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Wprowadzenie 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (PGN) jest jednym z dokumentów kreujących politykę 

energetyczno-klimatyczną gminy. Przyjęty został do realizacji przez Radę Miasta Lublin uchwałą 

Nr 360/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r., ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 425/XVI/2016 z dnia 10 marca 

2016 r. W 2017 roku opracowano Aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin, która 

wynikała przede wszystkim ze zmian oraz uszczegółowienia zakresów rzeczowych projektów realizowanych 

w ramach PO PW 2014-2020 i ZIT RPO WL 2014-2020. Aktualizacja została przyjęta przez Radę Miasta Lublin 

uchwałą Nr 744/XXX/2017 z dnia 18 maja 2017 r. 

Realizacja działań zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin ma być monitorowana 

cyklicznie i przedstawiana w raportach sporządzanych zgodnie z rozdziałem 9 „Monitorowanie PGN”.  

Niniejszy raport przedstawia stan realizacji PGN na koniec 2019 roku. 

Wskaźniki monitorowania realizacji PGN, wskazane przez Komisję Europejską, Wspólne Centrum 

Badawcze, Instytut ds. Energii oraz zaakceptowane przez NFOŚiGW i Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego to: 

 poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (w szczególności do roku bazowego 2008), 

 poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do lat poprzednich 

(w szczególności do roku bazowego 2008), 

 ilość energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii, 

 liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego w ciągu roku, mierzona liczbą sprzedaży 

biletów, 

 długość ścieżek rowerowych, 

 liczba wypożyczeń rowerów miejskich, 

 całkowite zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej, 

 liczba mieszkańców uczestniczących w różnego rodzaju wydarzeniach poświęconych efektywności 

energetycznej/wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 

Ponadto, analizą skutków realizacji PGN, będą informacje o stanie środowiska, w tym jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie miasta, prowadzone w ramach monitoringu środowiska.  
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1. Stan realizacji działań ujętych w PGN 

Zaktualizowany w 2017 roku PGN zawiera wykaz 97 działań prowadzących do redukcji zużycia energii na 

terenie Gminy Lublin. Dla 42. działań planowany termin realizacji przewidziany był do końca 2019 r. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowanych zostało 28 działań.  

Wykaz zrealizowanych działań i osiągniętych efektów przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1  Działania zrealizowane wg stanu na dzień 31.12.2019 r.  

Lp. 

Nr 

działania 

wg PGN 

Nazwa 

beneficjenta 
Rodzaj działania 

Okres 

realizacji 

Redukcja 

zużycia 

energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 

energii w 

OZE 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji CO2 

 

[t/rok] 

1 19 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Termomodernizacja 

budynku administracyjnego 

oczyszczalni ścieków 

Hajdów 

2014 -

2015 

 

110,00  22,22 

2 21 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Instalacja dwóch silników 

gazowych w 

elektrociepłowni 

oczyszczalni ścieków 

Hajdów w celu zwiększenia 

możliwości energetycznego 

oczyszczania biogazu do 

produkcji energii 

odnawialnej 

2014 -

2015 

 

13 340,00 13 340,00 15 887,94 

3 23 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Przeizolowanie sieci 

kablowej zasilającej ujęcie 

Prawiedniki 

2015-

2016 

 

30,00  35,73 

4 25 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Stacja wodociągowa 

Dziesiąta – modernizacja 

pompowni wody 

2015-

2016 
5,00  5,95 

5 37 

Kuźnia 

Matrycowa  

Sp. z o.o. 

Odzysk ciepła ze sprężarek 

w celu ogrzewania budynku 

biurowego i socjalnego 

2016 406,47  82,11 

6 40 SIPMA S.A. 
Termomodernizacja 

obiektów zakładu 

2015 - 

2016 
51,30  19,75 

7 48 MW Lublin S.A. 
Redukcja zużycia 

sprężonego powietrza 

2014-

2016 
300,00  357,30 

8 50 MW Lublin S.A. 
Montaż kurtyn 

powietrznych 
2015 75,00  28,80 

9 55 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji Lublin 

Termomodernizacja 

obiektów KWP w Lublinie 

przy ul. Grenadierów 3 

2014-

2015 

 

5 634,17  1 924,00 

10 56 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji Lublin 

Termomodernizacja 

obiektów KMP  

w Lublinie przy  

ul. Północnej 3 

2014-

2015 
2 091,67  714,00 

11 60 
Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

Przebudowa budynku LUW 

przy ul. Czechowskiej 15.  

