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Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 
społeczeństwa: 
1) rozpatruje uwagi i wnioski; 
2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa 
w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 
 
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy, do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie 
zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione: 
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 
2) opinie właściwych organów (RDOŚ, Sanepid) 
3) zgłoszone uwagi i wnioski; 
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 
przeprowadzone; 
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu. 
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz.1219 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Lublin 
obwieszczeniem z dnia 22 grudnia 2021 roku poinformował o możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, którego przedmiotem był sporządzony projekt Programu ochrony środowiska dla 
miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w terminie od 23 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. 
 
Dokumenty były dostępne do wglądu:  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin https://bip.lublin.eu,  na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin https://www.lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/,  w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, 

pokój 104, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30, po wcześniejszym umówieniu wizyty 
telefonicznie pod numerem tel.: 81 466 26 33. 

 
Ponadto dokument wysłany był do zaopiniowania do:  Biura Rady Miasta Lublin,   Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.,   Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Lublinie,   Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,    Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie,   Wydziałów i Biur Urzędu Miasta Lublin (Wydział Geodezji, Biuro Zarządzania Energią, Wydział 
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zarządzania Ruchem 
Drogowym i Mobilnością, Wydział Inwestycji i Remontów, Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, 
Biuro Rewitalizacji i Klimatu, Wydział Planowania, Biuro Rozwoju Turystyki, Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Wydział Funduszy Europejskich). 

 
W terminie, w którym zapewniono społeczeństwu możliwość udziału w postępowaniu, którego 
przedmiotem był sporządzony projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata  
2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do Urzędu 
Miasta Lublin wpłynęły uwagi do ww. projektu. Sposób w jaki odniesiono się do wniesionych uwag 
opisano w poniższej tabeli. 
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Tabela 1 Sposób w jaki odniesiono się do uwag wniesionych w terminie, w którym zapewniono społeczeństwu możliwość udziału w postępowaniu, którego 
przedmiotem był sporządzony projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko 

Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
Biuro Miejskiego 

Architekta Zieleni Urząd 
Miasta Lublin 

 

„PROJEKT PROGRAMU – uwagi  część uwag, wnoszonych przez MAZ dotychczas pozostała 
skopiowanymi tekstami, bez rozwinięcia lub nie zostały wniesione w 
ogóle,  Lipniak - nie Lipnik - w całym opracowaniu,  str. 43 - Rola zieleni miejskiej dla ochrony powietrza -  należy 
poprawić: "fitocyndy"  (chodziło chyba o fitoncydy),  str. 44 – należy zmienić w zdaniu na: „ponadto rzadsze koszenie 
trawników, łąki kwietne, trawniki ekstensywne”,  str. 73-74 – należy dodać: w Lublinie planowane jest również 
rozpoczęcie projektowania i realizacji ogrodów deszczowych (mała 
retencja),  str. 100-101 - tabela 51 - Pomniki przyrody - należy usunąć:  pozycję nr 18 – kasztanowiec zwyczajny, WKP 387, 1 szt., ul. 

Staszica 16, pomnik przyrody został zniesiony,  pozycja nr 20 – lipa drobnolistna, topola, WKP 389, ilość sztuk 
należy zmienić z 48 na 47 (jedno drzewo zniesione),  należy usunąć pozycję nr 21 dąb, ul. Ewangelicka, pomnik 
przyrody został zniesiony,  należy poprawić pozycje nr 55, dąb szypułkowy z GRPP 3 na 
GRPP 31,  należy dodać pozycje, nowo ustanowionych pomników 
przyrody: o kłęk amerykański, GRPP 37, ilość sztuk 1, ul. 

Krucza 6, o lipa drobnolistna, GRPP 38, ilość sztuk 1, Plac 
Teatralny 1, o dąb szypułkowy, GRPP 39, ilość sztuk 1, ul. 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
Jana Pawła II (naprzeciw skrzyżowania z ul. 
Granitową), o klon pospolity, GRPP 40, ilość sztuk 1, ul. 
Głęboka (skwer przy skrzyżowaniu z ul. 
Filaretów), o grusza pospolita, GRPP 41, ilość sztuk 1, Teren 
ośrodka wypoczynkowego „Marina” nad 
Zalewem Zemborzyckim.  str. 102 – projektowane pomniki przyrody - należy dodać:  lipa szerokolistna,, 1 szt. na terenie szpitala 

neuropsychiatrycznego ul. Abramowicka,  dąb szypułkowy, 1 szt. ul. Szafirowa (przy mini boisku),  topola holenderska, 5 szt., ul. Krochmalna 57 (teren dawnego 
LKJ),  dąb szypułkowy, 7 szt.,  ul. Gdańska,  dąb szypułkowy, 4 szt., ul. Białostocka,  topola, 1 szt., ul. Rudnicka, skrzyżowanie z ul. Koryznowej,  Stary Gaj: 

1. lipa drobnolistna – 460 cm, 
2. dąb szypułkowy - 350 cm, 
3. dąb szypułkowy - 350 cm, 
4. grab zwyczajny - 255 cm, 
5. dąb szypułkowy - 375 cm, 
6. dąb szypułkowy - 400 cm, 
7. dąb szypułkowy - 360 cm,  str. 107 - 5.9.1.6 Szata roślinna miasta  roślinność normowana – nie została opisana tak, jak pozostałe, 

brak rozwinięcia, 
dział powinien zostać rozwinięty – podobnie jak potraktowany 
został dział „5.9.1.7 Fauna”,  pominięta została całkowicie zieleń w pasach drogowych – nie 



 

5 

Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
jest nawet wymieniona,  omówione zostały tutaj raczej zbiorowiska naturalne i 
półnaturalne (murawy, zarośla, łąki, roślinność wodna i 
szuwarowa, gatunki obce, itd.) - nie ma natomiast wiadomości na 
temat tego, co tworzy np. W % zieleń w mieście, co wchodzi w jej 
skład (drzewa- rodzaje, gatunki, wiek: krzewy – rodzaje, gatunki : 
trawniki – ilość, skład gatunkowy; itp., itd.), czy przeważa 
roślinność drzewiasta, czy krzewiasta, liściasta, czy iglasta, czy 
więcej jest młodych nasadzeń, czy starodrzewu, udział zieleni 
wysokiej w skali powierzchni miasta, np. udział % itp., itd. - 
informacje, które charakteryzowałyby zieleń w mieście,  kiedy w dziale „Fauna” podajemy takie informacje jak np. 
Gatunki ptaków zamieszkujące zieleń wysoką, nie mając 
jednocześnie w dziale wcześniejszym żadnych informacji o tej 
zieleni wysokiej – napotykamy na pewną niespójność, brak 
konsekwencji w informacji.  Warto skorzystać może ze „Studium (...)”  str. 113  (…) na terenie miasta Lublin występuje… należy zmienić z 60 
szt. na 64 szt. pomników przyrody,  Zielony Budżet – to nie jest Budżet Obywatelski Oceny 
formalnej dokonują wydziały Urzędu Miasta i jednostki Gminy (…) 

Proponujemy również wstrzymanie się od zapisu (3 wersy w ostatnim akapicie) 
na temat niskiej świadomości mieszkańców w kontekście ochrony przyrody czy 
środowiska – mamy w Lublinie wiele prężnie działających stowarzyszeń, 
fundacji, ruchów miejskich, bardzo świadomych i działających na rzecz 
ochrony przyrody, środowiska (szczególnie w ostatnich latach)  str. 126 – należy zmienić na: „Lublin nad łąką przysiadł” – to kampania, 

jeden z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach 
Zielonego Budżetu, zlecony przez Urząd Miasta Lublin,  str. 127 – „Tu kosimy rzadziej” powinien być oddzielony od zakładania 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
łąk kwietnych (łąk kwietnych wysiewanych). 
 

Łąki kwietne i murawy ekstensywne, to osobny temat. 
Łąki kwietne i murawy ekstensywne w 2020: 
Murawy ekstensywne:  w pasie dzielącym ul. Wrotkowską,  przy skrzyżowaniu ul. Biernackiego i ul. Sierocej,  przy ul. Lwowskiej w pasie dzielącym pomiędzy rondem 

Mohyły a rondem Dmowskiego,  przy ul. Filaretów (okolice ul. Pana Balcera),  przy ulicy Filaretów (teren przy ul. Bursztynowej),  przy ul. Wrotkowskiej (teren przy ul. Inżynierskiej),  na rondzie im. 100-lecia KUL,  w pasie dzielącym ul. Jana Pawła II (wysiane częściowo, 
pozostałe zostaną dosiane po przekwitnięciu słoneczników). 

Łąki kwietne:  w pasie dzielącym alei Unii Lubelskiej,  w pasie dzielącym ul. Nałęczowskiej,  w pasie dzielącym ul. Głębokiej,  przy Zalewie Zemborzyckim,  w wąwozie „Rury”,  na rondzie im. Mokrskiego,  przy ul. Bernardyńskiej,  na pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej,  teren przy skrzyżowaniu ul. Łęczyńskiej z al. Witosa. 
 
Należy wyjaśnić, że :„Program estetyka” – jeden z projektów zgłoszonych 
przez mieszkańców w ramach Zielonego Budżetu, zlecony przez Urząd Miasta 
Lublin. 
Należy wyjaśnić, że: „Przyroda Lublina” – album wydany w 2017r. Z okazji 
700-lecia Miasta Lublin. Powstał we współpracy Biura Miejskiego Architekta 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
Zieleni Urzędu Miasta Lublin z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej, 
zawierający wiele pięknych fotografii, ukazujących przyrodę Lublina.  str. 144 – 64  ; równe lub większe niż 64  str. 157 – tabela 
należy połączyć zadanie „utrzymanie terenów zielonych poza pasem 
drogowym” z zadaniem „Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i 
renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin” – w jedno zadanie o 
nazwie „ Utrzymanie terenów zieleni w mieście” – Finansowanie w ramach 
funkcjonowania jednostki  str. 158 i 159– tabela 
należy wykreślić całkowicie zadania:  ustanawianie pomników przyrody,  łąki kwietne,  edukacja – dziesięć śnieżek (…),  edukacja – estetyka dla Lublina 
należy wykreślić nazwy ulic i rozwinięcie opisu i zostawić wyłącznie w formie, 
jak niżej  Nasadzenia przyuliczne  (Finansowanie w ramach Zielonego 

Budżetu lub funkcjonowania jednostki)  Renowacja terenów i tworzenie miniskwerów  (Finansowanie w 
ramach Zielonego Budżetu lub funkcjonowania jednostki)  str. 160 – tabela - źródło finansowania – Zielony Budżet jest 

finansowany z osobnego źródła czyli „Zielony Budżet”, nie Budżet 
Obywatelski.” 

Biuro Miejskiego 
Architekta Zieleni Urząd 

Miasta Lublin 
 

„PROGNOZA – uwagi  Tabela 2 – str. 17 
należy połączyć zadanie „utrzymanie terenów zielonych poza pasem 
drogowym” z zadaniem „Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i 
renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin” – w jedno zadanie o 
nazwie „ Utrzymanie terenów zieleni w mieście” 
należy wykreślić nazwy ulic i rozwinięcie opisu i zostawić wyłącznie w formie, 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
jak niżej:  nasadzenia przyuliczne 
należy wykreślić całkowicie zadanie:  ochrona zieleni istniejącej (...)  str. 36  Wskaźniki monitorowania programu: należy zmienić podpunkt 

17 – liczba pomników przyrody na terenie miasta z wartości 
bazowej 60 szt. na 64 szt. oraz wartość docelowa z większe 
równe 60 szt. na większe równe 64 szt.  str 48 – pomniki przyrody– 64 szt.  str. 49, 50 – tabela 13–Pomniki przyrody wykaz – należy poprawić 

zgodnie z uwagami do POŚ (powyżej)   str. 51. Projektowane pomniki przyrody, należy dodać:  lipa szerokolistna,, 1 szt. na terenie szpitala 
neuropsychiatrycznego ul. Abramowicka,  dąb szypułkowy, 1 szt. ul. Szafirowa (przy mini boisku),  topola holenderska, 5 szt., ul. Krochmalna 57 (teren dawnego 
LKJ),  dąb szypułkowy, 7 szt.,  ul. Gdańska,  dąb szypułkowy, 4 szt., ul. Białostocka,  topola, 1 szt., ul. Rudnicka, skrzyżowanie z ul. Koryznowej  Stary Gaj: 

1. lipa drobnolistna – 460 cm, 
2. dąb szypułkowy - 350 cm, 
3. dąb szypułkowy - 350 cm, 
4. grab zwyczajny - 255 cm, 
5. dąb szypułkowy - 375 cm, 
6. dąb szypułkowy - 400 cm, 
7. dąb szypułkowy - 360 cm   ,  str. 54 – „Szata roślinna miasta” – proszę poprawić, zgodnie ze 

wskazówkami  do POŚ (powyżej)” 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
Biuro Rewitalizacji 

i Klimatu 
Urząd Miasta Lublin 

„Moją uwagę zwrócił błędny zapis adresu na stronie 57, tab.28 dot. 
oczyszczalni Hajdów. Powinno być , ul. Łagiewnicka 5, co jest dobrze 
napisane na stronie 77. Ponadto jest kilka literówek. 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy. 

