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Rola powietrza
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W Polsce od wielu lat na obszarze niektórych stref utrzymuje się niezadawalający

stan jakości powietrza. Dotyczy to zwłaszcza przekroczeń poziomu dopuszczalnego

pyłu PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

W skali województwa lubelskiego prowadzone są działania na rzecz poprawy jakości

powietrza w ramach programów ochrony powietrza przyjętych w 2016 i 2017 roku

przez Sejmik Województwa Lubelskiego w stosownych uchwałach.

Program ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu

(uchwała Nr XII/316/2016 z dnia 14 października 2016 r.)

Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenie poziomu

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5” (uchwała Nr XXXV/483/2017 z dnia 20 listopada 2017

r.)
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Podstawy prawne i merytoryczne Programów

Programy ochrony powietrza uchwalane są na mocy art. 91 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) dla stref, dla których, w

bieżącej ocenie stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego danej

substancji.

Podstawowym dokumentem wskazującym na konieczność wykonania programów ochrony

powietrza w strefach: lubelskiej i aglomeracja lubelska w zakresie zanieczyszczenia pyłem

zawieszonym PM10 oraz pyłem zawieszonym PM2,5 była ocena jakości powietrza w strefach

województwa za 2015 rok, wykonana przez WIOŚ w Lublinie.

Projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza podlega zaopiniowaniu przez wójtów,

burmistrzów, prezydentów miast, starostów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w

Lublinie, Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i Radę

Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz konsultacjom społecznym i

konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego.
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Cel opracowania i wdrożenia 

Programów ochrony powietrza w województwie lubelskim

Programy ochrony powietrza mają na celu:

 wskazanie istotnych powodów (źródeł) występowania przekroczeń

zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5

oraz benzo(a)pirenem,

 przedstawienie skutecznych i możliwych do zrealizowania działań,

których wdrożenie spowoduje obniżenie zanieczyszczenia

powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 co najmniej do

poziomów dopuszczalnych oraz benzo(a)pirenem co najmniej do

poziomu docelowego,

 przywrócenie naruszonych norm jakości powietrza, a przez to

ochronę zdrowia i poprawę warunków życia mieszkańców

stref.
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Podstawa opracowania POP-ów –

pomiary pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 

w województwie lubelskim w 2015 

oraz benzo(a)pirenu w 2014 roku

Departament Promocji i Turystyki

Lp. Stanowisko

Pył zawieszony PM10 Pył zwieszony PM2,5 Benzo(a)piren

Stężenie 
średnie 
dobowe
[µg/m3]

Liczba dni ze 
stężeniami
> 50 µg/m3

Stężenie 
średnie roczne

[µg/m3]

Stężenie średnie 
roczne
[µg/m3]

Stężenie średnie 
roczne
[ng/m3]

Poziom 
dopuszczalny

50 µg/m3

Dopuszczalna 
ilość dni 35

Poziom 
dopuszczalny

40 µg/m3

Poziom dopuszczalny
25 µg/m3

od 2020 roku 
20 µg/m3

Poziom docelowy 
1 ng/m3

1 Lublin ul. Śliwińskiego 5 51,0 39 29,2 21,3 2,06

2 Lublin ul. Obywatelska 13 65,8 66 36,5 28,2 -

3
Biała Podlaska, 
ul. Orzechowa 58

62,0 60 33,8 26,4 3,19

4 Kraśnik, ul. Koszarowa 10A 55,0 44 32,2 - 2,46

5 Puławy, ul. Skowieszyńska 51 57,0 51 31,2 - -

6
Radzyń Podlaski, ul. 
Sitkowskiego 1b

57,0 51 31,2 - -

7
Zamość, ul. Hrubieszowska 
69A

55,0 50 32,0 24,0 1,79

8 Chełm, ul. Jagiellońska 64 57,0 57 34,6 27,2 2,22



Bilans emisji pyłów w strefach za 2015 r.