Etap II – zadanie 

termorenowacja budynku 

2014 74,19  28,56 

12 62 

Wojewódzki 

Ośrodek 

Medycyny Pracy 

CP-L  

w Lublinie 

Wykonanie kolektorów 

słonecznych do podgrzewu 

ciepłej wody użytkowej 

2015 133,00 133,00 26,87 
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Lp. 

Nr 

działania 

wg PGN 

Nazwa 

beneficjenta 
Rodzaj działania 

Okres 

realizacji 

Redukcja 

zużycia 

energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 

energii w 

OZE 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji CO2 

 

[t/rok] 

13 66 

Komenda 

Miejska PSP  

w Lublinie 

Zarządzanie energią  

w budynkach Komendy 

Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej  

w Lublinie 

2016 b.d.  b.d. 

14 86 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

MARS 

Termomodernizacja, 

modernizacja c.o., wymiana 

kotłów gazowych, 

przyłączenie do sieci LPEC 

2015-

2016 
1 366,60  276,05 

15 90 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

WĘGLINEK 

Termomodernizacja 
2015-

2017 
266,96  102,78 

16 4 Gmina Lublin 

Rozbudowa sieci 

komunikacji zbiorowej dla 

potrzeb Zintegrowanego 

Centrum Komunikacyjnego 

dla LOF 

2015-

2018 
5 989,30  1 560,51 

17 10 Gmina Lublin 

Przebudowa skrzyżowania 

DK 19  

(al. Solidarności  

i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i 

DW 809 (ul. Gen. Ducha)  

w Lublinie - 

wyprowadzenie ruchu  

w kierunku węzła Lublin 

Czechów (S12/S17/S19) 

2016-

2018 
85,36  21,71 

18 11 Gmina Lublin 

Budowa nowego przebiegu 

DW 809  

w Lublinie na odcinku od 

skrzyżowania  

ul. Bohaterów Monte 

Cassino  

z ul. Wojciechowską do 

węzła Sławin - 

wyprowadzenie ruchu w 

kierunku węzła Lublin 

Sławinek (S12/S17/S19) 

2016-

2018 
12 293,50  3 147,26 

19 18 Gmina Lublin 

Budowa żłobka – budynek 

pasywny  

z panelami PV. 

Zrealizowano zadanie: 

„Zwiększenie dostępności 

usług opieki nad dzieckiem 

w wieku do trzech lat 

poprzez budowę żłobka  

w Lublinie” 

2015-

2018 
 20,22  

20 32 
MPK Lublin Sp. 

z o.o. 

Wykonanie  

w autobusach instalacji 

fotowoltaicznej 

zmniejszającej zużycie 

paliwa i emisję toksycznych  

składników spalin 

2016-

2017 
473,9 473,9 126,53 
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Źródło: Opracowanie własne 

W powyższej tabeli uwzględniono działanie Gminy Lublin zaplanowane na lata 2015-2022, dotyczące 

termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, wskazując efekty dotychczasowej realizacji.  

Gmina Lublin realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji - działanie zaplanowane na lata 2013-2020, na 

które przewidziano wydatki 1,72 mln. zł. W latach 2013-2019 wydatkowano na realizację działania środki 

w wysokości 2,657 mln. zł, zlikwidowano 341 węglowych systemów grzewczych.  

Z 42 działań, które powinny zostać ukończone do końca 2019 roku, 14 działań nie zostało zrealizowanych. 

Podstawowa przyczyna niezrealizowania działań to nie pozyskanie przez inwestorów dofinansowania ze 

środków zewnętrznych. Dotyczy to m.in. działania zgłoszonego przez MPK Lublin Sp. z o.o., „Poprawa 

Lp. 

Nr 

działania 

wg PGN 

Nazwa 

beneficjenta 
Rodzaj działania 

Okres 

realizacji 

Redukcja 

zużycia 

energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 

energii w 

OZE 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji CO2 

 

[t/rok] 

21 31 
MPK Lublin Sp. 

z o.o. 

Zakup 25 szt. autobusów 

spełniających normę emisji 

spalin EURO 6 oraz 

wyposażonych w system 

technologii fotowoltaicznej 

2018 400,35 130,28 106,89 

22 41 

MEGATEM EC 

Lublin  

Sp. z o.o. 

