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1. Wyjaśnienie pojęć związanych z planowaniem 

przestrzennym i dokumentami planistycznymi gminy 
 

2. Omówienie czynników wpływających na jakość powietrza 

i przewietrzanie miasta 
 

 

3. Przedstawienie wybranych przykładów z obszaru Lublina 

w kontekście tworzenia warunków do przewietrzania 

miasta 
 

4. Rekomendacje 

Plan wystąpienia 



Co to jest planowanie przestrzenne? 

Planowanie przestrzenne jest to działalność 

zmierzająca do racjonalnego i planowego 

zagospodarowania przestrzeni pod kątem 

bieżących i przyszłych potrzeb człowieka 

Planowanie przestrzenne w mieście jest 
realizowane przez urząd miasta w konsultacji z:  
• mieszkańcami 
• inwestorami  
• organizacjami pozarządowymi 



Dokumenty planistyczne 

Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy/miasta 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego MPZP 

dokument polityki 

przestrzennej 

akt prawa 

miejscowego 

Decyzja o warunkach zabudowy 

decyzja administracyjna 

Podstawowe dokumenty planistyczne 

pozwolenia na budowę 

pozwolenia na budowę 

Jeśli nie ma MPZP 



1. Projekt   

planowanie przestrzenne 
2. Realizacja 

gospodarka przestrzenna 

3. Wynik prowadzenia 

gospodarki przestrzennej 

zagospodarowanie przestrzenne 

Etapy zagospodarowania przestrzeni 

źródło: D. Kociuba 2011 na podst. Archiwum Wydziału Planowania UM Lublin 



Dokumenty planistyczne Lublina 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujące 

źródło: https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/planowanie-przestrzenne/ 

aktualizacja 2018 



Dokumenty planistyczne Lublina 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

51% miasta pokryte planami miejscowymi 

15% w opracowaniu 

źródło: https://bip.lublin.eu/ źródło: https://bip.lublin.eu/ 



Planowanie przestrzenne a jakość powietrza 

planowanie przestrzenne  

dobre przewietrzanie miasta 

usuwaniu zanieczyszczeń 

na co wpływa? 

czemu to sprzyja? 

wysoką jakość powietrza 

co to daje? 



W przewietrzaniu miast najważniejszą rolę odgrywają:  

Czynniki wpływające na przewietrzanie miast 

60% 

średnia roczna prędkość 

wiatru 2,5 m/s na 

wysokości 10 m  
! 

siła i kierunek wiatru  

noc 

dzień 

cyrkulacja (obieg) powietrza  

• rzeźba terenu 
 

• rozmieszczenie, wysokość i 

intensywność zabudowy 
 

• szerokość ulic i ich położenie 

względem centrum  

Na cyrkulację wpływa: 

źródło: http://www.mojeopinie.pl/ 



najlepsze warunki do wywiewania zanieczyszczeń  

Czynniki wpływające na jakość powietrza 

utrzymanie zgodności kierunku wiatru 

wiatr nie napotyka na przeszkody powodujące zmianę jego kierunku 

co to znaczy? 

co powoduje? 

niezakłócona cyrkulacja (obieg) powietrza  

źródło: https://www.google.pl/maps/ 

źródło: https://www.dreamstime.com/ 

źródło: https://www.meritum.us/ 

źródło: https://www.dreamstime.com/ 



Czynniki wpływające na jakość powietrza 

brak utrzymania zgodności kierunku wiatru 

występują przeszkody uniemożliwiające swobodny przepływ powietrza 

rozpraszanie zanieczyszczeń i trudności w ich usuwaniu 

co to znaczy? 

co powoduje? 

zakłócona cyrkulacja (obieg) powietrza  

źródło: https://www.pixabay.com/ 

źródło: https://warszawska.info/ 

źródło: https://www.otodom.pl/ 



kliny (korytarze) napowietrzające 

Czynniki wpływające na przewietrzanie miast 

pasy wolnej przestrzeni i zieleni umożliwiające wymianę powietrza 

co to jest? 