Strefa aglomeracja lubelska Strefa lubelska

Pył PM10 

Pył PM2,5
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Bilans emisji B(a)P dla strefy aglomeracja lubelska

Strefa aglomeracja lubelska Strefa lubelska
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Stężenia średnie roczne pyłów 

w strefie aglomeracja lubelska
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 poziom dopuszczalny pyłu PM10 dla 24h to 50 ug/m3

(może być przekroczony 35 razy w roku), a uśredniony dla roku to 40 ug/m3, 

 poziom dopuszczalny PM2,5 25 ug/m3, od roku 2020 ma być 20 ug/m3.



Obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych

pyłu PM10 w strefie aglomeracja lubelska
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Obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

pyłu PM2,5 w strefie aglomeracja lubelska
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Stężenia średnie roczne B(a)P w strefie 

aglomeracja lubelska
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Poziom docelowy 

1 ng/m3



Działania naprawcze w strefie aglomeracja lubelska–

emisja powierzchniowa

OBNIŻENIE EMISJI Z OGRZEWANIA INDYWIDUALNEGO W STREFIE – ok. 26,5 mln zł

Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie gazowe,

elektryczne, kotły na paliwa stałe (klasa 5), pompy ciepła (lub inne źródła

energii odnawialnej) mieszkań i domów ogrzewanych indywidualnie oraz

będących w zasobach gminy (głównie piecami węglowymi) w zabudowie

wielorodzinnej oraz jednorodzinnej na obszarze Lublina (łącznie do ok. 455 tys.

m2 w lokalach i budynkach mieszkalnych) oraz termomodernizacja budynków

mieszkalnych.
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Działania naprawcze – działania wspomagające

 Edukacja ekologiczna;

 Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miasta;

 Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz B(a)P oraz, w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego;

 Rozwój sieci ciepłowniczych i gazowych;

 Termomodernizacje budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej;

 Obniżenie emisji komunikacyjnej – rozwój infrastruktury rowerowej

i komunikacji zbiorowej;

 Kontrola gospodarstw domowych pod kątem termicznego przekształcania

odpadów w piecach i kotłach, jak też kontrola spalania pozostałości

roślinnych na powierzchni ziemi;

 Poprawa czystości jezdni i ich otoczenia.
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PLANY DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

 dla strefy aglomeracja lubelska dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i BaP

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.):

Plany Działań Krótkoterminowych uchwala się w przypadku ryzyka wystąpienia

w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub

docelowego substancji w powietrzu (Art. 92. 1.).

Zadaniem Planu Działań Krótkoterminowych jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia

przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji

w powietrzu oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń

(art. 92 ust. 1).
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System powiadamiania w POP-ach w zakresie 

pyłu zawieszonego PM10

dla strefy aglomeracja lubelska

poziom informowania powyżej 200,0 ug/m3

poziom alarmowy             powyżej 300,0 ug/m3

Lokalny system informujący obywateli o ryzyku przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, 

dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu: 

 Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia:

– Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

– Zarząd Województwa Lubelskiego.

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia:

– Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia:

– lokalne media,

- lokalne służby ratownicze, szpitale, placówki szkolno-wychowawcze,

- podmioty i instytucje zobowiązane do podjęcia działań,

- społeczeństwo.
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System powiadamiania w POP-ach w zakresie 

pyłu zawieszonego PM10

dla strefy aglomeracja lubelska

POZIOM I (wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10)

POZIOM II (wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10)

POZIOM III (wystąpienie przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10)

• Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej – zalecenie.

• Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo) – zalecenie.

• Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic - Jednorazowe zmycie ulic na mokro.

• Ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego – zalecenie.

• Zakaz palenia innych odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.

• Ograniczenie palenia w kominkach – zalecenie.

• Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem – zalecenie.

• Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych – kontrole

POZIOM IV (wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10)

• Działania takie jak powyżej oraz dodatkowo:

• Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla posiadaczy samochodów osobowych, w dniach z ostrzeżeniami.

• Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, do miasta.

• Zakaz palenia w kominkach - Nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła.