Termomodernizacja 

budynku biurowo – 

administracyjnego Megatem 

EC – Lublin Sp.  z o.o. 

2015-

2018 
349,37  119,14 

23 49 MW Lublin S.A. Termomodernizacja 
2015 -

2018 
185,00  71,20 

24 88 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

PLON 

Termomodernizacja, 

modernizacja c.o. 

Medalionów 8  

i Medalionów 10 

2016-

2018 
700,10  269,54 

25 95 

Pracownicza 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

„Samopomoc” 

Termomodernizacja  

budynku ul. Lipińskiego 2a 

2017-

2018 
15,00  5,77 

26 12 Gmina Lublin 

Budowa i przebudowa DW 

835 w Lublinie na 

odcinkach: od granicy 

miasta do skrzyżowania ul. 

Abramowickiej z ul. 

Sadową, od skrzyżowania 

ul. Kunickiego z ul. 

Dywizjonu 303 do ul. 

Wrotkowskiej wraz z 

budową skrzyżowania z 

DW 830 

2015-

2019 
1 044,85  266,58 

27 67 

Zarząd 

Nieruchomości 

Komunalnych 

Termomodernizacja, zmiana 

sposobu ogrzewania 

2015-

2019 
778,21  890,14 

28 47 MW Lublin S.A. 
Wymiana oświetlenia na 

energooszczędne LED 

2016 - 

2019 
500,00  595,50 

29 14 Gmina Lublin 

Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej – 67 obiektów. 

Zrealizowano w 11 

obiektach (12 budynków) 

2015-

2019 
3 086,97 5,10 967,86 

Razem 49 786,27 14 102,50 27 660,69 
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efektywności energetycznej komunikacji trolejbusowej”. Pozostałe, niezrealizowane działania to głównie 

termomodernizacje  budynków.  

Wśród 14 niezrealizowanych działań, w trakcie realizacji jest 6 działań. Wśród nich są działania Gminy Lublin 

i miejskich spółek: 

- poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie – 

działanie Gminy Lublin, planowany okres realizacji 2015-2019, 

- rozbudowa systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego – działanie Gminy Lublin, planowany okres realizacji 

2015-2019, 

- modernizacja pompowni Stacji wodociągowej Zemborzycka – działanie  MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., 

planowany okres realizacji 2015-2017. 

Wymienione działania powinny być ukończone w 2020 roku.  

2. Wskaźniki monitorowania realizacji PGN 

2.1 Poziom redukcji zużycia energii i emisji CO2, produkcja energii w odnawialnych 

źródłach  

 

Wg Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin opracowanej w 2017 roku, realizacja 

wszystkich, zaplanowanych do roku 2022 działań wpłynie na zmniejszenie zużycia energii w Gminie Lublin 

o 440 384,76 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 o 436 855,60 Mg/rok.  

W porównaniu z rokiem 2008, przyjętym za rok bazowy, przewidywane są: 

 redukcja zużycia energii o 9,41%, 

 redukcja emisji CO2 o 23,44%,  

 wzrost wykorzystania energii z OZE do 17,48%. 

Zrealizowane dotychczas działania spowodowały zmniejszenie zużycia energii o 49 786,27 MWh/rok oraz 

zmniejszenie emisji CO2 o 27 660,69 t/rok. Roczna produkcja energii w odnawialnych źródłach wzrosła  

o 14 102,50 MWh/rok. 

Osiągnięte efekty, w odniesieniu do roku bazowego 2008 to:  

 redukcja zużycia energii 1,06% 

 redukcja emisji CO2 1,48% 

 ilość energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii 14 102,50 MWh/rok. 

 

2.2 Bilans energetyczny budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez gminę 

Zużycie energii końcowej i emisję CO2 w latach 2015-2019 dla gminnych budynków użyteczności publicznej 

przedstawiają poniższe tabela i wykres.  

