody na prąd nie tworzą spalin, o tyle produkują dużo pyłów ze ścierania 

opon i hamulców, więc też poważnie przyczyniają się do obniżonej jakości powietrza i do 

pogarszania stanu naszego zdrowia. 

 

Przede wszystkim jednak ograniczenie liczby samochodów w mieście łączy się z możliwo-

ścią tworzenia nowych zdrowych przestrzeni przyjemności niezastawionych autami – placów, 
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skwerów, podwórek, parków – na świeższym powietrzu w mieście! Warto więc inwesto-

wać też w akcja edukacyjne dla mieszkańców promujące zdrowsze przemieszczanie się po 

mieście niż jazda samochodem.  

Rekomendacje 

Inwestycje w niezawodny, elektryczny transport publiczny pokrywający całe miasto i jego 

okolice. 

Restrykcyjna polityka parkingowa – rozszerzana strefa płatnego parkowania z opcją abona-

mentów dla mieszkańców i miejsc, w których nie można parkować, bo pełnią funkcję prze-

strzeni rekreacji. 

Strategia miasta względem wprowadzania prywatnych i publicznych punktów ładowania sa-

mochodów elektrycznych.  

Rozszerzanie systemu rowerów miejskich. 

Rozszerzanie systemu dróg rowerowych. 

Audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa i regularności ich rozmieszczenia, 

szczególnie przy dużych drogach. 

Audyt jakości chodników w mieście. 

Audyt potencjalnych skwerów i placów, przestrzeni podwórek, chodników, które dziś pełnią 

funkcje parkingów. 

Inwestycja w podniesienie jakości przejść dla pieszych, przestrzeni publicznych i jakości 

chodników na podstawie wniosków z audytów. 

Inwestycja w regularnie rozstawione ławki i inne formy siedzisk miejskich na terenie całego 

miasta. 

Inwestycja w jakość przestrzeni publicznych – placów, skwerów, chodników, parków, po-

dwórek. 

Inwestycja w toalety publiczne umożliwiające wygodne przemieszczanie się po mieście. 

Kampanie edukacyjne – akcje namawiające mieszkańców do zdrowego przemieszczania 

się po mieście (odchodzenia od używania samochodów). 
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Zwężanie lub likwidacja szerokich arterii – dróg wielopasmowych – w mieście i przekształ-

canie uzyskanych dzięki temu nowych przestrzeni publicznych w dobre przestrzenie dla ru-

chu pieszego i rekreacji. 

 

 

 

 


