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Niska emisja

 
Niska emisja to wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
na niewielkich wysokościach (do 40 m, najczęściej do 10 m)

Głównym jej źródłem są piece, kotłownie węglowe w 
gospodarstwach domowych.

Gazy i pyły zalegając w miejscu wprowadzania przyczyniają 
się do wzrostu stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.

Niska emisja jest źródłem m.in.:

- pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5

- benzo(a)pirenu.



Przyczyny złej jakości powietrza

● stosowanie niskosprawnych urządzeń,

● zły stan techniczny pieców i kotłów,

● złej jakości paliwa,

● spalanie odpadów,

● niekorzystne warunki pogodowe.



Dokumenty uchwalone przez 
Sejmik Województwa Lubelskiego

● Program ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska 
ze względu na przekroczenie poziomu docelowego 
bezno(a)pirenu – 2016 r.-  Uchwała nr XXII/316/2016 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 14 października 2016 roku 

● Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy – 
aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem 
pyłu PM2,5 – 2017 r- Uchwała nr XXXV/483/2017 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 20 listopada 2017 r. 

https://umwl.bip.lubelskie.pl



Zadania Miasta Lublin 
wynikające z Programów Ochrony Powietrza

1. obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego

2. edukacja ekologiczna

3. zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta

4. zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego

5. kontrola gospodarstw domowych

6. poprawa czystości jezdni i ich otoczenia



                Termin realizacji działań wynikających         
        z Programów Ochrony Powietrza

● 31.12.2026 r.

Szacowany efekt ekologiczny do osiągnięcia                                 
(zmiana sposobu ogrzewania) do 31.12.2026 r.

● 420 Mg PM10 Mg

● 340 Mg PM2,5 Mg

● 70,8 kg B(a)P kg

PM2,5 i B(a)P oznaczany 

w PM10 



Podział Lublina na dzielnice



Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 h w strefie aglomeracja lubelska                   
pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów w 2015 r. (POP)



Stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok w strefie aglomeracja lubelska 
pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów w 2015 r. (POP)



Stężenia B(a)P o okresie uśredniania wyników rok w strefie aglomeracja lubelska,                                                              
pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów, w 2014 r. (POP)



Przewagi typów emisji w stężeniach B(a)P rok, w obszarze przekroczeń Lu14ALuB(a)Pa01,                                                              
    w strefie aglomeracja lubelska, w 2014 r. (POP)



Obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych PM10 i PM2,5         
oraz B(a)P

PM10- 24h

Powierzchnia przekroczeń- 2285 ha

140,5 tys. mieszkańców

PM2,5- rok

Powierzchnia przekroczeń- 248 ha

21,4 tys. mieszkańców

B(a)P- rok

Powierzchnia przekroczeń- 8906,8 ha

296,5 tys. mieszkańców



Edukacja ekologiczna

      Nie truj powietrza –miej wpływ na to czym oddychasz

Zajęcia realizowane są w ramach Programu edukacji ekologicznej dla 
lokalnej społeczności miasta Lublin przy dofinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin w listopadzie 
i grudniu 2017 r. oraz lutym 2018 r. prowadzili warsztaty dla dzieci wśród 
uczniów lubelskich szkół podstawowych.

Łącznie przeprowadzono 18 spotkań, podczas których przybliżone 
zostały dzieciom zagadnienia dotyczące niskiej emisji – jej przyczyn, skutków 
i sposobów przeciwdziałania.

       W zajęciach uczestniczyło ponad 500 dzieci oraz kilkunastu nauczycieli.











Nie truj powietrza –miej wpływ na to czym oddychasz 
–projekt realizowany w 2014 roku:

•produkcja filmu edukacyjnego i spotu wraz z emisją, 

•publikacja artykułów informacyjnych na temat niskiej emisji,

•ogólnopolski konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci  
  i młodzieży, 

•ogólnopolska kampania billboardowa,

•konferencja edukacyjna. 

 





Eko-Patrol Straży Miejskiej

● Wydział Ochrony Środowiska prowadzi wspólne działania 
kontrolne i edukacyjne razem z Eko-Patrolem Straży Miejskiej 

 



Program Ograniczania Niskiej Emisji 2018

Uchwała nr 1046/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 
2018 r. zmieniająca uchwałę nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z 
dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji

Nabór wniosków – od 11 kwietnia 2018 r.

bip.lublin.eu  Ogłoszenia-Konkursy

    Co nowego w tym roku ?

    a)  ciągły nabór wniosków
    b)  wprowadzono dotacje na system hybrydowy (mieszane   

    systemy centralnego ogrzewania z wyłączeniem   
         Systemów opartych na paliwach stałych)
    c)  wnioskodawcami mogą być najemcy lokali komunalnych,   
         którzy mają zgodę zarządcy na zmianę ogrzewania



Program Ograniczania Niskiej Emisji 2018

    

Gmina Lublin dofinansowuje działania polegające na trwałej 
zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym              
na bardziej ekologiczny sposób ogrzewania, tj. na:

● podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
● ogrzewanie elektryczne,
● ogrzewanie gazowe,
● ogrzewanie olejowe,
● pompa ciepła,
● system hybrydowy.

    



Program Ograniczania Niskiej Emisji 2018

      Beneficjenci programu:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, 
w szczególności:

● osoby fizyczne
● wspólnoty mieszkaniowe
● osoby prawne
● przedsiębiorcy

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja przysługuje na realizację zadań w budynkach i lokalach, 
do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny lub tytuł najmu 
lokalu komunalnego.



Program Ograniczania Niskiej Emisji 2018

Dotacja jest udzielana na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych do 
realizacji zadania w szczególności na:

1) koszty demontażu istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe

2) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowego ogrzewania 
z niezbędnym oprzyrządowaniem

3) koszty zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji 
centralnego ogrzewania związanej z nowym sposobem ogrzewania

4) koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonania 
przyłącza

5) koszty podłączenia do sieci gazowej i wykonania przyłącza 
gazowego.

Dotacja nie może pokrywać wydatków poniesionych na realizację 
zadania, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. 
podwójnego finansowania)



    Redukcja emisji pyłu PM10 w wyniku realizacji          
    PONE 2013-2017

2013-2014 r. efekt ekologiczny ok. 1,8 Mg.

2015 r.- efekt ekologiczny ok. 2,43 Mg 

2016 r.- efekt ekologiczny ok. 2,7 Mg 

2017 r.- efekt ekologiczny ok. 9,8 Mg
Łącznie: 16,73 Mg

Łącznie od 2013 do 2017 r. w ramach PONE:
- zlikwidowano ponad 300 pieców i kotłów na paliwo stałe,
- wypłacono ponad 1,4 mln zł dotacji.



        Efekt ekologiczny wymiany pieca i zmiany paliwa 
na 100 m2 ogrzewanej powierzchni



Rok 2013 2014 2015 2016 2017 SUMA

Liczba wniosków 22 26 37 73 132 290

Liczba wykonanych zadań 13 13 27 46 66 165

Liczba zlikwidowanych kotłów 21 45 85 83 80 314

Ogrzewana powierzchnia [m2] 2370 2047 6123 6852 8863 26255

Efekt ekologiczny PM10 
[Mg/rok]

1,24 0,81 2,4 2,7 9,8 16,95

Kwota dotacji [zł] 233462,00 91420,00 417460,00 334955,13 370399,20 ok. 1,45 mln

Zestawienie danych PONE w okresie trwania w latach 2013-2017









         



              

             

                 Dziękuję za uwagę
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