Tabela 2 Zużycie energii końcowej i emisja CO2 w gminnych budynkach użyteczności publicznej w roku 2008 i w latach  

2015-2019 

Rok 
Zużycie energii 

[MWh/rok] 
Emisja CO2 [t/rok] 

2008 93 314,84 37 366,32 

2015 77 316,35* 33 683,19* 

2016 82 402,57* 36 553,87* 

2017 85 972,07 42 129,48 

2018 89 449,60 39 179,12 

2019 74 120,91 33 572,22 
Źródło: Opracowanie własne 

* wartości skorygowane w stosunku do raportu z 2017 roku 
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Wykres 1 Zużycie energii końcowej i emisja CO2 w gminnych budynkach użyteczności publicznej w roku 2008 i w latach 2015-2019 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W stosunku do roku bazowego 2008, zużycie energii w 2019 roku w budynkach użyteczności publicznej 

zarządzanych przez Gminę Lublin  zmniejszyło się o ok. 20%, a emisja CO2  o ok. 10%.  

Na zużycie energii w poszczególnych latach mają wpływ m.in. liczba i stan techniczny budynków oraz 

zewnętrzne warunki atmosferyczne.  

 

 

2.3 Wskaźniki z zakresu transportu 

 

Lubelski Rower Miejski 

Lubelski Rower Miejski funkcjonuje od 2014 roku. Podstawowe wskaźniki osiągnięte w latach 2014-2019 

przedstawiono poniżej. 

Tabela 3 Wskaźniki Lubelskiego Roweru Miejskiego w latach 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba 

wypożyczeń [tys.] 
128,64 436,97 854,88 532,97 692,76 658,70 

Liczba 

zarejestrowanych 

użytkowników  

22,22 41,36 64,35 74,88 95,40 112,20  

Liczba stacji 

rowerowych  
40 43 90 91 97 98 

Liczba rowerów 400 430 900 901 951 961 

Długość tras 

rowerowych [km] 
118,0 130,0 139,0 145,0 155,3 171,0 

Źródło: Raport o stanie miasta Lublin za 2018 r., dane ZDM Lublin 
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Wykres 2 Liczba wypożyczeń LRM i długość tras rowerowych w latach 2014-2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie miasta Lublin za 2018 r. i danych ZDM Lublin 

Największą liczbę wypożyczeń rowerów zanotowano w 2016 roku. Z roku na rok przybywa długości tras 

rowerowych. W latach 2014-2019 przyrost ten wyniósł  53,0 km. W 2019 roku trasy rowerowe były dłuższe 

o  ok. 45% w stosunku do roku 2014. 

W latach 2017-2019 najpopularniejszą stacją wypożyczeń i zwrotów rowerów była stacja Nadbystrzycka/ 

Politechnika Lubelska. W 2019 roku najpopularniejsza relacja, podobnie jak w latach ubiegłych, to trasa od stacji 

Lublin Plaza do stacji Nadbystrzycka/ Politechnika Lubelska. 

Transport publiczny 

Wielkość sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w roku 2008 i w latach 2015-2019 przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 4 Sprzedaż biletów jednorazowych i okresowych w roku 2008 i w latach 2015-2019 

 2008  2015 2016 2017 2018 2019 

Bilety 

jednorazowe 

(szt.) 

30 871 016 22 017 434 20 251 855 19 000 020 17 455 098 15 506 517 

Bilety 

okresowe 

(szt.) 

216 086 444 299 429 161 440 105 420 950 394 106 

Pasażerowie 77 368 487 125 417 727 125 300 214* 
128 656 046 

134 588 846** 
131 721 987 130 738 337 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych ZTM 

*Liczba wszystkich sprzedanych biletów. Liczba ta nie uwzględnia zwrotu biletów spowodowanych zmianą ich ceny 

(ewentualna korekta około 500 000 szt.)  

**W 2017 roku nastąpiła zmiana metodyki liczenia pasażerów. W nowym algorytmie uwzględniono bilety rodzinne. 

Uchwałą nr 127/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającą  uchwałę nr 205/VIII/2015 

Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego 

transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, wprowadzono uprawnienia do 

bezpłatnych przejazdów dla osób, które ukończyły 65. rok życia, co mogło mieć wpływ na spadek liczby 

sprzedanych biletów.  
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2.4 Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych 

W latach 2017-2019 przeprowadzono działania informacyjno – edukacyjne w zakresie efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii w niżej podanych obszarach. 

