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W Lublinie nie jest tak najgorzej?  

  

 W Lublinie 
średnioroczny BaP 
wyższy niż w 
pozostałych krajach 
UE



W Lublinie nie jest tak najgorzej... 

Centrum Lublina: BaP 5-8 i >8 ng/m3
Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenie średnie roczne na podstawie krajowego modelowania wykonanego z zastosowaniem łączenia wyników modelowania z danymi pomiarowymi dla 2015 
r. ( ATMOTERM S.A.)



3 fajki dziennie...



PROPOZYCJE REKOMENDACJI

1.
Poparcie dla uchwały antysmogowej dla 

województwa lubelskiego. 
(art. 96 POŚ uchwała Sejmiku) 



PROPOZYCJE REKOMENDACJI
uchwała antysmogowa

Podstawowy warunek skuteczności innych przedsięwzięć: 
 Normy jakości dla paliw stałych 
 normy dla pieców i kotłów
 konkretny horyzont czasowy obowiązkowej likwidacji kopciuchów  

Czy możemy liczyć na Rozporządzenia rządowe?
 prace trwają od lat
 ostatnie propozycje dot. jakości paliw –  no comments 
 istniejące już rozporządzenie o kotłach ogranicza dopływ nowych 

kopciuchów, ale nie likwiduje starych 



PROPOZYCJE REKOMENDACJI
uchwała antysmogowa

Uchwały antysmogowe ma już 7 województw, w tym sąsiednie Mazowsze, 
wkrótce także Podkarpacie i in. 

skutek:
- napływ najbardziej emisyjnych paliw na lubelski rynek. 
- kopciuchy w „promocji”



PROPOZYCJE REKOMENDACJI
uchwała antysmogowa

ETAP I  
(od chwili wejścia w życie uchwały) 

- zakaz instalacji kotłów CO pozaklasowych („kopciuchów”)
- normy dla nowych instalacji (montaż i sprzedaż): kl. 5, „ekoprojekt”, kotły 
automatyczne

Normy dla paliw stałych 
- zakaz stosowania odpadów węglowych w celach grzewczych.
- Zakaz stosowania paliw, w których udział węgla o uziarnieniu 0-3 mm 
powyżej 15%
- zakaz stosowania paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 
20%
- wyłączenie ze stosowania w instalacjach indywidualnych paliw 
zawierających węgiel brunatny 



PROPOZYCJE REKOMENDACJI
uchwała antysmogowa

ETAP II 

- 2025
wycofanie istniejących kotłów CO pozaklasowych – zasypowych 

2027
wycofanie otłów CO klas niższych niż klasa 3, pozaklasowych pieców i 
kominków  (z zachowaniem możliwość doposażenia)

2029   
wycofanie z użytkowania kotłów CO niższych niż 5 klasa, 



PROPOZYCJE REKOMENDACJI

2 
Rozwinięcie Programu Ograniczania 

Niskiej Emisji 
do poziomu powodującego realne efekty 



PROPOZYCJE REKOMENDACJI:
PONE

● 2013-2017 (5 lat) – likwidacja 300 palenisk 
● ok. 10-12 % założeń planowanych do roku 2026 
● Przy takim tempie – osiągnięcie efektu planowanego na 2026 

nastąpi ok. 2058-2062 roku 

BILANS? 
-300 palenisk 
+x nowych kopciuchów (najpewniej znacznie więcej niż 300) 

(pozaklasowe kotły to ¾ sprzedawanych urządzeń (w skali kraju w ostatnich latach średnio 14 tys.   urządzeń 
rocznie)



PROPOZYCJE REKOMENDACJI:
PONE

Rekomendacje:
- zdecydowany wzrost finansowy ( np. 1% budżetu) 
- wzrost intensywności wsparcia (% kosztów pokrytych z 
dotacji) dla grup priorytetowych (najbardziej 
zanieczyszczone dzielnice, kryteria społeczne i 
ekonomiczne, lokale komunalne – nowa instalacja 
własnością gminy)



PROPOZYCJE REKOMENDACJI:

3 
Wycofanie węgla z pomocy MOPR!



PROPOZYCJE REKOMENDACJI:
MOPR

2017: 653 tys. zł. na paliwa stałe 
→ 800-1000 ton węgla 
→ większa emisja niż ubytek emisji osiągnięty przez 
likwidację w 2017 palenisk w ramach PONE

(80 zlikwidowanych palenisk = 100-500 ton węgla / rok)



PROPOZYCJE REKOMENDACJI:

4
lubelski poziom informowania/

poziom alarmowy

Wzór: Kraków, Warszawa 
np.. 80 i 100 PM10 





ALARM SMOGOWY w EU

MEDIOLAN 20 II 2017 
100 ug/m3

Turyn  70 ug/m3 

- zakaz dla diesli, które nie spełniają 
normy Euro 4  (ok. 100 tys. 
samochodów)



PROPOZYCJE REKOMENDACJI:

5. 
Standardy planistyczne w MPZP – zieleń i 

korytarze napowietrzające



PROPOZYCJE REKOMENDACJI:
standardy planistyczne 

● trwała ochrona planistyczna istniejących obszarów zielonych, zwłaszcza 
zwartych zadrzewień 

(priorytet dla kolejki do objęcia Planem 
(ok ½ Lublina, w tym Śródmieście nie ma MPZP → decyzje WZ- brak 

● Wewnętrzne standardy nasycenia zielenią dla nowych Planów powyżej 
minimum ustawowego. 
(Oddzielne wskaźniki dla zieleni wysokiej
 „Ekoparkingi”  to nie tereny biologicznie czynne 

● ochrona planistyczna korytarzy napowietrzających (Górki Czechowskie w  
Studium SUKZP)



PROPOZYCJE REKOMENDACJI:

6. Polityka Transportowa



PROPOZYCJE REKOMENDACJI:
transport

- koncepcji „Transeko” z 2012 

- realizacja istniejących strategii:
Polityka transportowa, Strategia rozwoju 
ruchu rowerowego (m.in. budżet na 
infrastrukturę rowerową) i in.

por. Społeczny audyt polityki rowerowej dla Lublina z 2015 
www.lublinrowerem.pl/raporty 

http://www.lublinrowerem.pl/raporty


smog.ekolublin.pl

facebook.com/SmogLublin

facebook.com/tdnicz 

facebook.com/LublinRowerem

towarzystwo@ekolublin.pl



DACIE
RADĘ!
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