• Czasowe zawieszenie robót budowlanych uciążliwych ze względu na jakość powietrza – kontrole.

• Nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia – kontrole.
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Ważne  działania na szczeblu rządowym wspomagające 

walkę ze smogiem

Dnia 5 września 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz.

1690), które obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. Rozporządzenie wydane zostało w celu

dopuszczenia na rynek bytowo – komunalny w Polce jedynie najlepszych kotłów, spełniających

najwyższe standardy emisyjne.

W Ministerstwie Energii dobiegają końca prace nad uregulowaniem problemu standaryzacji paliw

stałych. Regulacja ma na celu wyeliminowanie z procesów spalania w sektorze bytowo -

komunalnym paliw stałych złej jakości.

Rządowy program pilotażowy „Polska bez smogu” – termomodernizacja i wymiana

wysokoemisyjnych źródeł ciepła budynków mieszkalnych należących do osób mniej zamożnych

w 23 miastach poniżej 100 tys. mieszkańców (przeznaczono na ten cel 180 mln zł).
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Czy „uchwała antysmogowa” rozwiąże problem smogu?

 POP-y obejmują wiele zróżnicowanych działań, których celem jest poprawa jakości powietrza

 „uchwała antysmogowa” wprowadza ograniczenia w stosowaniu pewnych rodzajów paliw stałych                 

i niektórych źródeł spalania paliw. 

 pilna realizacja uchwalonych programów ochrony powietrza 

 działania naprawcze w POP-ach często spójne z zakresem „uchwał antysmogowych” 

 wspieranie poprzez odpowiednie instrumenty finansowe, osób stosujących tzw. paliwa 

„ekologiczne” 

 poszukiwanie rozwiązań, których głównym filarem winno być finansowe wsparcie walki ze smogiem

 wprowadzenie zmian ustawowych (regulacje w różnych ustawach dotyczących np.: ochrony 

środowiska, finansów publicznych i podatków, pomocy społecznej, energetyki, jakości paliw) 

 specjalny cennik paliw i energii cieplnej/elektrycznej, tzw. cennik antysmogowy

 przyjęcia uchwały antysmogowej nie należy traktować jako rozwiązanie problemu
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A co sądzi społeczeństwo?

 IV kwarta 2017 r. ankietyzacja gmin województwa lubelskiego, nt. konieczności

wdrożenia uchwały antysmogowej.

 I kwartał 2018 roku ankieta skierowana do mieszkańców województwa lubelskiego

 analiza wyników ankietyzacji

 podsumowanie wyników 10 maja 2018 r. w LCK przy ul. Grottgera 2 w Lublinie

podczas konferencji – debacie publicznej pod nazwą „Smog – zagrożenia,

wyzwania, przeciwdziałanie”

 kompromis społeczny w walce z zanieczyszczeniem powietrza

 niezbędne wspólne i kompleksowe działania, które pozwolą podjąć dalsze,

skuteczne kroki prowadzące w kierunku poprawy jakości powietrza w woj. lubelskim
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Rekomendacje pomocne w walce z zanieczyszczeniem 

powietrza dla strefy aglomeracja lubelska

 Więcej patroli i bardziej skuteczna Straż Miejska;

 Prezentowanie danych o jakości powietrza na elektronicznych tablicach

informacyjnych na przystankach autobusowych, na monitorach w autobusach

oraz o zakazie spalania odpadów, a także skutkach zdrowotnych i prawnych

palenia śmieci;

 Przeznaczenie większych środków finansowych na działania służące

ograniczaniu niskiej emisji m.in. wymianę źródeł ciepła, termomodernizację;

 Wykorzystanie dostępnych instrumentów, by zapobiegać „rozlewaniu się

miasta”;

 Sadzenie gatunków roślin odpowiednich pod kątem absorpcji zanieczyszczeń,

wzdłuż najbardziej ruchliwych ulic.
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DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ
Zastępca Dyrektora 

Departamentu

Łukasz Gołąb
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