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Główne akty prawa powszechnego, regulujące sprawy ochrony 
powietrza w planowaniu przestrzennym:

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.);

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).



Podstawowe dokumenty dotyczące spraw związanych z ochroną 
powietrza w Lublinie:

• Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5” (Uchwała
Nr XXXV/483/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 listopada 2017 r.);

• Programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenie poziomu
docelowego benzo(a)pirenu (Uchwała Nr XXII/316/2016 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14
października 2016 r.);

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin (Uchwała Nr 360/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23
grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami, w tym aktualizacją PGN – Uch. Nr 744/XXX/2017 Rady Miasta
Lublin z dnia 18 maja 2017 r.).



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
(Uch. Nr 359/XXII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2000 r. z późn. zm.)

Ochrona i kształtowanie
środowiska



Projekt nowej edycji 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin

Ochrona i kształtowanie środowiska
– tereny rekreacyjnemiasta
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Stan planistyczny w Lublinie

obowiązujące MPZP przystąpienie do MPZP brak MPZP



Przykład miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego jako narzędzia
ochrony środowiska



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
jako narzędzie ochrony powietrza:

• współpraca przy wykonywaniu analiz i badań eksperckich z:

- uczelniami i ośrodkami badawczymi (np. UMCS, Politechnika Lubelska, IGPiK),

- firmami eksperckimi (np. POLGEOL, TransEko);

• współpraca przy określaniu rozwiązań planistycznych z:

- wydziałami Urzędu Miasta Lublin (np. Wydział Ochrony Środowiska, Wydział
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Zarządzania
Energią),

- jednostkami podległymi Prezydentowi Miasta Lublin (np. MPWiK, LPEC),

- instytucjami z zakresu ochrony środowiska i ochrony zdrowia – RDOŚ, PPiS, RZGW.



Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu 
/ w opracowaniu /



Konsultacje społeczne 
/ w trakcie procedowania

opracowań planistycznych /
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