Biuro Zarządzania 
Energią 

ul. Tomasza Zana 38 
 20-601 Lublin 

1. Rozdział 4.3. Infrastruktura techniczna 
• str. 21 – w tab. 9. podano długość sieci gazowej w 2018 r. równą 719 511 m, 
natomiast w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033” przyjętych uchwałą nr 
496/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. długość sieci 
gazowej w 2018 r. wynosiła 706 102 m. 
2. Rozdział 5.1.1.3 Źródła emisji 
• str. 36-37 – w podanej liczbie trolejbusów należy uwzględnić pojazdy marki 
Solaris Trollino dostarczone pod koniec roku 2019 r. oraz zweryfikować dane 
odnośnie udziału pojazdów elektrycznych w taborze transportu publicznego; 
• str. 38 – należy zweryfikować dane odnośnie Lubelskiego Roweru 
Miejskiego. 
W dokumencie podano, że w systemie jest 901 rowerów, zlokalizowanych 
w 92 stacjach wypożyczeń, natomiast na stronie LRM jest informacja 
o 951 rowerach w 97 stacjach wypożyczeń, jeszcze innymi danymi dysponuje 
Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin. 
3. Rozdział 5.1.1.5. Odnawialne źródła energii 
Nr dokumentu Mdok: 3558/01/2021 Strona 1 z 4 
Urząd Miasta Lublin 
• W ww. rozdziale przytaczane są dane z wykonanej w 2017 r. „Inwentaryzacji 
instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lublin”, której wyniki 
zostały zawarte w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033”. Biuro 
Zarządzania Energią dysponuje bardziej aktualnymi danymi, niż dane 
cytowane 
z Inwentaryzacji z 2017 r.; 
• str. 44 - podano nasłonecznienie za IMGW 1000-1050 kWh/m2, 
a w „Inwentaryzacji instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
Lublin” było 1050-1150 kWh/m2; 
• str. 45 – opis dotyczący energii słonecznej wykorzystywanej na terenie 
Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” warto uzupełnić o poniższe informacje. 
Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1998,36 kWp składa się z dwóch instalacji 
o mocy 999,18 kWp każda. Dodatkowo, w ramach realizacji kontraktu 
„Zarządzanie energią”, na dachu budynku stacji dmuchaw zainstalowana 
została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp; 
• str. 48 - podano niewłaściwą nazwę podmiotu odpowiedzialnego za 
eksploatację instalacji oraz moc kogeneratora na terenie składowiska odpadów 
w Rokitnie. 
W dokumencie podano moc 500 kWe, a powinno być 536 kWe. Instalacja 
nie jest eksploatowana przez Neoenergy. Do 10 listopada 2019 r. koncesję 
na wytwarzanie energii elektrycznej posiadała firma Ener-G Sp. z o.o., 
a aktualnie instalację eksploatuje Neo Power Sp. z o.o., zgodnie z koncesją 
udzieloną do końca 2030 roku; 
• str. 49-50 – W tabeli nr 23 nie została uwzględniona instalacja fotowoltaiczna 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina”, która w poprzedniej wersji 
dokumentu była ujęta w wykazie planowanych gminnych instalacji 
odnawialnych 
źródeł energii; 
• W tabeli nr 24 należy uwzględnić planowaną instalację pomp ciepła 
w Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym dla Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Ponadto, należy ujednolicić wartości w tabeli, wpisując 
w wierszu nr 3 pełną nazwę szkoły zlokalizowanej na ul. Berylowej (Zespół 
Szkół 
nr 13 w Lublinie) oraz w wierszu 6 podając nie nazwę zadania, a nazwę 
obiektu 
tj. Centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie. 
4. Rozdział 5.8.1. Stan wyjściowy 
• str. 94 – w tabelach 48 i 49 odnośnie sumy odpadów zebranych w latach 
2017- 2019 oraz osiągniętych przez miasto Lublin poziomów odzysku i 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
recyklingu 
w latach 2016-2019 nie podano danych za rok 2019, przy czym na stronie BIP 
Urzędu Miasta Lublin dostępny jest dokument „Analiza stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi miasta Lublin za rok 2019”. 
5. Rozdział 6 Cele Programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie 
• str. 148 – w tabeli nr 56 (Zadania własne miasta Lublin) wpisano zadanie 
pn. „Rozbudowa systemu niskoemisyjnego transportu publicznego w Lublinie 
w tym mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynkach zajezdni”. Zgodnie 
ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 
miasta Lublin” dopuszczono na obiektach tego typu budowę instalacji oze o 
mocy przekraczającej moc mikroinstalacji. Zasadne jest aby dopuszczano 
budowę instalacji fotowoltaicznych (i magazynów energii) dedykowanych dla 
obiektów infrastruktury transportu publicznego bez ograniczenia tylko do 
mikroinstalacji oraz tylko do budynków (lepiej używać: obiekty, tereny, perony, 
przystanki, zajezdnie, centra komunikacyjne etc.) z możliwością połączenia 
także z magazynami energii.  
• str. 168 – w tabeli nr 57 (Zadania monitorowane, realizowane na terenie 
miasta Lublin) zostało ujęte zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do 
produkcji energii elektrycznej odnawialnej – 2 MW”. Zadanie to zostało już 
zrealizowane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. i w rzeczywistości powstała 
nie jedna instalacja o mocy 2MW, a dwie o mocy jednostkowej 999,18 kWp. 
Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony 
środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 
2027: 
 Rozdział 1.3.3. Pakiet energetyczno klimatyczny do 2030 roku  
• str. 9 – nie zostały przywołane cele z opracowanego przez Ministerstwo 
Energii projektu „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” 
(KPEiK 2021- 2030), którego opracowanie wynika z regulacji zawartych w tzw. 
Pakiecie zimowym i będącym jego częścią rozporządzeniu tzw. governance, 
które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 21 grudnia 
2018 r. 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
2. Rozdział 1.3.6. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do rok u 2020 z perspektywą do roku 2030  
 
• str. 16 w tab. 2. (Zgodność celów i kierunków działań określonych w 
Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 z Programu ochrony 
środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027) 
w obszarach interwencji klimat i powietrze oraz zagrożenia hałasem zostały 
ujęte poniższe zadania:  
- Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej 
odnawialnej – 2 MW (MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.),  
- Budowa układu akumulacji ciepła o pojemności 40 000 m3 w Elektrociepłowni 
Lublin Wrotków (PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie 
Wrotków),  
- Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą o mocy elektrycznej 12 
MW i cieplnej 35 MW (MEGATEM EC Lublin Sp. z o.o.).  
 
Zadanie MPWiK w Lublinie Sp z o.o. zostało już zrealizowane. Powstały dwie 
instalacje o mocy jednostkowej 999,18 kWp.  
 
Według danych zawartych w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033” w 
Elektrociepłowni Lublin Wrotków planowana jest budowa akumulatora ciepła o 
pojemności do 40 000m3,,  
 
natomiast MEGATEM EC Lublin Sp z o.o. planuje budowę akumulatora ciepła 
o pojemności 12 000 m3 , jako uzupełnienie bloku opalanego biomasą. 
 
3. Rozdział 5.2.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza  
• str. 39 (Ogrzewanie budynków nieobjętych miejską siecią ciepłowniczą) w 
treści „Budynki niepodłączone do sieci ciepłowniczej, ogrzewane za pomocą 
pieców grzewczych na paliwo stałe stanowią źródło niskiej emisji” proponuje 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
się użycie określenia „pieców i kotłów na paliwo stałe”. 4. Rozdział 11. 
Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
• str. 99 – w zapisie „Największe oddziaływanie na środowisku będzie 
występować podczas realizacji zadań polegających na termomodernizacji 
budynków, budowie i modernizacji dróg oraz budowie instalacji odnawialnych 
źródeł energii, budowie wodociągów i kanalizacji, modernizacji sieci gazowej i 
ciepłowniczej” proponuje się uszczegółowienie katalogu odnawialnych źródeł 
energii z uwzględnieniem mocy, ponieważ mikroinstalacje są poza obiektami 
oddziałującymi na środowisko. W załączeniu przekazuję projekt Programu 
wraz ze szczegółowymi komentarzami ZE, gdzie oprócz powyższych uwag 
zostały zaznaczone omyłki pisarskie. 

 
Wydział Zarządzania 
Ruchem Drogowym 

i Mobilnością 
ul. Krochmalna 13i 

20-401 Lublin 

W przedstawionej Prognozie Oddziaływania na Środowisko brakuje dwóch 
ważnych aspektów, które powinny zostać wyszczególnione w zakresie 
poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia hałasu w mieście Lublin w 
odniesieniu do transportu. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę 
proponowanych rozwiązań. 
Strefy Czystego Transportu 
Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu – czyli poprawa jakości przestrzeni 
dla pieszych i rowerzystów oraz zmniejszenie konieczności korzystania z 
transportu indywidualnego, poprzez podnoszenie jakości transportu 
publicznego, wyznaczania buspasów oraz połączeń rowerowych. Strefy 
Czystego Transportu mają za zadanie nie tylko ograniczyć emisje pochodzące 
z transportu, ale także zmniejszyć liczbę pojazdów w miastach, zmieniając ich 
charakter na bardziej przyjazny mieszkańcom (w pierwszym etapie ich 
wdrażania, zakaz wjazdu powinien obejmować głównie samochody najstarsze 
i najbardziej emisyjne). Strefy powinny być lokalizowane dla terenu w ścisłym 
Centrum, w obszarze śródmiejskiej zabudowy lub jej części. Jednocześnie 
informujemy, że obecnie w powyższym zakresie obowiązujące regulacje 
prawne są niewystarczające dla wprowadzanie takich stref. 
Strefy Tempo 30 
Tworzenie Stref Czystego Transportu, powinno iść w parze z tworzeniem Stref 
Tempo 30 (ograniczenie w centrum miasta prędkości aut do 30 km/h). Poprzez 

Prognoza oddziaływania na środowisko 
odnosi się do zadań zaplanowanych w 
ramach dokumentu, dla którego została 
sporządzona.  
W Programie ochrony środowiska nie 
wskazano do realizacji takich zadań jak Strefy 
Czystego Transportu, czy Strefy Tempo 30 
(obowiązujące regulacje prawne są 
niewystarczające dla wprowadzanie takich 
stref), dlatego nie jest zasadnym 
przedstawianie analizy dotyczącej takich 
rozwiązań w prognozie.  
Celem prognozy nie jest zaplanowanie zadań 
na przyszłe lata, ale określenie wpływu na 
środowisko zadań zaplanowanych do 
realizacji w ramach Programu Ochrony 
Środowiska.  
 
Wskazane przez Wydział Zarządzania 
Ruchem Drogowym i Mobilnością  
zasygnalizowano w Programie Ochrony 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
zwiększenie płynności ruchu aut byłoby możliwe zmniejszenie zanieczyszczeń 
spowodowanych unosem wtórnym oraz pyłów z klocków hamulcowych. Takie 
strefy wpływają również na zmniejszenie hałasu, poprawę bezpieczeństwa, a 
co za tym idzie na komfort osób żyjących i przebywających w centrum miasta 
(zwiększa to atrakcyjność aglomeracji). 
 
W prognozie powinny zostać ujęte działania zaplanowane na przyszłe lata, 
które zostaną podjęte w celu wdrożenia powyższych stref: 
- ustalenie granic obszaru strefy np. lista ulic, 
- wyznaczenie sposobu organizacji ruchu - ograniczenia wjazdu do strefy np. 
znaki drogowe, szlabany itp. (granice obszaru strefy powinny być oznaczone 
znakami drogowymi), 
- dodatkowe aspekty związane z podaniem do publicznej wiadomości np. 
ogłoszenia na jaki okres wprowadzona zostanie strefa, rodzaje dopuszczonych 
pojazdów, wysokość opłaty (ryczałt, abonament). 

Środowiska w rozdziale 5.1. Ochrona klimatu i 
jakości powietrza. 
 

Wydział Zarządzania 
Ruchem Drogowym 

i Mobilnością 
ul. Krochmalna 13i 

20-401 Lublin 

Ponadto w Programie Ochrony Środowiska należy uwzględnić następujące 
uwagi: 
• Zmienić klasę techniczną drogi nr 809 z klasy Z na klasę G/ GP (zależnie od 
odcinka), 
• W tabeli 12 należy poprawić wyrażenie na „długość infrastruktury rowerowej”, 
• Podrozdział „5.1.1.3 Źródła emisji” uzupełnić o dane o elektrycznych 
taksówkach, które są w posiadaniu Biura Zarządzania Energią. Ponadto 
należałoby uwzględnić informacje na temat e-hulajnóg. Z prośbą o takie dane 
można wystąpić do operatorów np. Bolt. 
• Do tej pory w Lublinie i Świdniku było 89 stacji Lubelskiego Roweru 
Miejskiego 
oraz 871 rowerów. 
• W tabeli SWOT należy uwzględnić w kolumnie ‘mocne strony’ wprowadzenie 
3 operatorów e-hulajnóg na terenie Lublina: Bolt, Volt Scooters, Blinkee.city 
oraz porozumienie z operatorem e-hulajnóg i wyznaczenie 21 stref 
mikromobilności. 
W kolumnie ‘szanse’ należy opisać zwiększającą się popularność UTO – 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
urządzeń transportu osobistego, jak np. hulajnogi oraz wyznaczanie kolejnych 
stref elektromobilności” 
„W Prognozie Oddziaływania na Środowisko należałoby dodatkowo 
uwzględnić: 
• W podrozdziale 1.3.16, 1.3.17, 5.2.1. opisać transport rowerowy oraz 
e-hulajnogi, w tym porozumienie z operatorami zawarte w 2020 r.” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  

Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie 

„Na stronie 33 w tabeli 55 „Cele, wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania 
przewidziane do realizacji na lata 2020-2023 dla miasta Lublin” dla zadania 
„Rozbudowa systemu niskoemisyjnego transportu publicznego” proponuję 
dopisać Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie jako podmiot 
odpowiedzialny” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  

„Na stronie 36 – aktualne dane zaznaczono wytłuszczoną czcionką w „Sieć 
trakcyjna ma 68 km (obecnie jest ponad 75 km), z czego połowa w ciągu 
ostatnich lat. W lubelskiej komunikacji miejskiej użytkowane są 123 trolejbusy 
(obecnie jest 120) wśród których 27 sztuk (obecnie jest 32) to pojazdy klasy 
mega (o długości 18 m).” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy 
dotyczące sieci trakcyjnej.  
Pozostałe dane skorygowano według 
„Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie 
(projekt)” 

„Na stronie 37 w tekście „Liczba pojazdów elektrycznych wykorzystywanych w 
komunikacji miejskiej Lublina (124 sztuki) w stosunku do liczby wszystkich 
eksploatowanych pojazdów stanowi 31,2% wg stanu taboru na 31 grudnia 
2018 r,: proponuję zastosować terminologię zawartą w ustawie o 
elekttromobilności tj. autobusy zeroemisyjne zamiast pojazdy elektryczne. 
Wówczas prawdą będzie, że użytkowane jest 121 szt. autobusów 
zeroemisyjnych (120 szt. trolejbusów) i 1 autobus elektryczny).” 