Udział w międzynarodowych projektach z zakresu poprawy efektywności energetycznej:  

 Projekt „AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2014-2020. Umowa partnerska został 

podpisana przez Prezydenta Miasta Lublin 12.10.2017 r. Liderem projektu jest HafenCity 

Universität Hamburg. W projekcie uczestniczą  również przedstawiciele z Finlandii, Estonii, 

Szwecji, Rosji.  
Celem projektu jest zaangażowanie zainteresowanych podmiotów i obywateli w planowanie 

energetyczne na poziomie dzielnicy. Do realizacji projektu w Lublinie została wybrana dzielnica 

Wieniawa. W ramach projektu Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia zrealizował badanie 

„Zwyczaje korzystania z ogrzewania i prądu”, którego celem było wsparcie w przygotowaniu 

działań edukacyjnych w zakresie zużywania energii. 
 Projekt IMPLEMENT, realizowany w ramach programu Horyzont 2020, do którego Gmina Lublin 

została zaproszona przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Porozumienie z KAPE S.A. 

zostało podpisane 18.04.2018 roku. Projekt potrwa 4 lata. Kraje uczestniczące w IMPLEMENT to 

Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Szwajcaria, Maroko, Rumunia, 

Ukraina, Belgia, Grecja, Chorwacja i Polska.  

Celem projektu jest wdrożenie w Polsce systemu zarządzania jakością i systemu certyfikacji dla gmin 

szczególnie zaangażowanych w zrównoważoną politykę energetyczną, klimatyczną i transportową. 

System ten od 25 lat funkcjonuje w Europie jako Europejska Nagroda Energetyczna - European Energy 

Award (EEA).  

Udział i zwycięstwa Gminy Lublin w konkursach ECO MIASTO, organizowanych przez Ambasadę Francji  

w Polsce:  

 2017 rok – główna nagroda w kategorii „zieleń a powietrze” oraz wyróżnienie w kategorii „zarządzanie 

lokalnymi systemami energetycznymi” wśród  miast powyżej 100 tys. mieszkańców; 

 2018 rok – 2 główne nagrody w kategoriach „gospodarka wodna” i „mobilność zrównoważona” wśród  

miast powyżej 100 tys. mieszkańców.  

Propagowanie działań podnoszących efektywność energetyczną Gminy Lublin podczas niżej wymienionych 

konferencji i seminariów: 

 spotkanie z delegacją japońską, organizowane przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę 

Środkową i Wschodnią przy współpracy z japońskim Instytutem Globalnych Strategii Środowiskowych, 

9.02.2017 r., Lublin, 

 VI konferencja „Rynek Ciepła Systemowego”, prezentacja: „Osiągnięcia w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej w Lublinie”,14-16.02.2017 r., Puławy, 

 II Klimatyczne Forum Metropolitarne, wystąpienie „Plan gospodarki niskoemisyjnej w kontekście 

adaptacji do zmian klimatu”, 15-16. 05.2017 r., Lublin, 

 konferencja „Efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań prawnych  

i środowiskowych – kierunki rozwoju 2017-2020”, prezentacja: „Realizacja planu gospodarki 

niskoemisyjnej i sposób zarządzania energią w Lublinie – grupy zakupowe – efektywność energetyczna 

a ekonomia”, 26.05.2017 r., Nałęczów, 
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 konferencja „Dobra Energia”, wystąpienie „Energooszczędne: dom, miasto, gmina?”,  

27.03.2018 r., Lublin, 

 IX Kongres Regionów, Panel: E-mobilność i pojazdy autonomiczne, 26-27.06.2018 r., Wrocław,  

 konferencja „Wsparcie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym”, wystąpienie „Zarządzanie 

energią w gminie”, 5.12.2018 r., Warszawa, 

 konferencja „Efektywność energetyczna a CO2. Segregujmy na serio – poprawa efektywności 

selektywnej zbiórki”, wystąpienie: „Elektromobilność – szanse i wyzwania” 24.05.2019 r., Nałęczów, 

 konferencja „Samodzielność energetyczna gmin”, wystąpienie: „Kogeneracja energii elektrycznej i 

ciepła w Lublinie z wykorzystaniem biogazu ze ścieków”, 18.06.2019 r., Warszawa, 

 III konferencja „Ekomobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”, wystąpienie: „65 lat 

elektromobilności w Lublinie i wyzwania na przyszłość”, 11.06.2019 r., Kraków, 

 Eko Forum Lubelskiego Klubu Biznesu, wystąpienie: „Wpływ elektromobilności na  jakość życia 

mieszkańców Lublina”, 18.11.2019 r., Lublin, 

 konferencja „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów”, wystąpienie: „Wdrażanie 

elektromobilności w Lublinie”, 11.12.2019 r., Warszawa. 