• doliny rzeczne  

• główne ciągi komunikacyjne 

• otwarte tereny zielone  

źródło: http://www.krzyszton24.pl/ 

źródło: https://www.google.pl/maps/ źródło: http://www.lepszypoznan.pl/ 



dobre przewietrzanie 

Czynniki wpływające na przewietrzanie miast 

kliny (korytarze) napowietrzające 

źródło: https://www.tvn24.bis.pl/ 

źródło: http://most.org.pleco.pl/eko.org.pl/ 

źródło: https://www.lublin.naszemiasto.pl/ 

źródło: https://bartoszyce.pl/ 



Czynniki wpływające na przewietrzanie miast 

zaburzone przewietrzanie 

kliny (korytarze) napowietrzające 

źródło: http://katowice.wyborcza.pl/ 

źródło: http://www.galeria.beskidia.pl/ 

źródło: http://most.org.pleco.pl/eko.org.pl/ 

źródło: http://www.picturesofengland.com/ 



Podsumowując  
 

właściwe przewietrzanie miasta można uzyskać poprzez: 

 

• efektywne wykorzystanie rzeźby terenu  

 

• planowanie lokalizacji terenów zabudowy i elementów 

infrastruktury, aby nie stanowiły one przeszkód w 

swobodnym przepływie powietrza 

Czynniki wpływające na przewietrzanie miast 



https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/wawozy-i-suche-doliny-lublina-/ 

kliny (korytarze) napowietrzające 

Przewietrzanie Lublina 



Przewietrzanie Lublina 

kliny (korytarze) napowietrzające   

Ekologiczny System Obszarów Chronionych 

źródło: https://bip.lublin.eu/ 

1 

2 



Przewietrzanie Lublina 

1. Dolina Cieku spod Konopnicy 

źródło: https://www.google.pl/maps/ 

Dolina Czechówki 



Przewietrzanie Lublina 

2. Górki Czechowskie 

źródło: https://www.google.pl/maps/ 



Przewietrzanie Lublina 

MPZP  

2012 
Sylwia Winiarczyk, UMCS, 2016 

1 – zieleń publiczna  

1R – rezerwat  

2 – sport, rekreacja (terenowe)  

3 – sport, rekreacja (kubatury)  

4 – zieleń leśna  

5 – uprawy polowe  

6 – usługi komercyjne 

Eco Dzielnica 

TBV, 2016 

Zabudowa  

MPZP 14 ha – 40 ha TBV 

mieszkaniowa 

2 ha – 40 (30) ha 

Projekt zgodny z obowiązującym MPZP  

źródło: https://www.ulublin.eu/ 

źródło: S. Winiarczyk, 2016, WNoZiGP UMCS 



Aktualizacja Studium, 2018 

Przewietrzanie Lublina 



Projekty zagospodarowania dolin rzecznych 

Przewietrzanie Lublina 

źródło: http://urbnews.pl/ 



Przewietrzanie Lublina 

źródło: E. Kuchno, 2017, WNoZiGP UMCS 



Podzamcze Błonia pod Zamkiem 

Projekty zagospodarowania dolin rzecznych 

Przewietrzanie Lublina 

źródło: http://www.kurierlubelski.pl/ 

źródło: http://spottedlublin.pl/ 



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, suchych dolin i wąwozów stanowiących 

główne korytarze przewietrzania dla terenów zabudowanych, 

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 

Rekomendacje dla Lublina 



2. planowanie i zagospodarowanie terenu miasta tak aby 

nie zakłócać właściwej cyrkulacji powietrza. W przypadku 

nowych inwestycji lokalizacja i charakter zabudowy oraz 

przebieg ulic powinny w największym stopniu sprzyjać 

utrzymaniu zgodności kierunku wiatru, np. budynki 

powinny być usytuowane na linii wschód-zachód 

(dominujące kierunki wiatrów); 

 

3. szybkie pokrycie miasta planami miejscowymi, bo gdy 

ich nie ma urzędnik może wydać każdą, nie zawsze 

sprzyjającą przewietrzaniu miasta, decyzję 

Rekomendacje dla Lublina 



Co mieszkańcy mogą zrobić w dziedzinie planowania 

przestrzennego aby wpłynąć na jakość powietrza w Lublinie?  

1. Brać udział w dyskusjach i konsultacjach dokumentów 

planistycznych organizowanych przez Urząd Miasta Lublin 

ogłoszenia o wyłożeniach dokumentów oraz terminach 

dyskusji publicznych znajdują się na stronach:  
 

https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/planowanie-przestrzenne/  

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/ 

https://lublin.eu/ 

2. Składać uwagi i wnioski do dokumentów planistycznych 

w wyznaczonych terminach 

Rekomendacje dla Lublina 

3. Brać czynny udział w konsultacjach społecznych 

projektów, koncepcji, programów i planów związanych  

z przyszłym rozwojem Lublina  



e-mail: dagmara.kociuba@umcs.pl 

Dziękuję za uwagę! 

 