Skorygowano według „Strategii rozwoju 
elektromobilności w Lublinie (projekt)” 

„Na stronie 37  - aktualne dane zaznaczono wytłuszczoną czcionką: „Do 2023 
roku planowane jest wyposażenie komunikacji miejskiej w Lublinie w 201 
(powinno być 170 szt.) pojazdów autobusów zeroemisyjnych – 135 szt. 
(powinno być 130 szt.) trolejbusów i 66 sztuk (powinno być 40 szt.) autobusów 
elektrycznych” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  

„Na str. 149 w tabeli wymieniono zadanie „Rozbudowa systemu 
niskoemisyjnego transportu publicznego w Lublinie w tym mikroinstalacjie 
fotowoltaiczne na budynkach zajezdni”.  
Uwaga do zapisu: należałoby zastanowi się, czy w przypadku instalacji 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
fotowoltaicznych na dachach budynków zajezdni, zasadnym będzie 
ograniczenie mocy poprzez zdefiniowanie ich jako „mikroinstalacje”. Proponuję 
zastosować nazwę ogólną „instalacje fotowoltaiczne”.  „ 
„W Prognozie oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla 
miasta Lublin ma lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 na stronie 22 w 
tekście :Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Województwa Łódzkiego  
Został uchwalony Uchwalą nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego 
z dnia 30 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Lubelskiego” prawdopodobnie błędnie 
wskazano „województwo łódzkie”. „ 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  

„1. Na stronie 118 w rozdziale „Zadania z zakresu edukacji  ekologicznej 
realizowane na terenie miasta Lublin w latach 2018-2020” oraz na stronie 128 
w rozdziale  Zadania z zakresu edukacji ekologicznej planowane do realizacji 
przez Urząd Miasta Lublin w treści „Program edukacyjny był/będzie 
realizowany przez Urząd Miasta Lublin we współpracy ze spółkami miejskimi:  Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A.   Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Sp. z o.o.   Zarządem Transportu Miejskiego,  Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Sp. z o.o.   Straż Miejska Miasta Lublin  
Błędnie zdefiniowano zaznaczone powyżej jednostki jako spółki miejskie. W 
rzeczywistości są to jednostki organizacyjne Gminy Lublin.” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  

 
Dział Hydrogeologii 

MPWiK Sp. z o.o.  
al. J. Piłsudskiego 15 

20-407 Lublin 
 

„Ad. Program ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z 
perspektywą do roku 2027, str.67: 
1. zdanie: "Jego powierzchnia wynosi 180 km2 , co stanowi powierzchnię o 
około 30 km2 większą niż obszar miasta." 
Komentarz: 
Powierzchnia leja depresyjnego wg opracowania z 2017 r. prof. dr hab. 
Zdzisława Michalczyka (artykuł w Przegląd Geologiczny, vol. 65, nr 11/2, 2017) 
jest opisana w następujący sposób: 
"Powierzchnia lubelskiego leja depresyjnego w latach 2010 - 2015 obejmowała 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  
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ok. 110 km2. Obecnie jest to lej bardzo płytki, a obniżenie zwierciadła wody 
najczęściej nie przekracza 2 m." 
2. zdanie "Infiltracja wód powierzchniowych do piętra kredowego zachodzi 
jedynie pod Zalewem Zemborzyckim." 
Propozycja doprecyzowania zapisu w następujący sposób: "Infiltracja wód 
powierzchniowych do piętra kredowego zachodzi jedynie pod Zalewem 
Zemborzyckim w okresach suchych”.” 

Fundacja Wolności  
ul. Krakowskie 

Przedmieście 13/5A,  
20-002 Lublin 

 
 

„1. Brak zadań dla kilku kierunków działań Dla kierunków interwencji: mała 
retencja, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed negatywnymi 
oddziaływaniami odpadów, stały rozwój zieleni i zwiększenie powierzchni 
biologicznie czynnej, podnoszenie standardów tworzenia i pielęgnacji terenów 
zieleni nie przewidziano żadnych zadań. Oznacza to, że kierunki te nie będą 
realizowane. Skoro zaś zostały w POŚ umieszczone i uznane za ważne 
należałoby do nich przypisać zadania. Zadania te wydają się wyjątkowo ważne 
w ochronie środowiska i zwiększania bioróżnorodności w Lublinie. Dziwi brak 
jakichkolwiek działań dot. małej retencji, w sytuacji, gdy w Lublinie jest 
realizowany program złap deszczówkę (choć w daleko nie wystarczającej skali 
finansowej) czy rozsczelniane są utwardzone powierzchnie (ostatnie 
nasadzenia na Chopina i Krakowskim Przedmieściu – ponownie na zbyt małą 
skalę). Możliwe do realizacji zadania opisano szczegółowo w Planie Adaptacji 
do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030 Działanie 3.1. Budowa systemu 
optymalizacji zużycia wody w mieście: Działanie obejmuje promowanie 
zachowań sprzyjających racjonalnemu gospodarowaniu wodą, w tym 
wykorzystania „wody szarej” i deszczówki, prowadzenie działań promocyjnych i 
informacyjnych o metodach ograniczenia zużycia wody w gospodarstwie oraz 
rozszczelnianie powierzchni gruntów dla ułatwienia infiltracji wód. Nawiązana 
zostanie współpraca z przedsiębiorcami w celu promowania racjonalnej 
gospodarki wodnej w mieście, przemyśle i usługach. Wykorzystanie wód 
opadowych do procesów w gospodarstwach domowych lub 
przedsiębiorstwach pozwala na ograniczenie ilości wód dopływających do 
kanalizacji i zmniejszenie ryzyka wystąpienia lokalnych podtopień. Dla 
działania stały rozwój zieleni i zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w 

Nie dla wszystkich kierunków działań 
określono konkretne zadania, bo na dzień 
przygotowywania programu nie były one 
określone, zaplanowane, zaprojektowane 
szczegółowo. 
Należy jednak zauważyć, że Program ochrony 
środowiska jest dokumentem strategicznym, a 
jego celem jest wyznaczenie ram dla 
późniejszej realizacji przedsięwzięć mających 
przyczyniać się do ochrony środowiska w 
mieście. Poziom szczegółowości danych 
powinien być dostosowany do funkcji jaką ma 
pełnić przedmiotowy dokument.   
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POŚ należałoby przewidzieć głównie działania organizacyjne, polegające na 
zwiększaniu powierzchni biologicznie czynnej w miejscowych planach 
zagospodarowania czy decyzjach o warunkach zabudowy, szczególnie w 
formie zielonych dachów, parkingów itd. Co do zasady miasto powinno przyjąć 
zasadę minimalizacji uszczelniania terenu. Szczególnie problematyczne w tym 
zakresie są drogi, które budowane są w oparciu o ZRID. Każda nowa droga to 
zbędnie i nadmierne uszczelnione powierzchnie, które na etapie organizacji 
ruchu zostają przeznaczone na obszar wyłączony z ruchu, czyli nieużytkowany 
przez auta. Powstawanie takich przestrzeni powinno być wewnętrznie 
zakazane.” 
„Zwiększenie środków na PONE do 4 mln zł rocznie 
W POŚ wskazano, że w 2017 r. na terenie miasta Lublin przeprowadzona 
została inwentaryzacja rodzaju i wielkości zużycia paliw stałych w budynkach 
prywatnych jednorodzinnych. W tabeli 20 przedstawiono udział sposobów 
ogrzewania budynków jednorodzinnych w mieście Lublin (ogrzewanie węglem 
szacuje się na ok. 25%). Niestety nie POŚ nie znalazła się ani liczba, ani 
szacunek liczby domów jednorodzinnych ogrzewanych węglem. Nie pozwala 
to szacować czasu w jakim PONE przyniesienie efekt. W ostatnich latach 
liczba zmodernizowanych w ramach PONE źródeł ogrzewania wynosiła do 150 
rocznie. Wg deklaracji śmieciowych za 2018 rok w Lublinie było prawie 18 tys. 
gospodarstw domowych w domkach jednorodzinnych, co w uproszczeniu 
można utożsamiać z liczbą domków jednorodzinnych. 
Oznacza to, że modernizacji wymaga ponad 4 tys. pieców. Zakładając 
kontynuację PONE na aktualnym poziomie oznacza to, że ogrzewanie 
węglowe zostanie w Lublinie zlikwidowane za ponad 25 lat!!! 
Naszym zdaniem to data dalece nieakceptowalna i wymagająca 
natychmiastowego zwiększenia środków na PONE. Stanowisko jest to tym 
bardziej uzasadnione, że Lublin jest w ogonie miast wojewódzkich pod 
kątem wsparcia wymiany źródeł ogrzewania. Wg danych Polskiego Alarmu 
Smogowego wynika, że w 2019 roku Kraków dopłacił to wymiany ponad 4 000 
pieców (co w Lublinie wymagałoby 25 lat), 
Wrocław prawie 1 500 (10 lat), Katowice i Warszawa po ok. 1000 pieców (7 

Kwota przeznaczana na realizację PONE jest 
wystarczająca  - wynika ona ze zgłoszonego 
zapotrzebowania mieszkańców na wymianę 
ogrzewania. 
Poniżej przedstawiono szczegółowe 
informację dotyczące PONE z lat 2018-2020.  
Z poniższego zestawienia wynika, że budżet 
zaplanowany na PONE był większy niż kwota 
udzielonych dotacji. 
1) W ramach PONE 2018 udzielono dotacje 
na realizację 38 zadań, z czego: 
37 dotyczyło zmiany na ogrzewanie gazowe, 
1 dotyczyło zmiany na pompę ciepła. 
Łączna kwota dotacji wyniosła 296 810,43 zł 
(budżet na PONE wynosił 460 522,00 zł ). 
W ramach PONE 2018 zlikwidowano 49 
pieców i kotłów na paliwa stałe. 
2) W ramach PONE 2019 udzielono dotacje 
na realizację 135 zadań, z czego: 
129 dotyczyło ogrzewania gazowego, 
3 dotyczyło ogrzewania elektrycznego, 
2 dotyczyły podłączenia do miejskiej sieci 
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lat). Powyżej 300 źródeł ogrzewania było wymienionych jeszcze w: Łodzi, 
Toruniu, Poznaniu, Bydgoszczy, Opolu, Gdańsku i Szczecinie!!! Postulujemy 
podniesienie środków przeznaczonych na PONE z 1 mln zł rocznie do 4 mln zł 
rocznie. 
Pilnej poprawy wymaga też zmiana sposobu ogrzewania w budynkach 
komunalnych. Jak podano w POŚ: 
W 2017 r. przeprowadzono również inwentaryzację rodzaju i wielkości zużycia 
paliw stałych w budynkach komunalnych mieszkalnych i użytkowych, która 
wykazała, że na 385 zinwentaryzowanych budynków, 285 korzystało z 
ogrzewania węglowego, a 83 z ciepła systemowego.” 

ciepłowniczej, 
1 dotyczyło ogrzewania gazowego z pompą 
ciepła. 
Łączna kwota wypłaconych dotacji w 2019 r. 
wyniosła 952 749,58 zł (budżet na PONE 
wynosił 1 mln zł) 
W 2019 r. w ramach PONE zlikwidowano 171 
pieców i kotłów. 
3) W 2020 r. w ramach Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) udzielono 
dotacje na realizację 122 zadań, z czego: 
110 dotyczyło ogrzewania gazowego, 
8 dotyczyło pomp ciepła, 
2 dotyczyło ogrzewania elektrycznego, 
1 dotyczyło ogrzewania elektrycznego z 
pompą ciepła, 
1 dotyczyło ogrzewania gazowego z 
ogrzewaniem elektrycznym. 
Łączna kwota wypłaconych dotacji w 2020 r. 
wyniosła 874 989,93 zł (budżet na PONE 
wynosił 1 mln zł)  
W 2020 r. w ramach PONE zlikwidowano 147 
pieców i kotłów. 

„2. Wykreślenie z zadania Budowa i remonty chodników, placów i miejsc 
postojowych budowy miejsc postojowych. 
Zadanie Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych ma pomóc 
realizować Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 
liniowych. O ile promocja ruchu pieszego, może zmniejszyć natężenie ruchu 
samochodowego a tym samym wpłynąć na jakość powietrza, o tyle ciężko 
powiązać budowę miejsc postojowych z poprawą jakości powietrza. Jak 
zwrócono uwagę w diagnozie 
Słabą stroną badanego obszaru (zagrożenie hałasem) jest zwiększające się 

Zwiększenie liczby miejsc postojowych 
pozwoli na zmniejszenie natężenia ruchu, 
gdyż samochody nie będą „krążyć” w 
poszukiwaniu wolnego miejsca postojowego. 
Szacowane w harmonogramie koszty często 
dotyczą inwestycji drogowej, w skład której 
wchodzi także budowa miejsc postojowych – 
rozdzielenie tych kosztów byłoby bardzo 
trudne do wykonania lub niemożliwe.  
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natężenie ruchu samochodowego. Zjawisko to spowodowane jest coraz 
większą liczbą zarejestrowanych pojazdów. Skoro autorzy POŚ dostrzegają 
korelacją pomiędzy natężeniem ruchu samochodowego i liczbą 
zarejestrowanych pojazdów należałoby przeciwdziałać tym zjawiskom. 
Postulowana budowa miejsc postojowych tylko natęży negatywne zjawisko. 
Natężenie ruchu samochodowego jest jedną z najczęściej pojawiających się 
słabych stron w analizie SWOT (tabele 26, 30 i 54 POŚ)” 

 
 

„Umieszczenie w POŚ miarodajnych wskaźników dla obszaru interwencji 
Zagrożenie hałasem 
W POŚ jako wskaźnik dla obszaru interwencji Zagrożenie hałasem zapisano 
długość zmodernizowanych dróg. Wskaźnik ten nijak nie odnosi się do obszaru 
interwencji – modernizacja drogi może zarówno zwiększyć hałas drogowy, jak 
go obniżyć, jak i nie mieć na niego żadnego wpływu. Proponujemy wykreślenie 
tego wskaźnika i zastąpienie go wskaźnikami opartymi o Programu ochrony 
środowiska przed hałasem miasta Lublin: 
- odsetek ludności narażony na hałas drogowy o poziomie przekraczającym 
wartość dopuszczalną LDWN i LN. 
- liczba skutecznie wdrożonych działań z Programu ochrony środowiska przed 
hałasem miasta Lublin” 

Nazwa (źródło) Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

odsetek ludności 
narażony na 
hałas drogowy o 
poziomie 
przekraczającym 
wartość 
dopuszczalną 
LDWN 

11,6% >5,0% 

odsetek ludności 
narażony na 
hałas drogowy o 

5,1% >4,0% 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  
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poziomie 
przekraczającym 
wartość 
dopuszczalną 
LN 
Liczba 
skutecznie 
wdrożonych 
działań z 
Programu 
ochrony 
środowiska 
przed hałasem 
miasta Lublin 

0 >5 

 „Wykreślenie zadania: Zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg, mające 
na celu upłynnienie ruchu znajdują się w kierunku interwencji „Zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z emisji liniowej” Jak wskazuje nazwa 
zadania nie ma on nic wspólnego z ograniczaniem hałasu, a z upłynnianiem 
ruchu, który przekłada się na wzrost natężenia ruchu, czyli wzrost hałasu. 
Realizowane do tej pory modernizacje głównych dróg w Lublinie nie 
przekładały się na obniżenie hałasu. Wydaje się, że dla osiągnięcia celu 
Poprawa środowiska akustycznego w mieście wystarczająca będzie realizacja 
działania Realizacja działań wymienionych w Programie ochrony środowiska 
przed hałasem miasta Lublin.” 

Upłynnienie ruchu wpłynie korzystnie na 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
liniowych poprzez ograniczenie powstawania 
zatorów na drogach.   