 

Udział w projekcie Bezemisyjny transport publiczny:  

Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego zostało podpisane dnia 29.06.2017 

r. pomiędzy Gminą Lublin, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym 

Lublin Sp. z o. o. Projekt dotyczy prac nad innowacyjnym autobusem elektrycznym dla komunikacji publicznej. 

Przystąpienie do realizacji projektu „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Lublin na lata 2020-2036”: 

Gmina Lublin otrzymała dotację na opracowanie dokumentu w ramach programu priorytetowego GEPARD II – 

transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Okres realizacji przewidziano od  

01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Celem projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla 

miasta Lublin, wraz z oceną oddziaływania na środowisko.  

Opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin 

na lata 2019-2033”, które były dwukrotnie poddawane konsultacjom społecznym w 2019 roku. Dokument został 

przyjęty przez Radę Miasta Lublin w dniu 19.12.2019 r., uchwałą Nr 496/XII/2019. 

Wymiana informacji i danych z Interesariuszami PGN przez korespondencję urzędową 

 i rozmowy telefoniczne, w tym informowanie Interesariuszy PGN o możliwościach pozyskania środków 

zewnętrznych na inwestycje proenergetyczne. 

Udział w Ekopikniku w 2017 roku - prezentacja samochodu elektrycznego. 

 

Liczba osób uczestniczących w powyższych wydarzeniach szacowana jest na ok. 3000 osób ( 2017 r. - 1450, 

2018 r. - 850, 2019 r. - 700). W omawianym okresie pojawiały się również publikacje dotyczące tematyki 

efektywności energetycznej i OZE w Lublinie w prasie ogólnopolskiej Energia i Recykling (ok. 6000 osób) oraz 

w lokalnej prasie – Kurier Lubelski (ok. 4000 osób), Dziennik Wschodni (ok. 6000 osób).  
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3. Stan środowiska w Lublinie  

Oceny stanu powietrza w Lublinie dokonuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie 

Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ul. Obywatelska 13,  

20-092 Lublin. Na terenie Lublina pomiary prowadzone są na dwóch stacjach pomiarowych – przy  

ul. Obywatelskiej 13 (stacja automatyczna) i przy ul. Śliwińskiego 5. 

Wg opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Lubelskim. Raport wojewódzki za rok 

2018”, w roku 2018 stwierdzono na stanowisku pomiarowym przy ul. Obywatelskiej przekroczenie 

dopuszczalnej ilości przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10. Odnotowano na tym 

stanowisku 46 dni ze stężeniami powyżej poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m³, przy dopuszczalnych 

35 dniach. 

Liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w latach 

2010-2018 w woj. lubelskim przedstawiona jest na poniższym wykresie. 

Wykres 3 Liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24h pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w latach 2010-2018 

w woj. lubelskim 

 

Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/14052   

Dotrzymanie stężeń średnich rocznych dla pyłu PM2,5 sprawdzono na podstawie wyników pomiarów 

prowadzonych w Lublinie przy ul. Śliwińskiego i przy ul. Obywatelskiej. Na stanowiskach zostały dotrzymane 

stężenia średnie roczne obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., wynoszące 25 µg/m³. Stężenie średnie roczne przy 

ul. Śliwińskiego wynosiło 19 µg/m³, co stanowi 76% stężenia dopuszczalnego, natomiast przy ul. Obywatelskiej 

24 µg/m³, co stanowi 96% stężenia dopuszczalnego. Od 1 stycznia 2020 r. poziom dopuszczalny dla pyłu 

zawieszonego PM2,5 wynosi 20 µg/m³.  

Tabela poniżej przedstawia liczbę dni z przekroczeniami stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w latach 2013-

2018. 

Tabela 5 Liczba dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w strefie Aglomeracja Lubelska 

 

Źródło: Program Ochrony Powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska, opracowany przez Atmoterm S.A. na podstawie umowy 

1396/OP/19 z dnia 17.10.2019 r. na zlecenie Województwa Lubelskiego 

*m - manualna, a - automatyczna 
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Główną przyczyną występowania przekroczeń jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków 

oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, głównie w sezonie zimowym. Inne przyczyny występowania 

przekroczeń to m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz niezorganizowana emisja pyłu z dróg 

i terenów przemysłowych. 