„Wykreślenie nieprawdziwych stwierdzeń Na stronie 59, zarówno w tabeli 30, 
jak i pod nią zapisano, że najmocniejszą stroną miasta jest sukcesywne 
wdrażanie Programu ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin. Jest to 
oczywista nieprawda! Wystarczy zajrzeć do Programu ochrony środowiska 
przed hałasem miasta Lublin, gdzie zapisano: Obecny dokument – Program 
ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin na lata 2018 – 2022 jest 
pierwszym od 2009 r. Programem dla tego miasta. Poprzedni dokument został 
przyjęty uchwałą nr 594/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 19 lutego 

Z założenia Program ochrony środowiska 
przed hałasem jest dokumentem mającym 
przyczynić się do poprawy jakości klimatu 
akustycznego w mieście. Nie jest w 
kompetencji autorów Programu ochrony 
środowiska podważanie skuteczności działań 
określonych w tym dokumencie.  
Ponadto należy zauważyć, że modernizacja 
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2009 r. Z uwagi na fakt, że w poprzedzającej edycji (2014-2018) nie był 
wykonywany kolejny Program ochrony środowiska przed hałasem, nie ma 
możliwości oceny jego realizacji. Za prawdziwe nie można też uznać 
twierdzenia, że szansą dla miasta jest prowadzenie kolejnych zadań 
związanych z modernizacją ciągów komunikacyjnych – na mapie hałasu z 
2017 roku znaczne przekroczenia występowały także w obrębie świeżo 
zrealizowanych inwestycji (rok, dwa przed realizacją pomiaru), np. ul. 
Zelwerowicza, Muzyczna, Kraśnicka. Na problem ten wskazują także 
mieszkańcy. I choć nie zawsze skargi mieszkańców pokrywają się z 
przekroczeniami hałasów to wskazują, że w odczuciu mieszkańców droga 
wyremontowana = głośna droga.” 

ciągów komunikacyjnych wpływa korzystnie 
na emisję hałasu ze źródeł komunikacyjnych, 
choć oczywiście realizacja tego typu inwestycji 
nie powoduje całkowitego wyeliminowania 
problemu hałasu przy drogach.  

„Zapisanie nieprawdziwych ryzyk dla działań. W zadaniu: Realizacja polityki 
rowerowej miasta w rubryce ryzyka zapisano Małe zainteresowanie 
mieszkańców. Tymczasem największymi problemami w realizacji polityki 
rowerowej jest brak środków na jej realizację oraz... brak jej realizacji (od kilku 
lat wskazuje na to Porozumienie Rowerowe). Z prowadzonej przez 
Porozumienie Rowerowe w 2018 roku ankiety wynika, że mieszkańcy są 
zainteresowani poruszaniem się rowerem, jednak nie mają ku temu warunków 
(brak stojaków, brak infrastruktury itd.).  
 
W zadaniu Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Lublin 
w rubryce ryzyka zapisano Małe zainteresowanie mieszkańców. Świadomość 
ekologiczna mieszkańców jest coraz większa, coraz bardziej doskwiera im 
smog, stąd trudno wyrokować, że ryzykiem będzie nikłe zainteresowanie 
programem. Dużo większym i realnym zagrożeniem jest niewystarczające 
finansowanie tego problemu.  
 
W zadaniu Realizacja działań wymienionych w Programie ochrony środowiska 
przed hałasem miasta Lublin w rubryce ryzyka zapisano Wysoki koszt 
inwestycji drogowych. Zgodnie z programem działania na lata 2018-2022 
oszacowano na ok. 5 mln zł (Koszty działań zawartych w strategii 
krótkookresowej wynoszą łącznie około 4 210 tys. zł. Są to ceny netto i 

Częściowo uwzględniono uwagi w Programie 
ochrony środowiska. Należy jednak zauważyć, 
że koszty realizacji inwestycji drogowych są 
relatywnie wysokie. Nie należy ich 
porównywać z kosztami przeznaczonymi na 
realizację PONE, w kontekście w jakim 
zostało to stwierdzenie przedstawione w 
Programie ochrony środowiska, gdyż są to 
odrębne kwestie.  
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powinny być traktowane bardzo orientacyjnie). Zakładając nawet dwukrotne 
niedoszacowanie wciąż nie są to duże środki (porównywalne z obecnym 
finansowaniem PONE). Tymczasem największymi problemem przy realizacji 
programu wydaje się być... brak jej realizacji.” 
„Wykreślenie źródła finansowania Zielony Budżet. Na s. 158 zapisano zadania: 
łąki kwietne (w tym trawniki ekstensywne), Edukacja – dziesięć ścieżek 
dendrologicznych dla dziesięciu miejskich placówek edukacyjnych, Edukacja – 
estetyka dla Lublina, nasadzenia przyuliczne, skwery, ochrona zielenie 
istniejącej. Jako źródła finansowania wpisano Zielony Budżet. Niżej wpisano 
zadanie: Zielony Budżet i zapisano corocznie na to zadanie środki w 
wysokości 2,0 mln zł, które będą pochodzić z… Budżetu Obywatelskiego. 
Ustawodawca nie dopuścił ograniczania sposobu wydatkowania środków z 
tego narzędzia, tylko do wybranych zadań. Taki zapis jest, więc niezgodny z 
prawem. Co więcej jak wskazuje uchwała budżetowa na 2021 rok 
przewidziano na ZBO tylko 674 tys. zł i są to w całości zadania z lat ubiegłych. 
Wydaje się więc, że w stanie faktycznym Zielony Budżet w Lublinie przestał 
istnieć.” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  

Stowarzyszenie 
Prawicowy Lublin 

ul. Wyzwolenia 72 A 
20-368 Lublin 

„Omawiany dokument został stworzony dla miasta Lublin i na nim powinien się 
skupiać, jednak często wychodzi on poza przyjęte ramy lokalizacyjne.” Program ochrony środowiska został 

opracowany zgodnie z wytycznymi do 
opracowania wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska 
sporządzonych przez Ministerstwo 
Środowiska. Przygotowany dokument zgodny 
jest z celami operacyjnymi wyznaczonymi w 
europejskich, krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych dokumentach strategicznych.   

„Nie opisano w jaki sposób wybrano cele, kierunki interwencji i zadania. 
Niejasnym jest, czy są to zadania wybrane z oparciu o inne dokumenty 
strategiczne dla województwa, czy znajdują się w nim inne zadania  
skonkretyzowane dla miasta Lublin (których my nie znajdujemy).” 
 

Program ochrony środowiska został 
opracowany zgodnie z wytycznymi do 
opracowania wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska 
sporządzonych przez Ministerstwo 
Środowiska. Przygotowany dokument zgodny 
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Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
jest z celami operacyjnymi wyznaczonymi w 
europejskich, krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych dokumentach strategicznych.   
 
Zadania przewidziane do realizacji zawarte w 
Programie pochodzą z Urzędu Miasta Lublin, 
dokumentów sektorowych tj. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin, Programie 
ochrony środowiska przed hałasem miasta 
Lublin, oraz od jednostek/instytucji 
działających na terenie miasta Lublin (dane 
uzyskane na drodze ankietyzacji jednostek).  

„Nie wszystkie obszary interwencji zamieszczone w rozdziałach dot. oceny  w 
oparciu o analizy SWOT zostały przedstawione w formie opisowej w 
poszczególnych rozdziałach, przez co nie można stwierdzić, co mieli ma myśli 
autorzy opracowania. Dla przykładu na str. 115 jako słabą stronę wskazano na 
spodziewany wzrost ilości Zakładów Zwiększonego Ryzyka i Zakładów Dużego 
Ryzyka na terenie miasta – nie wiadomo w oparciu o co ustalono (brak 
przywołania źródła informacji), że można się spodziewać powstania takich 
zakładów, nie wskazano ich konkretnej liczby.” 

Dalszy rozwój gospodarczy miasta może 
przyczynić się do wzrostu ilości Zakładów 
Zwiększonego Ryzyka i Zakładów Dużego 
Ryzyka na terenie miasta. 

„Zużycie energii cieplnej i elektrycznej przez gospodarstwa domowe oraz 
budynki użyteczności publicznej może być znacznie ograniczone dzięki 
inwestycjom termomodernizacyjnym i inwestycjom w efektywność 
energetyczną. Zmniejszenie zużycia energii wraz z inwestycjami w OZE ma 
wysokie przełożenie na zmniejszenie emisji CO2 i osiągnięcie celów polityki 
klimatycznej Polski i UE. W dokumencie podano, że Urząd Miasta Lublin 
planuje kontynuację termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.  
W Programie ochrony środowiska Województwa lubelskiego oceniono, że 
słabą stroną jest niska efektywność energetyczna budynków, więc w naszej 
ocenie termomodernizacja nie powinna być ograniczona do obiektów 
użyteczności publicznej i spółdzielni mieszkaniowych na terenie miasta, ale 
powinna być rozszerzona o obiekty zamieszkania indywidualnego. Promocję 

W harmonogramie uwzględniono realizację 
zadania:„ Efektywnie energetyczny i 
elektromobilny Lublin”.  
W ramach projektu planuje się m.in. realizację 
działań w następujących obszarach: 
- ograniczanie zużycia energii konsumowanej 
przez budynki poprzez renowację 
energetyczną budynków (głęboką 
termomodernizację), w tym wymianę 
nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne 
w tym także szersze wykorzystanie ciepła 
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Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
modernizacji cieplnej prywatnych budynków mieszkalnych należy ujmować 
jako działania istotne z punktu widzenia poprawy efektywności energetycznej i 
zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie (spalanie paliw).” 
 

sieciowego, odzysk ciepła z instalacji 
technicznych oraz wyposażenia ich w systemy 
zarządzania energią; 
- zwiększenie udziału powszechnego 
stosowania odnawialnych źródeł energii w 
budynkach oraz magazynowanie energii m.in. 
poprzez wykorzystanie instalacji 
fotowoltaicznych współpracujących  
z magazynami energii dedykowanymi dla 
ładowarek transportu publicznego, 
- wyposażenie budynków gminnych w punkty 
ładowania pojazdów elektrycznych; 
- budowa innowacyjnych stacji ładowania dla 
elektrycznych pojazdów gminnych, 
obejmujących m.in. carporty wyposażone w 
instalacje fotowoltaiczne i/lub magazyny 
energii; 
- zastosowanie technologii smart w 
budownictwie czy też przy ładowaniu 
pojazdów gminnych; 
- zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby 
Gminy Lublin, 
- działania informacyjne i promocyjne 
zwiększające poziom świadomości społecznej 
w zakresie efektywnego wykorzystania energii 
i związanego z tym większego komfortu życia 
mieszkańców i użytkowników. 

„W dokumencie powinno być ujęte obligatoryjnie zadanie polegające na W Programie wskazano na konieczność 
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Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
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Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
przyłączaniu budynków nowo budowanych do sieci gazowej lub ciepłowniczej 
(w przypadku możliwości ich podłączenia do działki objętej inwestycją) jako 
kontynuacja np. uchwały Antysmogowej dla Woj. Lubelskiego (nad której 
docelowym kształtem toczą się prace), a także wyznaczający trend niezbędny 
dla osiągnięcia poprawy jakości powietrza w mieście. Jednocześnie zapis ten 
nie powinien być rozszerzany na istniejące budynki ze względu na duże 
różnice nakładów finansowych pomiędzy uwzględnieniem takich rozwiązań  
w planowanym budynku a wielokrotnie większym kosztem w już istniejącym.” 

rozwoju sieci gazowej i wskazano do realizacji 
liczne zadania w tym zakresie. Uwzględniono 
również zadania wskazane do realizacji przez 
LPEC S.A. w zakresie rozbudowy i 
modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie 
miasta.  

„Na str. 188-189 dokumentu autorzy piszą: 
Zgodnie z artykułem 18 ustawy Prawo ochrony środowiska po dwóch latach 
obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji 
programu, który następnie zostanie przedstawiony radzie miasta. W raporcie 
zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia 
przyjętych wskaźników. W przypadku nie wykonania zaplanowanych zadań 
zostanie dokonana analiza sytuacji umożliwiająca poznanie przyczyny takiej 
sytuacji i dokonanie ewaluacji celów i zadań. 
Biorąc pod uwagę, że w dokumencie nie podano konkretnych wskaźników dla 
każdego z zadań, nie będzie możliwości oceny stopnia ich wykonania w 
sposób rzeczowy i wiarygodny. Autorzy dokumentacji możliwości realizacji 
programu ujmują bardziej jako trend (np. osiągnięcie wzrostu w porównaniu ze 
stanem bieżącym), niż konkretna wielkość liczbowa. Zgodnie z wytycznymi do 
opracowywania planów ochrony środowiska określone cele wskazane  
w dokumencie powinny być: skonkretyzowane (określone możliwie konkretnie); 
mierzalne (z przypisanymi wskaźnikami); akceptowalne (akceptowane przez 
osoby pracujące na rzecz ich osiągnięcia);    realne (możliwe do osiągnięcia); 
terminowe (z przypisanymi terminami).” 

Ze względu na brak możliwości określenia 
wielkości środków finansowych, które będą  
przeznaczone na realizację poszczególnych 
zadań w okresie prognozowania, nie ma 
możliwości określenia precyzyjnych wartości 
poszczególnych wskaźników, a jedynie 
wskazanie trendu zmian – trend wzrostowy 
lub spadek wartości danego wskaźnika. 

„5. Uważamy, że w rozdziale dotyczącym zagrożenia hałasem należy ująć 
rozwiązanie polegające na stosowaniu zabezpieczeń przeciwhałasowych (np. 
ekranów dźwiękochłonnych, przegród akustycznych, wałów ziemnych  
i przekopów) lub innych skutecznych metod, w miejscach planowanych 
nowych dróg lokalnych, których negatywne oddziaływanie akustyczne będzie 
przenosić się na sąsiadujące z nimi budynki mieszkalne. Wprowadzenie 

Program Ochrony Środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym, 
natomiast bardzo szczegółowe rozwiązania 
mające na celu ochronę środowiska, o jakich 
mowa w niniejszej uwadze uwzględniane są w 
dokumentach planistycznych oraz w 



 

27 

Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
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Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
zapisów w tej materii prowadziłoby do bardziej rozważnego projektowania ulic  
w naszym mieście z uwzględnieniem uzasadnionych interesów mieszkańców. 
Przykładowo w przypadku budowy dróg w pobliżu istniejących budynków 
racjonalnym ekonomicznie byłoby projektować drogę w odpowiednim 
oddaleniu od budynku/budynków mieszkalnych/ mieszkalnego z pasem zieleni, 
w którym zostanie przewidziana przestrzeń na nasadzenia drzew i krzewów  
a inne rozwiązania chroniące przed hałasem byłby stosowane wyłącznie  
w sytuacji braku możliwości zapewnienia optymalnej szerokości pasa 
drogowego lub oddalenia drogi od istniejących budynków.” 
„Dodatkowo argument wskazany w opracowaniu, że nie zaproponowano 
żadnych działań naprawczych dla hałasu przemysłowego czy kolejowego  
z uwagi na zdecydowanie mniejszą skalę ich uciążliwości, jest dla nas nie do 
przyjęcia, biorąc pod uwagę czemu służy opracowany dokument. 
Uważamy, że Wydział Ochrony Środowiska pod kierownictwem Pani Marty 
Smal-Chudzik zgodnie ze swoimi kompetencjami, powinien z całą mocą 
zabiegać o zdrowe warunki życia mieszkańców naszego miasta.” 

decyzjach administracyjnych dotyczących 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć.   

„6. W części dotyczącej zasobów przyrodniczych   proponujemy 
wprowadzenie do opracowania działań zmierzających do likwidacji ekspansji 
gatunków obcych (np. prowadzona likwidacja barszczu Sosnowskiego) z 
identyfikacją miejsc występowania takich gatunków oraz prowadzenie i 
aktualizację baz danych o zasobach przyrodniczych miasta Lublin w celu 
zaprzestania ekspansji działalności deweloperskiej z jaką mamy do czynienia 
w północnej części Lublina (rejon tzw. Koncertowej Doliny oraz Górek 
Czechowskich).” 

Uwagę dotyczącą działań zmierzających do 
likwidacji ekspansji gatunków obcych (np. 
prowadzona likwidacja barszczu 
Sosnowskiego) z identyfikacją miejsc 
występowania takich gatunków uwzględniono. 
Zadanie jest realizowane w ramach zadania 
utrzymanie terenów zielonych. Są to działania 
podejmowane w sposób interwencyjny. 
Uwaga dotycząca prowadzenia i aktualizacji 
baz danych o zasobach przyrodniczych 
miasta Lublin w celu zaprzestania ekspansji 
działalności deweloperskiej w północnej 
części Lublina (rejon tzw. Koncertowej Doliny 
oraz Górek Czechowskich) nie została 
uwzględniona. Biuro Miejskiego Architekta 
Zieleni Urzędu Miasta Lublin nie prowadziło i 
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społeczeństwa w postępowaniu, którego 
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oddziaływania na środowisko 
nie prowadzi bazy danych o zasobach 
przyrodniczych miasta, gdyż nie wynika to z 
jego kompetencji.  

„7. Proponuje się wprowadzenie zapisu o konieczności uwzględnienia  
w dokumentach planistycznych zachowania i powiększania terenów zielonych 
na obszarach zurbanizowanych jako zachowanie ciągłości z innymi 
dokumentami strategicznymi.” 

W Programie Ochrony Środowiska 
uwzględniono zadania mające na celu 
poprawę bioróżnorodności na terenie miasta.  

Andrzej Filipowicz - 
koordynator Lubelskiego 

Alarmu Smogowego i 
Porozumienia Obrony 

Lublina, członek RD-CP 

„1. Wyłożenie projektu i przyjmowanie uwag w okresie świąteczno-
noworoczno-feryjnym należy traktować jako lekceważenie nie tylko 
mieszkańców, ale również kryzysu klimatycznego, który zbiera swoje żniwo nie 
tylko w zakresie środowiska naturalnego, ale również zdrowia i życia 
mieszkańców naszego miasta.” 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) Urząd 
Miasta Lublin zapewnił możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie 
określonych w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm), 
w postępowaniu, którego przedmiotem był 
Program ochrony środowiska dla miasta 
Lublin (…) 

„2. W Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z 
perspektywą do roku 2027 - kilkakrotnie podkreśla się wybitne walory 
przyrodnicze terenu tzw. Górek Czechowskich (w zakresie bioróżnorodności, 
terenów wąwozów i suchych dolin, a także cennych faunistycznie terenów). 
Brakuje natomiast jakiegokolwiek odniesienia do konkretnego 
sposobu/sposobów ochrony tego terenu — jak np poprzez zapobieganie 
zabudowie terenu ESOCH w tym miejscu, uszczupleniu wąwozów poprzez 
planowaną zabudowę. Zabrakło informacji o aktualnie prowadzonych na tym 
terenie prac budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego 
przez Urząd Miasta Lublin, na którego zlecenie opracowany jest "Program 

W celu ochrony różnorodności biologicznej, 
terenów wąwozów i suchych dolin w obrębie 
Górek Czechowskich w dokumencie 
nakreślającym politykę przestrzenną miasta tj. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin uchwalonym w 2019 roku, po 
przeprowadzeniu wcześniejszych 
przyrodniczych badań inwentaryzacyjnych 
najcenniejsze fragmenty wytypowano do 
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ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do 
roku 2027". Nie ma informacji, w jaki sposób osiągnięte zostanie zamierzenie 
wskazywane w Programie dot. potrzeby ochrony tego terenu w celu 
zachowania obszarów przyrodniczych, chronionych i różnorodności 
biologicznej.” 

objęcia ochroną w postaci proponowanego 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Górki 
Czechowskie", a pozostałe elementy dolinne 
wraz z usytuowanym na południu lasem 
objęto ochroną planistyczną w postaci 
Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych. 
Dla części zadań określonych w Programie 
ochrony środowiska nie podano konkretnych 
wartości liczbowych  we wskaźnikach 
docelowych, ponieważ realizacja zadań zależy 
od wielu czynników m.in od środków 
finansowych przeznaczonych na dany cel.  

„3. W tabeli nr 55 gdzie wskazuje się cele, wskaźniki, kierunki interwencji i 
zadania przewidziane do realizacji na lata 2020- 2023 dla m. Lublin w zakresie 
liczby obszarów prawnie chronionych (str. 145) nie wypełniono kolumn o 
kierunkach interwencji, zadaniach, podmiocie odpowiedzialnym i ryzyku. 
Należy wpisać konkretną liczbę obszarów, które miasto Lublin planuje 
wyznaczyć w obszarze (co najmniej do objęcia jako forma ochrony przyrody 
terenu Górek Czechowskich).” 
„4. Zaproponowane w Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wskaźniki nie mają konkretnych 
wartości. Należy je określić dla wszystkich zaproponowanych zagadnień, aby 
umożliwić późniejszą ewaluację skuteczności podejmowanych przez miasto 
działań.” 
„5. W zakresie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej i 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów grzewczych, 
nie zaproponowano innych rozwiązań niż wynikające z już działających 
programów w mieście. Należy dążyć do podłączenia jak największej ilości 
budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej i zakazać palenie 
paliwem wysokoemisyjnym w budynkach nowych! (absurdem wydaje się 
wydawanie pozwoleń na użytkowanie nowych budynków mieszkalnych 
ogrzewanych paliwem stałym, czy drewnem przy możliwości zastosowania 
ogrzewania gazowego lub miejskiego).” 

Program ochrony środowiska jest 
dokumentem strategicznym. Szczegółowe 
rozwiązania, o których mowa w niniejszej 
uwadze należy rozważać, podczas tworzenia 
dokumentów planistycznych dla konkretnych 
obszarów miasta.  

„6. Na stronie 36 dokumentu wskazano, że dokonano inwentaryzacji rodzaju i 
wielkości paliw stałych w budynkach komunalnych i mieszkalnych i 
użytkowych. Na 385 zinwentaryzowanych budynków aż 285 korzystało z opału 
węglowego. Te dane jasno wskazują, gdzie i co należy robić by jak najszybciej 
i najskuteczniej pozbyć się problemu uciążliwego smogu w Lublinie. Brakuje 
konkretnych danych w jakim tempie miasto będzie działało w zakresie 

Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym, 
szczegółowe kwestie poruszone w niniejszej 
uwadze dotyczą Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji.  
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wymiany pieców właśnie w tych nieruchomościach a wydaje się to być 
zagadnieniem kluczowym, w świetle przedstawionych danych (analogicznie - 
powinny byś sprecyzowane działania które podejmie się w kierunku 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń z 25% gospodarstw domowych 
ogrzewanych węglem).” 
„7. Tabela 16. Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ 
na obszar Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka nie zawiera pozycji niszczenia 
obszaru poprzez niekontrolowane a dość regularne użytkowanie terenu przez 
fanów motocrossa. Niestety wydaje się, że jest to jedno z najważniejszych 
zagrożeń dla flory, fauny i krajobrazu tego miejsca i należy jak najszybciej i 
skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.” 

Tabela 16 - Najważniejsze oddziaływania i 
działalność mające duży wpływ na obszar 
Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka – dane 
pochodzą ze Standardowego Formularza 
Danych dla tego obszaru zamieszczonego na 
oficjalnej stronie NATURA2000 
https://natura2000.gdos.gov.pl/. Dane zawarte 
w formularzu są zgodne z Decyzją 
wykonawczą komisji z dnia 11 lipca 2011 r. w 
sprawie formularza zawierającego informacje 
o terenach Natura 2000 (notyfikowana jako 
dokument nr C(2011) 4892) (2011/484/UE). 
Autorzy opracowania sporządzili analizę w 
oparciu o oficjalne dane. 

„8. Na str. 135 w zadaniu II.1. Poprawa środowiska akustycznego w mieście 
niewłaściwie sformatowano kolumnę w wierszu dot. zadania z zakresu budowy 
i modernizacji dróg, mające na celu upłynnienie ruchu znajdują się w kierunku 
interwencji „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z emisji 
liniowej”. Nie podano wartości bazowych i zakładanych wartości docelowych. 
Nie zaproponowano nowych, konkretnych zadań służących ograniczeniu 
hałasu w mieście, szczególnie przy uciążliwych akustycznie drogach 
położonych blisko mieszkań (np. ul. Muzyczna, przebudowa ul. Sowińskiego, 
Lipowej itd.). Lokalizacja nowych dróg w pobliżu miejsc zamieszkania bez 
wprowadzania metod ograniczających hałas z wycinką drzew w pasach 
drogowych (jak ma to miejsce np. w związku z przebudową ulicy Lipowej) 
spowoduje, że ilość skarg na hałas w mieście generowany transportem 
samochodowym, będzie narastać. To samo dotyczy emisji pyłów 

Ze względu na brak możliwości określenia 
wielkości środków finansowych, które będą 
przeznaczone na realizację poszczególnych 
zadań w okresie prognozowania, nie ma 
możliwości określenia precyzyjnych wartości 
poszczególnych wskaźników, a jedynie 
wskazanie trendu zmian – trend wzrostowy 
lub spadek wartości danego wskaźnika. 
 
Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym, 
natomiast bardzo szczegółowe rozwiązania 
mające na celu ochronę środowiska, o jakich 
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zawieszonych oraz innych substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska 
naturalnego, które powstają w wyniku pracy silników spalinowych i zużywania 
układów jezdnych pojazdów mechanicznych, oraz ścierania nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych.” 

mowa w niniejszej uwadze uwzględniane są w 
dokumentach planistycznych oraz w 
decyzjach administracyjnych dotyczących 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć.   

„9. Na stronach 117/118 wymieniono „ważne organizacje pozarządowe i 
inicjatywy obywatelskie działające w obszarze ochrony środowiska na terenie 
miasta. Do tego subiektywnego wyboru z pewnością należy dopisać 
Stowarzyszenie Ekologiczny Lublin, Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów 
"Zimne Doły", Kolektyw Górki Czechowskie Wietrznie Zielone, Stowarzyszenie 
Obrony Górek Czechowskich oraz Stowarzyszenie Prawicowy Lublin. 
Wszystkie 5 z wymienionych powyżej inicjatyw obywatelskich prężnie działają 
w dziedzinie ochrony i zachowania różnorodności biologicznej, poprawy stanu 
aerosanitarnego naszego miasta, ochrony szeroko pojętej ekologii oraz 
edukacji mieszkańców. Ich przedstawiciele biorą regularnie czynny udział we 
wszelkich panelach spotkaniach, konsultacjach czy warsztatach dotyczących 
miasta i jego przyrody. Były to jedyne inicjatywy biorące udział w całym 
procesie tworzenia takich dokumentów jak MPA dla Lublina. Działają także 
oddolnie edukując mieszkańców, organizując spacery tematyczne, akcje 
sprzątania konkretnych terenów zielonych i lubelskich rzek. Wszystkie mają 
szerokie grona swoich odbiorców i co dla mieszkańców najważniejsze - są to 
grupy oddolne, niezależne zawodowo od nacisków włodarzy czy jakichkolwiek 
inwestorów. Znamienne jest, że to właśnie wymienione wyżej organizacje 
pozarządowe i grupy nieformalne mają większy wkład w ochronę klimatu, 
powietrza i różnorodności biologicznej niż ci, którzy kolejny raz postanowili 
zepsuć im okres świąteczny, noworoczny i czas ferii – rozpisując na te czas 
„konsultacje społeczne” nad projektem „Ochrony środowiska dla miasta Lublin 
na lata 2020-2023”.” 

Uwaga została uwzględniona – ze względu na 
dużą liczbę organizacji zaangażowanych w 
ochronę środowiska działających na terenie 
miasta Lublin, w dokumencie posłużono się 
ogólnym sformułowaniem „organizacje 
pozarządowe” . 

„10. Kluczową w obecnym czasie uwagą jest nieodpowiedzialne podejście 
Urzędu Miasta Lublin w opiniowanym projekcie do sprawy konieczności pełnej 
ochrony lasów otaczających Lublin, pośród których jest Stary Gaj, a nie 
umartwianie się w opiniowanym projekcie nad jego izolacji komunikacyjnej. 
Czynnej ochrony tych „zielonych płuc Lublina” nie zastąpi okazjonalne 

Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym i 
wyznacza jedynie kierunki działań mających 
sprzyjać ochronie środowiska miasta Lublin.  
W obszarze interwencji X: Zasoby 
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medialne zainteresowanie powstałe na fali oburzenia społeczności naszego 
miasta, z powodu trwającej tam masowej wycinki kilkudziesięcioletniego 
drzewostanu. Z tego też względu należy przypomnieć, że las Stary Gaj ma 
ustawowy status gospodarstwa specjalnego (S), a Urząd Miasta Lublin miał i 
nadal ma możliwość wpływu na założenia i wytyczne do sporządzenia projektu 
planu urządzenia dla Nadleśnictwa Świdnik.” 

przyrodnicze, w tym degradacja krajobrazu, 
określono następujące kierunki interwencji:   Stały rozwój zieleni oraz bieżąca 

ochrona i rozwój obszarów i obiektów 
cennych przyrodniczo,  Stały rozwój zieleni i zwiększanie 
powierzchni biologicznie czynnej,   Podnoszenie standardów tworzenia i 
pielęgnacji terenów zieleni,   Zachowanie obszarów cennych 
przyrodniczo oraz chronionych,  Tworzenie nowych form ochrony 
przyrody.  