Średnie roczne stężenia pozostałych zanieczyszczeń w 2018 roku na stanowisku przy ul. Obywatelskiej były 

następujące: 

 dwutlenek siarki – 6 µg/m³ (30% poziomu dopuszczalnego),  

 dwutlenek azotu – 22 µg/m³ (55% poziomu dopuszczalnego), 

 benzen – 2 µg/m³ (40% poziomu dopuszczalnego), 

 benzo/a/piren - 2 ng/m³ (200% poziomu docelowego), 

 ołów - 0,007 µg/m³ (1,4% poziomu dopuszczalnego), 

 arsen – 1,0 ng/m³ (16,7% poziomu docelowego), 

 kadm - 0,2 µg /m³ (4% poziomu docelowego), 

 nikiel - 3 ng/m³ (15% poziomu docelowego), 

 ozon - liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m³ w ciągu kolejnych trzech lat, wyniosła 

5 dla lat 2016-2018 – nie został przekroczony poziom docelowy wynoszący 25 dni, 

 maksymalne 8-godzinne stężenie tlenku węgla - 4 mg/m³ (40% poziomu dopuszczalnego).  

 

Ze względu na notowane przekroczenia stężeń zanieczyszczeń, Lublin od 2008 roku realizuje programy ochrony 

powietrza. Obowiązują:  

 uchwała Nr XXXVII/608/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 roku  

w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja 

Lubelska”; 

 uchwała nr XXII/316/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 października 2016 roku  

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na 

przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu”. 

W lutym 2020 roku ogłoszone zostały konsultacje nowego „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja 

lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10  

i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu”, w którym zawarty został harmonogram realizacji działań 

naprawczych do roku 2026. 

4. Podsumowanie 

Z 42 działań, których termin realizacji upływał w 2019 r. zostało zrealizowanych 28, co stanowi ok. 67%. 

Zrealizowane dotychczas działania spowodowały zmniejszenie zużycia energii o 49 786,27 MWh/rok oraz 

zmniejszenie emisji CO2 o 27 660,69 t/rok. Roczna produkcja energii w odnawialnych źródłach wzrosła  

o 14 102,50 MWh/rok. 

Osiągnięte efekty, w odniesieniu do roku bazowego 2008 to:  

 redukcja zużycia energii 1,06% 

 redukcja emisji CO2 1,48% 

 ilość energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii 14 102,50 MWh/rok. 

Nie zostało zrealizowanych 14 działań, z czego 6 działań jest w trakcie realizacji, w tym 3 działania Gminy 

Lublin i MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.  

Działania przynoszące największe efekty nie zostały jeszcze zrealizowane. Są to budowa bloków energetycznych  

zasilanych biomasą zaplanowane do realizacji przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia 

w Lublinie Wrotków i MEGATEM EC Lublin Sp. z o.o., oraz budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji 

energii elektrycznej odnawialnej o mocy ok. 2 MW- działanie MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.  
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Zużycie energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej w roku 2019 wyniosło 74 120,91 MWh i było 

o ok. 20% niższe w stosunku do roku bazowego 2008, emisja dwutlenku węgla spadła o ok. 10%.  

W 2019 roku długość ścieżek rowerowych wzrosła o ok. 45% w stosunku do roku 2014, w którym został 

uruchomiony Lubelski Rower Miejski. W systemie zarejestrowanych było 112,20 tys. użytkowników, a liczba 

wypożyczeń wyniosła 658,7 tys. 

W 2019 roku z miejskiej komunikacji publicznej skorzystało ponad 130 mln. pasażerów. Sprzedano ponad 15,5 

mln. biletów jednorazowych i 394,1 tys. biletów okresowych.  

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach poświęconych efektywności energetycznej/wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2019 szacowana jest na 3000 osób, w tym w 2019 r. - 700 osób. 

Tematyka ta poruszana była również w publikacjach w lokalnej prasie – Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski 

jak też prasie ogólnopolskiej Energia i Recykling. 

W roku 2018 wyniki ze wszystkich stanowisk pomiarowych pyłu PM10 w strefie Aglomeracja Lubelska 

wskazały brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu średniorocznego (40 μg/m3) i wynosiły od 27,6 do 

33,7 μg/m3. Największa liczba dni z przekroczeniem występuje na stacji zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 

13, natomiast brak przekroczeń (od 2016 r.) odnotowano na stacji zlokalizowanej przy ul. Śliwińskiego 5. 
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