Osoba fizyczna „4.3. Infrastruktura techniczna 
Ryc. 2 Schemat przebiegu miejskiej sieci ciepłowniczej w Lublinie  
Brak zaznaczonej sieci ciepłowniczej LPEC na terenie Górek Czechowskich” 

Program uzupełniono o aktualny schemat 
przebiegu miejskiej sieci ciepłowniczej.  

„5. Ocen stanu środowiska przyrodniczego: 
5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza  
5.1.1.4 Działania podejmowane w celu poprawy jakości powietrza.  
Podkreślenie roli suchych dolin w zach. części miasta przy braku informacji o 
zmniejszeniu obszarów zielonych poprzez plan zabudowy 30 ha Górek 
Czechowskich.” 

W celu ochrony różnorodności biologicznej, 
terenów wąwozów i suchych dolin w obrębie 
Górek Czechowskich w dokumencie 
nakreślającym politykę przestrzenną miasta tj. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin uchwalonym w 2019 roku, po 
przeprowadzeniu wcześniejszych 
przyrodniczych badań inwentaryzacyjnych 
najcenniejsze fragmenty wytypowano do 
objęcia ochroną w postaci proponowanego 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Górki 
Czechowskie", a pozostałe elementy dolinne 
wraz z usytuowanym na południu lasem 
objęto ochroną planistyczną w postaci 

„Uwarunkowania zawarte w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i Rola zieleni miejskiej dla ochrony powietrza. 
W opracowaniu wielokrotnie, powołując się na badania naukowe podkreśla się 
rolę terenów zielonych, wąwozów i suchych dolin w ochronie klimatu i jakości 
powietrza atmosferycznego.  Jednocześnie nie ma m.in. informacji o  
niedawnych zmianach w studium dopuszczających urbanizację np. Górek 
Czechowskich, prowadzeniu postępowania ooś dla przedsięwzięć przy ul. 
Wyżynnej  (budowa biurowca w poprzek doliny między Starym Gajem a Os. 
Górki) czy umożliwieniu zabudowy mieszkaniowej na wysoczyźnie wąwozu 



 

33 

Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
Jana Pawła. Są to wszystko działania uszczuplające powierzchnię cennych 
terenów zielonych. Nie da się pogodzić częściowej chociażby zabudowy tych 
obszarów i jednocześnie nie upośledzić funkcji jakie teraz spełniają. Brak 
uwzględnienia w mpzp zapisów chroniących cenne doliny i wąwozy przed 
jakąkolwiek zabudową, co skutkuje kolejnymi wnioskami deweloperów.” 

Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych. 

„5.1.2. Ocena stanu 
Tab. 26 Brak zapisu w rubryce „słabe strony” postępująca urbanizacja 
wąwozów i suchych dolin (odnośnie „mocnych stron”: dobre przewietrzanie 
miasta dzięki korzystnemu ukształtowaniu terenu liczne  - suche doliny i 
wąwozy wspomagają wąwozy wspomagają cyrkulację powietrza w mieście).” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy. 

„5.3. Pole elektromagnetyczne  
Brak danych na temat nowej sieci 5G.”  

Poziom szczegółowości danych zawartych w 
opracowaniu został dostosowany do 
charakteru przedmiotowego dokumentu i 
celów jakim ma on służyć. W Programie nie 
analizowano danych dotyczących generacji 
sieci komórkowych na terenie miasta.  

„5.4. Gospodarowanie wodami 
Rola zieleni miejskiej w przeciwdziałaniu suszy glebowej i zatrzymaniu wody.  
Brak podkreślenia ogromnej roli Górek Czechowskich w retencji wody i 
zwiększeniu wilgotności powietrza na północy Lublina oraz informacji o 
planach zabudowy 30 ha ich powierzchni i skutkach jakie taka zabudowa 
wywoła.” 

W celu ochrony różnorodności biologicznej, 
terenów wąwozów i suchych dolin w obrębie 
Górek Czechowskich w dokumencie 
nakreślającym politykę przestrzenną miasta tj. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin uchwalonym w 2019 roku, po 
przeprowadzeniu wcześniejszych 
przyrodniczych badań inwentaryzacyjnych 
najcenniejsze fragmenty wytypowano do 
objęcia ochroną w postaci proponowanego 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Górki 
Czechowskie", a pozostałe elementy dolinne 
wraz z usytuowanym na południu lasem 
objęto ochroną planistyczną w postaci 
Ekologicznego Systemu Obszarów 

„5.9. Zasoby przyrodnicze 
5.9.1.3. Planowane obszary chronione i 5.9.1.4 Wąwozy i suche doliny.  
Brak spójności: wielokrotne podkreślanie walorów przyrodniczych  wąwozów i 
suchych dolin i planów ochrony przed zabudową, a jednocześnie brak 
informacji o już trwających postępowaniach (plany budowy biurowca przy ul. 
Wyżynnej, czy wydanych przez miasto decyzjach zezwalających na budowę 
ścieżki pieszej w miejscu występowania cennych siedlisk na Górach 
Czechowskich, czy planach zabudowy mieszkaniowej na 30 ha ich 
powierzchni).” 
„5.9.1.5. Położenie miasta w regionalnym systemie obszarów chronionych. 
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Brak spójności. Brak informacji o trwających lub planowanych inwestycjach w 
strefie ESOCH.” 

Chronionych. 
„5.9.1.7. awifauna 
Górki Czechowskie wymienione jako jeden z terenów szczególnie cennych pod 
względem faunistycznym, lecz brak informacji o wydawanych przez Urząd 
Miasta pozwoleniach na wycinkę drzew i krzewów na wierzchowinach 
będącym miejscem bytowania wielu gatunków.” 

Poziom szczegółowości danych zawartych w 
opracowaniu został dostosowany do 
charakteru przedmiotowego dokumentu i 
celów jakim ma on służyć. 

„Tabela 53. Analiza SWOT – obszar interwencji zasoby przyrodnicze, w tym 
degradacja krajobrazu. Brak zapisu w rubryce „słabe strony” – zapisy w mpzp 
umożliwiające zabudowę obszarów cennych przyrodniczo.” 

Poziom szczegółowości danych zawartych w 
opracowaniu został dostosowany do 
charakteru przedmiotowego dokumentu i 
celów jakim ma on służyć. Celem dokumentu 
nie jest analiza poszczególnych mpzp 
obowiązujących na terenie miasta.  

„5.11. Adaptacja do zmian klimatu oraz nadzwyczajne zagrożenia środowiska.  
Wymienione zostały zjawiska związane ze zmieniającym się klimatem tj. upały, 
susze, intensywne opady deszczu, wiatry i burze. Nie podkreślono jednak 
ogromnej roli obszaru Górek Czechowskich: przewietrzającej, obniżającej 
temperaturę w mieście (zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła), retencji wód 
opadowych. Oraz negatywnych skutków zabudowy, chociażby częściowej  
Górek Czechowskich.” 

Informację o bioróżnorodności suchych dolin i 
wąwozów zawarto w rozdziale 5.9.1.4. , 
natomiast informację o ich roli w 
przewietrzaniu miasta – w rozdziale 5.1.1.1. 

Osoba fizyczna „Uwaga:  Tabela s. 165 Edukacja ekologiczna z zakresu ochrony powietrza  
znalazła się w Obszarze II. (zagrożenie hałasem). Wniosek: aby zadanie 
znalazło się w Obszarze I. Klimat i powietrze.” 
 
 

Zadanie: „Działania edukacyjne z zakresu 
ochrony powietrza – kampanie społeczne, 
działania skierowane do uczniów, akcje 
proekologiczne, konkursy, happeningi” zostało 
wyznaczone łącznie dla dwóch obszarów 
interwencji: (I. Klimat i powietrze oraz II. 
Zagrożenia hałasem).  

„Ponadto w celu przeciwdziałania hałasowi w mieście - wnioskuję o formę 
kontroli prędkości i hałasu pojazdów w centrum miasta, zwłaszcza ul. 
Narutowicza i ul. Bernardyńska - lub ograniczenia prędkości.” 

Podmioty uprawnione do kontroli prędkości 
pojazdów zostały wymienione w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym.  
Natomiast Zarządca Drogi, w tym przypadku 
Zarząd Dróg i Mostów (ZDiM) z własnej 
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inicjatywy lub na podstawie zgłoszonej skargi, 
może przeprowadzić pomiary natężenia 
hałasu na danym odcinku drogi/ulicy. W 
przypadku ich przekroczenia można 
zmniejszyć natężenie hałasu poprzez zmianę 
stałej organizacji ruchu mającej na celu 
zmniejszenie prędkości przejazdu pojazdu na 
całej długości ulicy/drogi lub jej odcinku. 
Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i 
Mobilnością wykonuje pomiary natężenia 
ruchu na wybranych ulicach lub obszarach, 
celem zmiany organizacji ruchu, poprzez jego 
ograniczenie. Na chwilą obecną takie pomiary 
natężenia ruchu wykonywane są na 
odcinkach, które zrealizowane zostały z 
udziałem funduszy unijnych. 
Na chwilę obecną nie planuje się 
przeprowadzenia takich pomiarów na ul. 
Narutowicza i ul. Bernardyńskiej. 

„W obszarze IV Zarządzanie wodami - powinno zostać ujęte działanie 
umożliwiające zatrzymywanie wody, w celu przeciwdziałaniu suszy.” W celu zwiększenia naturalnej bioretencji na 

terenie miasta realizowane są działania t.j.:  
zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej 
poprzez tworzenie nowych nasadzeń: skwery 
kieszonkowe, zieleń w pasach drogowych, 
rzadsze koszenie trawników, łąki kwietne oraz 
trawniki ekstensywne.  

„Obszar IX Zasoby przyrodnicze  
Nakłady na "Zielony Budżet" są rażąco niskie” "Zielony Budżet" dotyczy małych założeń 

projektowych, rewitalizacji skwerów lub 
niewielkich terenów zieleni, nasadzeń na 
terenie miasta, które winny być wykonane w 
ciągu jednego sezonu wegetacyjnego, a nie 
dużych inwestycji wielohektarowych parków. 
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Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
Do realizacji wybierano w IV edycjach od 16 
do 38 wniosków. 

Osoba fizyczna „W projekcie Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-
2023  z perspektywą do roku 2027 - podkreśla się wybitne walory przyrodnicze 
terenu Górek Czechowskich (w zakresie różnorodności biologicznej, terenów 
wąwozów i suchych dolin). Niestety brak jest odniesienia do konkretnego 
sposobu ochrony tegoż terenu — poprzez zapobieganie zabudowie terenu 
ESOCH w tym miejscu, uszczupleniu wąwozów poprzez planowaną 
zabudowę. W projekcie Programu zabrakło informacji  
o prowadzonych na terenie Górek Czechowskich prac budowlanych na 
podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Urząd Miasta Lublin, na 
którego zlecenie opracowany jest "Program ochrony środowiska dla miasta 
Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027".  
Brak informacji, w jaki sposób osiągnięte zostanie zamierzenie wskazywane w 
Programie dot. potrzeby ochrony tego terenu w celu zachowania obszarów 
przyrodniczych, chronionych i różnorodności biologicznej.” 
 
 

W celu ochrony różnorodności biologicznej, 
terenów wąwozów i suchych dolin w obrębie 
Górek Czechowskich w dokumencie 
nakreślającym politykę przestrzenną miasta tj. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin uchwalonym w 2019 roku, po 
przeprowadzeniu wcześniejszych 
przyrodniczych badań inwentaryzacyjnych 
najcenniejsze fragmenty wytypowano do 
objęcia ochroną w postaci proponowanego 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Górki 
Czechowskie", a pozostałe elementy dolinne 
wraz z usytuowanym na południu lasem 
objęto ochroną planistyczną w postaci 
Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych. 

„W tabeli nr 55 gdzie wskazane są cele, wskaźniki, kierunki interwencji i 
zadania przewidziane do realizacji na lata 2020-2023 dla m. Lublin w zakresie 
liczby obszarów prawnie chronionych (str. 145) nie wypełniono kolumn o 
kierunkach interwencji, zadaniach, podmiocie odpowiedzialnym i ryzyku. 
Należy podać konkretną liczbę obszarów, które miasto Lublin planuje 
wyznaczyć w obszarze (co najmniej do objęcia jako forma ochrony przyrody 
terenu Górek Czechowskich. Najlepszą formą ochrony byłby tutaj rezerwat 
przyrody ze względu na ochronę muraw kserotermicznych oraz ginącego w 
skali Europy chomika europejskiego. Proponowany wcześniej zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy to zbyt mało ambitna forma ochrony tego miejsca. 
Alternatywą mógłby być rezerwat przyrody skupiający stanowiska muraw 
kserotermicznych i chomika europejskiego a jako otulina chroniący całe Górki 
Czechowskie zespół przyrodniczo-krajobrazowy).” 

Ze względu na brak możliwości określenia 
wielkości środków finansowych, które będą  
przeznaczone na realizację poszczególnych 
zadań w okresie prognozowania, nie ma 
możliwości określenia precyzyjnych wartości 
poszczególnych wskaźników, a jedynie 
wskazanie trendu zmian – trend wzrostowy 
lub spadek wartości danego wskaźnika. 

 
Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym i 
poziom szczegółowości dokumentu jest 
dostosowany do funkcji jaką ma on pełnić.  
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
„Zaproponowane w Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wskaźniki nie mają dokładnych 
wartości. Należy je określić dla wszystkich zaproponowanych zagadnień, aby 
umożliwić późniejszą ewaluację skuteczności podejmowanych przez miasto 
działań. 
Należy w przedmiotowym Programie zawrzeć plany nad zaklasyfikowaniem 
lasu ,,Stary Gaj” jako HCVF 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej 
lokalnych społeczności w standardzie FSC. Stary Gaj to miejsce ważne dla 
wypoczynku i rekreacji mieszkańców Lublina i bogate w walory przyrodnicze 
zwłaszcza florystyczne. Obecne plany pozyskiwania drewna przez Lasy 
Państwowe budzą sprzeciw mieszkańców zainteresowanych wypoczynkiem w 
tym miejscu. Stosowanie rębni przewidzianych przez obecny Plan Urządzania 
Lasu doprowadzi do obniżenia walorów przyrodniczych i rekreacyjnych 
Starego Gaju.” 

Szczegółowe zagadnienia, o których mowa w 
przedmiotowych uwagach powinny być 
uwzględniane w dokumentach planistycznych 
oraz na etapie wydawania konkretnych decyzji 
administracyjnych.  
 

Osoba fizyczna „1. Podstawową uwagą jest Państwa (UM) specyficzne podejście do tzw 
partycypacji i samych potencjalnie zainteresowanych mieszkańców miasta. 
Termin konsultacji jest nie tyle niefortunny co skandaliczny (nie jest to zresztą 
pierwszy raz, kiedy ustalanie Państwo termin konsultacji na czas świąt czy 
innych dni wolnych od pracy, wakacyjnych itp). Niestety z perspektywy 
mieszkańców wygląda to po raz kolejny tak, że w Lublinie nikt z Was nie chce 
brać zdania mieszkańców czy ich potrzeb w zakresie życia w zdrowym, 
zielonym mieście pod uwagę. 
Lakoniczna informacja prasowa dotarła, z tego co wiemy, zaledwie do kilku 
wybranych mediów, zajętych w tym czasie szumem medialnym 
spowodowanym otwartym dzień wcześniej Parkiem Ludowym. Jak Państwo 
doskonale wiedzą, w takich warunkach  nawet sensacyjna informacja o np 
locie słoni na księżyc także  nie byłaby w stanie się przebić szerzej. Zwróćcie 
Państwo uwagę, że bodaj nikt z dziennikarzy nie zdecydował się finalnie na 
choćby poinformowanie odbiorców o tym, że taki dokument czy jego 
konsultacje się w ogóle odbywają.  Trudno spodziewać się jakiegokolwiek 
zainteresowania nawet najaktywniejszych mieszkańców terminie wigilijno-
Bożonarodzeniowym/sylwestrowym czy następujących po nich bezpośrednio 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) Urząd 
Miasta Lublin zapewnił możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie 
określonych w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm), 
w postępowaniu, którego przedmiotem był 
Program ochrony środowiska dla miasta 
Lublin (…) 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
feriach zimowych. Nie poinformowaliście Państwo o tym dokumencie i jego 
konsultacji nawet aktywnego w sprawach miejskich środowiska FKP/RKP, z 
którym przecież macie stały kontakt w podobnych sprawach wyłożeń 
dokumentów. Jest nam bardzo przykro, że nie możemy z wyżej wymienionych 
powodów na spokojnie zapoznać się z tym ważnym dokumentem, jest nam 
przykro, że nie ma możliwości spotkania się i wspólnego omówienia uwag z 
Państwem, choćby w formie on line.” 
„2. Kolejna uwaga dotyczy przeróżnych pomyłek w treści czy rycinach, których 
przed pokazaniem gotowego dokumentu najwyraźniej nie sprawdziliście 
Państwo pod kątem... merytorycznym.  Pojawiają się w związku z tym 
przekłamania typu np „skrzyżowanie ulicy Relaksowej i Bohaterów września”... 
Być może takie skrzyżowanie gdzieś w Polsce jest, na pewno jednak nie w 
Lublinie i nie jest to wiedza tajemna :( ” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.  
 
 
 
 
 

„Kolejnym przykładem jest ryc. 2 przedstawiająca schemat sieci ciepłowniczej 
LPEC w Lublinie. Jest to przedziwna rycina, nie uwzględniająca w ogóle np 
sieci przesyłowej pociągniętej od strony ulicy Koncertowej na środek poligonu i 
wzdłuż wąwozu głównego na południe do wszystkich zachodnich wierzchowin 
górek. Co ciekawe prace w terenie rozpoczęto w połowie 2018r a więc ich 
plany były na pewno wiadome zarówno UM jak i LPEC dużo wcześniej, 
uzyskano na ten cel ponoć ok 16 mln dofinansowania unijnego. Tym bardziej 
dziwi fakt nie umieszczenie tych  ponad 2 km ciepłociągu na mapce. Być może 
dlatego, że to inwestycja na miarę „Misia”, doprowadzająca ciepło systemowe 
do siedlisk ściśle chronionych chomików europejskich ;) inwestycje tą 
poprowadzono wbrew wyrokowi WSA uniemożliwiającemu zabudowę Górek 
Czechowskich. Wbrew założeniom rozwoju sieci - w tym wypadku 
poprowadzenie sieci przez teren największej bioróżnorodności w północnym 
Lublinie, przez miejskie płuca. Pod budowę zniszczono wiele drzew i 
przeorano wąwóz główny górek, wraz z cennymi zbiorowiskami sucholubnymi 
na i w pobliżu jego zboczy.” 

Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym i 
poziom szczegółowości dokumentu jest 
dostosowany do funkcji jaką ma on pełnić.  
Szczegółowe zagadnienia, o których mowa w 
przedmiotowych uwagach powinny być 
uwzględniane w dokumentach planistycznych 
oraz na etapie wydawania konkretnych decyzji 
administracyjnych.  
 

„W tekście jest sporo literówek. Warto sprawdzić np nazwy gatunków ptaków. 
Z tego co mi wiadomo żadna „poklaska” nie występuje w Lublinie. Pokląskwa 
już jak najbardziej. Z braku czasu na dogłębną analizę na tym przykładzie 

Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.   
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Instytucja/podmiot 
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Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
poprzestanę. Fajnie jednak gdyby dokument tej rangi był pozbawiony takich 
błędów.” 
„3. W Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z 
perspektywą do roku 2027 - kilkakrotnie podkreśla się wybitne walory 
przyrodnicze terenu tzw. Górek Czechowskich (w zakresie bioróżnorodności, 
terenów wąwozów i suchych dolin, a także cennych faunistycznie terenów). 
Brakuje natomiast jakiegokolwiek odniesienia do konkretnego 
sposobu/sposobów ochrony tego terenu — jak np. poprzez zapobieganie 
zabudowie terenu ESOCh w tym miejscu, uszczupleniu wąwozów poprzez 
planowaną zabudowę. Zabrakło informacji o aktualnie prowadzonych na tym 
terenie prac budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego 
przez Urząd Miasta Lublin, na którego zlecenie opracowany jest "Program 
ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do 
roku 2027". Nie ma informacji, w jaki sposób osiągnięte zostanie zamierzenie 
wskazywane w Programie dot. potrzeby ochrony tego terenu w celu 
zachowania obszarów przyrodniczych, chronionych i różnorodności 
biologicznej.” 
 

Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym i 
poziom szczegółowości dokumentu jest 
dostosowany do funkcji jaką ma on pełnić.  
Szczegółowe zagadnienia, o których mowa w 
przedmiotowych uwagach powinny być 
uwzględniane w dokumentach planistycznych 
oraz na etapie wydawania konkretnych decyzji 
administracyjnych.  
W celu ochrony różnorodności biologicznej, 
terenów wąwozów i suchych dolin w obrębie 
Górek Czechowskich w dokumencie 
nakreślającym politykę przestrzenną miasta tj. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin uchwalonym w 2019 roku, po 
przeprowadzeniu wcześniejszych 
przyrodniczych badań inwentaryzacyjnych 
najcenniejsze fragmenty wytypowano do 
objęcia ochroną w postaci proponowanego 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Górki 
Czechowskie", a pozostałe elementy dolinne 
wraz z usytuowanym na południu lasem 
objęto ochroną planistyczną w postaci 
Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych. 
Informację o bioróżnorodności suchych dolin i 
wąwozów zawarto w rozdziale 5.9.1.4. , 
natomiast informację o ich roli w 
przewietrzaniu miasta – w rozdziale 5.1.1.1. 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
„4. W tabeli nr 55 gdzie wskazuje się cele, wskaźniki, kierunki interwencji i 
zadania przewidziane do realizacji na lata 2020-2023 dla m. Lublin w zakresie 
liczby obszarów prawnie chronionych (str. 145) nie wypełniono kolumn o 
kierunkach interwencji, zadaniach, podmiocie odpowiedzialnym i ryzyku. 
Należy wpisać konkretną liczbę obszarów, które miasto Lublin planuje 
wyznaczyć w obszarze (co najmniej do objęcia jako forma ochrony przyrody 
terenu Górek Czechowskich).” 

Ze względu na brak możliwości określenia 
wielkości środków finansowych, które będą  
przeznaczone na realizację poszczególnych 
zadań w okresie prognozowania, nie ma 
możliwości określenia precyzyjnych wartości 
poszczególnych wskaźników, a jedynie 
wskazanie trendu zmian – trend wzrostowy 
lub spadek wartości danego wskaźnika. 
 „5. Zaproponowane w Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 

2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wskaźniki nie mają konkretnych 
wartości. Należy je określić dla wszystkich zaproponowanych zagadnień, aby 
umożliwić późniejszą ewaluację skuteczności podejmowanych przez miasto 
działań.” 
„6. W zakresie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej i 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów grzewczych, 
nie zaproponowano innych rozwiązań niż wynikające z już działających 
programów w mieście. Należy dążyć do podłączenia jak największej ilości 
budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej i zakazać palenie 
paliwem wysokoemisyjnym w budynkach nowych! (absurdem wydaje się 
wydawanie pozwoleń na użytkowanie nowych budynków mieszkalnych 
ogrzewanych paliwem stałym, czy drewnem przy możliwości zastosowania 
ogrzewania gazowego lub miejskiego).” 

Program ochrony środowiska jest 
dokumentem strategicznym wyznaczającym 
ramy dla realizacji przedsięwzięć z zakresu 
ochrony środowiska. Poziom szczegółowości 
dokumentu został dostosowany do funkcji jaką 
ma on pełnić. 

„7. Na stronie 36 dokumentu wskazano, że dokonano inwentaryzacji rodzaju i 
wielkości paliw stałych w budynkach komunalnych i mieszkalnych i 
użytkowych. Na 385 zinwentaryzowanych budynków aż 285 korzystało z opału 
węglowego. Te dane jasno wskazują, gdzie i co należy robić by jak najszybciej 
i najskuteczniej pozbyć się problemu uciążliwego smogu w Lublinie.  Brakuje 
konkretnych danych w jakim tempie miasto będzie  działało w zakresie 
wymiany pieców właśnie w tych nieruchomościach a wydaje się to być 
zagadnieniem kluczowym, w świetle przedstawionych danych (analogicznie - 
powinny byś sprecyzowane działania które podejmie się w kierunku 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń z 25% gospodarstw domowych 
ogrzewanych węglem)” 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
„8. Tabela 16. Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ 
na obszar Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka nie zawiera pozycji niszczenia 
obszaru poprzez niekontrolowane a dość regularne użytkowanie terenu przez 
fanów motocrossa. Niestety wydaje się, że jest to jedno z najważniejszych 
zagrożeń dla flory, fauny i krajobrazu tego miejsca i należy jak najszybciej i 
skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.” 
 

Tabela 16 - Najważniejsze oddziaływania i 
działalność mające duży wpływ na obszar 
Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka – dane 
pochodzą ze Standardowego Formularza 
Danych dla tego obszaru zamieszczonego na 
oficjalnej stronie NATURA2000 
https://natura2000.gdos.gov.pl/. Dane zawarte 
w formularzu są zgodne z Decyzją 
wykonawczą komisji z dnia 11 lipca 2011 r. w 
sprawie formularza zawierającego informacje 
o terenach Natura 2000 (notyfikowana jako 
dokument nr C(2011) 4892) (2011/484/UE). 
Autorzy opracowania sporządzili analizę w 
oparciu o oficjalne dane. 

„9. Na str. 135 w zadaniu II.1. Poprawa środowiska akustycznego w mieście 
niewłaściwie sformatowano kolumnę w wierszu dot. zadania z zakresu budowy 
i modernizacji dróg, mające na celu upłynnienie ruchu znajdują się w kierunku 
interwencji „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z emisji 
liniowej”. Nie podano wartości bazowych i zakładanych wartości docelowych. 
Nie zaproponowano nowych, konkretnych zadań służących ograniczeniu 
hałasu w mieście, szczególnie przy uciążliwych akustycznie drogach 
położonych blisko mieszkań (np. ul. Muzyczna, przebudowa ul. Sowińskiego, 
Lipowej itd.). Lokalizacja nowych dróg w pobliżu miejsc zamieszkania bez 
wprowadzania metod ograniczających hałas z wycinką drzew w pasach 
drogowych (jak ma to miejsce np. w związku z przebudową ulicy Lipowej) 
spowoduje, że ilość skarg na hałas w mieście generowany transportem 
samochodowym, będzie narastać. To samo dotyczy emisji pyłów 
zawieszonych oraz innych substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska 
naturalnego, które powstają w wyniku pracy silników spalinowych i zużywania 
układów jezdnych pojazdów mechanicznych, oraz ścierania nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych.” 

Ze względu na brak możliwości określenia 
wielkości środków finansowych, które będą  
przeznaczone na realizację poszczególnych 
zadań w okresie prognozowania, nie ma 
możliwości określenia precyzyjnych wartości 
poszczególnych wskaźników, a jedynie 
wskazanie trendu zmian – trend wzrostowy 
lub spadek wartości danego wskaźnika. 
 
Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym, 
natomiast bardzo szczegółowe rozwiązania 
mające na celu ochronę środowiska, o jakich 
mowa w niniejszej uwadze uwzględniane są w 
dokumentach planistycznych oraz w 
decyzjach administracyjnych dotyczących 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć.   

„10.  Na stronach 117/118 wymieniono „ważne organizacje pozarządowe i Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy. 
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Instytucja/podmiot 
wnosząca/y uwagi Treść uwagi do Programu Ochrony Środowiska /Prognozy OOŚ 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
inicjatywy obywatelskie działające w obszarze ochrony środowiska na terenie 
miasta. Do tego subiektywnego wyboru z pewnością należy dopisać Lubelski 
Alarm Smogowy, Porozumienia Obrony Lublina oraz Górki Czechowskie 
Wietrznie Zielone i Stowarzyszenie Obrony Górek Czechowskich. Wszystkie 4 
wymienione powyżej inicjatywy obywatelskie prężnie działają w dziedzinie 
szeroko pojętej ekologii oraz edukacji mieszkańców. Ich przedstawiciele biorą 
regularnie czynny udział we wszelkich panelach spotkaniach, konsultacjach 
czy warsztatach dotyczących miasta i jego przyrody. Były to jedyne inicjatywy 
biorące udział w całym procesie tworzenia takich dokumentów jak MPA dla 
Lublina. Działają także oddolnie edukując mieszkańców, organizując spacery 
tematyczne,  akcje sprzątania konkretnych terenów zielonych i lubelskich rzek. 
Wszystkie mają szerokie grona swoich odbiorców i co dla mieszkańców 
najważniejsze - są to grupy oddolne, niezależne zawodowo od nacisków 
włodarzy czy jakichkolwiek inwestorów.” 

Osoba fizyczna „W Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z 
perspektywą do roku 2027 - kilkakrotnie podkreśla się wybitne walory 
przyrodnicze terenu tzw. Górek Czechowskich (w zakresie bioróżnorodności, 
terenów wąwozów i suchych dolin, a także cennych faunistycznie terenów). 
Brakuje natomiast odniesienia do konkretnego sposobu ochrony tegoż terenu 
— poprzez zapobieganie zabudowie terenu ESOCH w tym miejscu, 
uszczupleniu wąwozów poprzez planowaną zabudowę. Zabrakło informacji o 
aktualnie prowadzonych na tym terenie prac budowlanych na podstawie 
pozwolenia na budowę wydanego przez Urząd Miasta Lublin, na którego 
zlecenie opracowany jest "Program ochrony środowiska dla miasta Lublin na 
lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027". Nie ma informacji, w jaki sposób 
osiągnięte zostanie zamierzenie wskazywane w Programie dot. potrzeby 
ochrony tego terenu w celu zachowania obszarów przyrodniczych, chronionych 
i różnorodności biologicznej.” 

Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym i 
poziom szczegółowości dokumentu jest 
dostosowany do funkcji jaką ma on pełnić.  
Szczegółowe zagadnienia o których mowa w 
przedmiotowych uwagach powinny być 
uwzględniane w dokumentach planistycznych 
oraz na etapie wydawania konkretnych decyzji 
administracyjnych.  
W celu ochrony różnorodności biologicznej, 
terenów wąwozów i suchych dolin w obrębie 
Górek Czechowskich w dokumencie 
nakreślającym politykę przestrzenną miasta tj. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin uchwalonym w 2019 roku, po 
przeprowadzeniu wcześniejszych 
przyrodniczych badań inwentaryzacyjnych 
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Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
najcenniejsze fragmenty wytypowano do 
objęcia ochroną w postaci proponowanego 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Górki 
Czechowskie", a pozostałe elementy dolinne 
wraz z usytuowanym na południu lasem 
objęto ochroną planistyczną w postaci 
Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych. 
Informację o bioróżnorodności suchych dolin i 
wąwozów zawarto w rozdziale 5.9.1.4. , 
natomiast informację o ich roli w 
przewietrzaniu miasta – w rozdziale 5.1.1.1 

„W tabeli nr 55 gdzie wskazuje się cele, wskaźniki, kierunki interwencji i 
zadania przewidziane do realizacji na lata 2020-2023 dla m. Lublin w zakresie 
liczby obszarów prawnie chronionych (str. 145) nie wypełniono kolumn o 
kierunkach interwencji, zadaniach, podmiocie odpowiedzialnym i ryzyku. 
Należy wpisać konkretną liczbę obszarów, które miasto Lublin planuje 
wyznaczyć w obszarze (co najmniej do objęcia jako forma ochrony przyrody 
terenu Górek Czechowskich).” 

Ze względu na brak możliwości określenia 
wielkości środków finansowych, które będą  
przeznaczone na realizację poszczególnych 
zadań w okresie prognozowania, nie ma 
możliwości określenia precyzyjnych wartości 
poszczególnych wskaźników, a jedynie 
wskazanie trendu zmian – trend wzrostowy 
lub spadek wartości danego wskaźnika. 
 „Zaproponowane w Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 

2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wskaźniki nie mają konkretnych 
wartości. Należy je określić dla wszystkich zaproponowanych zagadnień, aby 
umożliwić późniejszą ewaluację skuteczności podejmowanych przez miasto 
działań.” 
„W zakresie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów grzewczych, nie 
zaproponowano innych rozwiązań niż wynikające z już działających 
programów w mieście. Należy dążyć do podłączenia jak największej ilości 
budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej i zakazać palenie 
paliwem wysokoemisyjnym w budynkach nowych! (absurdem wydaje się 
wydawanie pozwoleń na użytkowanie nowych budynków mieszkalnych 
ogrzewanych paliwem stałym, czy drewnem przy możliwości zastosowania 

Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym i 
poziom szczegółowości dokumentu jest 
dostosowany do funkcji jaką ma on pełnić.  
Szczegółowe zagadnienia, o których mowa w 
przedmiotowych uwagach powinny być 
uwzględniane w dokumentach planistycznych 
oraz na etapie wydawania konkretnych decyzji 
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Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
ogrzewania gazowego lub miejskiego).  
Na szczególną uwagę zasługują budynki komunalne. Z przedstawionej analizy 
wynika, że przeważająca ilość budynków komunalnych jest ogrzewana 
paliwem stałym. Dla poprawy jakości powietrza miasto powinno w pierwszej 
kolejności wyeliminować takie ogrzewanie tam, gdzie jest to od niego 
bezpośrednio zależne. Powinien zostać stworzony program szybkiej wymiany 
form ogrzewania w budynkach komunalnych na miejskie lub gazowe a tam, 
gdzie jest to szczególnie trudne - np. w starych budynkach - na maty 
elektryczne, które sprawdzają się w takich warunkach.” 

administracyjnych.  
 

Osoba fizyczna 
 

„Tego typu procesy, dotyczące środowiska i przyrody Lublina powinny być 
prowadzone drogą konsultacji i to od samego początku procesu a nie jedynie 
poprzez "ukryte" okazanie gotowego dokumentu. Temat ochrony środowiska 
jest bardzo ważny dla mieszkańców i miasta. Potrzebuje otwartego dialogu i 
przejrzystości.” 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) Urząd 
Miasta Lublin zapewnił możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie 
określonych w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 247 ze zm), w postępowaniu, 
którego przedmiotem był Program ochrony 
środowiska dla miasta Lublin (…) 

„Dokument nie budzi zaufania, ma wiele literówek i błędów, świadczących o 
tym, że wykonawca nie zna Lublina.” Uwzględniono uwagę i skorygowano zapisy.   
„Wskazane cele są lakoniczne i nie zawierają konkretnych wskazań co do 
poziomu jaki mają osiągnąć. Niektóre cele, np. retencja nie są w kolejnych 
tabelach rozwijane na działania. Zdaje się, że cele zostały dostosowane do 
planowanych działań a nie odwrotnie.” 

Program spełnia wymagania zawarte w 
opracowanym przez Ministerstwo Środowiska 
dokumencie „Wytyczne do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska”. Oznacza to, 
że w przygotowanym programie:  została przeprowadzona ocena stanu 
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Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem był projekt Programu 
Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
środowiska z uwzględnieniem 
obszarów przyszłej interwencji;  w ramach opisu stanu środowiska 
uwzględnione zostały zagadnienia 
horyzontalne: adaptacja do zmian 
klimatu, nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska, działania edukacyjne 
oraz monitoring środowiska;  uwzględnione zostały cele, kierunki 
interwencji i zadania wynikające z 
oceny stanu środowiska;  określony został harmonogram 
rzeczowo – finansowy dla zadań 
własnych samorządu oraz zadań 
monitorowanych. 

Ponadto, podczas tworzenia programu 
uwzględniono założenia zawarte 
w wojewódzkim programie ochrony 
środowiska oraz programach sektorowych, 
strategiach i istniejących planach rozwoju. 

„4. Wskazane działania absolutnie nie wyczerpują zakresu ochrony środowiska 
w mieście, wśród celów i konkretnych działań powinny się znaleźć: 
 - precyzyjne określenie działań w ramach małej retencji: skalę konkursu dla 
mieszkańców na dofinansowania instalacji w kolejnych latach (wyższą niż w 
ubiegłym roku), wdrożenie regulacji nakazujących realizację rozwiązań z 
zakresu małej retencji przy każdej nowej inwestycji drogowej (począwszy od 
kierowania przynajmniej części wody deszczowej na trawniki); rozszczelnienie 
powierzchni ulicy, miasta (miejskiej wyspy ciepła). Instalacja burzowa 
wskazywana w zapisach nie służy retencji, chyba, że zaplanujecie państwo 
odpowiednie zbiorniki umożliwiające retencje przed zrzutem wody do rzek. 
 - działania z zakresu ochrony i dbania o zieleń  - programy edukacyjne 

Program ochrony środowiska jest 
dokumentem o charakterze strategicznym i 
poziom szczegółowości dokumentu jest 
dostosowany do funkcji jaką ma on pełnić.  
Szczegółowe zagadnienia, o których mowa w 
przedmiotowych uwagach powinny być 
uwzględniane w dokumentach planistycznych 
oraz na etapie wydawania konkretnych decyzji 
administracyjnych.  
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Ochrony Środowiska wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
delegowane do NGO, działania mające na celu inwentaryzację zieleni w całym 
mieście, działania mające na celu umożliwienie mieszkańcom wskazywanie 
potrzeb w zakresie nasadzeń, lepszy monitoring nasadzeń wykonywanych, ich 
jakości i trwałości, rosnące kwoty na zielony budżet, miejskie plany dotyczące 
propagowania łąk i trawników ekstensywnych; nasadzenia wysokich drzew w 
mieście, jako plan dostosowania do zmian klimatycznych, w centrum i w 
dzielnicach. 
 - działania dotyczące jakości powietrza - cały szereg nie wdrożonych i wciąż 
czekających na uwagę rekomendacji Panelu obywatelskiego, począwszy od 
inwentaryzacji pieców w całym mieście (a nie jedynie 2 dzielnicach), większych 
nakładów na program wymiany pieców, absolutne ustalenie terminów wymiany 
pieców w budynkach należących do miasta, w tym ZNK; lepsze monitorowanie 
stanu powietrza; 
 - miejskie standardy zieleni (rekomendacja Panelu Obywatelskiego) - jako 
system wytycznych dla wszystkich realizowanych działań związanych z 
zielenią i nasadzeniami, w szczególności zapisy dotyczące wymogów 
nakładanych na deweloperów odnośnie planowania przestrzeni osiedli i zieleni 
dostępnej mieszkańcom - nasadzenia wysokich drzew, powierzchnia 
biologicznie czynna (najlepiej większa niż obecnie). 
 - cele dotyczące dbałości o doliny rzeczne i suche doliny z zakazem 
zabudowywania na czele. 
 - zapisy dotyczące ochrony Starego Gaju i Lasu Dąbrowa jako terenów leśno-
parkowych, wyłączonych z gospodarki Lasów Państwowych.” 
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Program jest spójny z innymi dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego 
i lokalnego:   nadrzędne dokumenty strategiczne:  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,  Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020,  Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,  Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,  Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku,  Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020,  Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030,  Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 (z perspektywą 2030 r.),  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.  dokumenty sektorowe:  Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2030,  Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,  Krajowy plan gospodarki odpadami 2022,  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,  Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,  Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 

Plan działań na lata 2015 – 2020,  Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,  Program wodno – środowiskowy kraju,  Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły,  Plan zarządzania ryzykiem powodziowym.  dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym:  Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 
do 2030 roku),  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego,   Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022,  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla województwa lubelskiego 
na lata 2012-2032,  Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska,  Program ochrony środowiska dla Województwa Lubelskiego na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 2027,  Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025.  dokumenty szczebla lokalnego:  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin,  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
miasta Lublin na lata 2019-2033,  Program ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin,  Program usuwania azbestu dla Miasta Lublin,  Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020,  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin,  Program Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023,  Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030.  Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Lublina na lata 2020-2029. 
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Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko  
Sporządzenie Prognozy do Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023  
z perspektywą do roku 2027 było wymagane.  
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 6 listopada 2020 r., znak: 
WOOŚ.410.197.2020.MH stwierdził, iż:  
„Odpowiadając na pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin 
z dnia 30.10.2020 r. (wpłynęło 30.10.2019 r.) z wnioskiem, na podstawie art. 47 w powiązaniu z art. 48 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 283 ze zm.), o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 
uprzejmie informuję, że: 
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 47 ustawy ooś 
jest wymagane także w przypadku projektu dokumentu, innego niż wymieniony w art. 46 ust. 1 oraz w 
przypadku projektu zmiany takiego dokumentu, jeżeli  w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym 
mowa w art. 57, organ opracowujący projekt stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu 
albo jego zmiany może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 
Natomiast zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy ooś odstąpienie od przeprowadzenia sooś może dotyczyć 
projektów dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy ooś. 
Po przeanalizowaniu projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 2027 stwierdzono, że nie zalicza się on do dokumentów wymienionych w art. 
46 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś, tj. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 
1 pkt. 2 tj. polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki 
i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez organy administracji, wyznaczający 
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Zatem w odniesieniu do projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 2027 należy przeanalizować potrzebę przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko na podstawie art. 47 ustawy ooś. 
Nadrzędnym celem Programu jest zrównoważony rozwój miasta Lublin ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych. Na 
podstawie zdefiniowanych zagrożeń i problemów wyznaczono jedenaście obszarów interwencji, tj. 
klimat i powietrze, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, 
racjonalna gospodarka wodno – ściekowa, racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin 
ze złóż, prawidłowe użytkowanie powierzchni ziemi, gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów, w tym zanieczyszczenie wizualne, sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest, zasoby przyrodnicze, w tym degradacja krajobrazu, zagrożenie 
poważnymi awariami, w obrębie których wskazano kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do 
realizacji w latach 2020-2023 dla miasta Lublin. 
Część zadań zaplanowanych do realizacji ma charakter organizacyjny, informacyjny oraz edukacyjny. 
Natomiast do zadań o charakterze inwestycyjnym można zaliczyć m.in. remonty, przebudowę 
i budowę dróg, budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych, przystanków i węzłów 
przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu, utworzenie Lubelskiej Kolei 
Aglomeracyjnej, rozbudowę efektywnego systemu ciepłowniczego, sieci gazowej, sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowa SRP Wrotków i SRP II, termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej, budowę niskoemisyjnego budynku Lubelskiego Centrum Edukacji 
i Eksperymentu, budowę instalacji fotowoltaicznej 2MW, wykorzystanie ciepła systemowego do 
produkcji chłodu w budynku przy ul. Puławskiej 28, budowę układu akumulacji ciepła oraz bloku 
energetycznego zasilanego biomasą w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, budowa bloku 
energetycznego zasilanego biomasą MEGATEM EC, rozbudowa instalacji RIPOK o składowisko 
odpadów komunalnych w Rokitnie (III niecka), budowa trzech punktów PSZOK, rekultywacja II niecki 
składowiska w Rokitnie.  
Część z tych zadań może stanowić przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 
W załączonym uzasadnieniu do wniosku stwierdzono, że zadania przewidziane do realizacji 
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w Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 
zostały ujęte w dokumentach strategicznych szczebla lokalnego, w tym w Planie gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Lublin, w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033, w Programie ochrony środowiska przed hałasem 
miasta Lublin, w Programie usuwania azbestu dla Miasta Lublin oraz w Planie adaptacji do zmian 
klimatu Miasta Lublin do roku 2030. Niemniej jednak, jak wynika z tabel 55, 56 i 57 część zadań, 
w ramach których będą realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 
nie została dotychczas uwzględniona w innym dokumencie, dla którego została przeprowadzona 
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, która wykazałaby brak możliwości wystąpienia 
znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Dotyczy to m.in. zadań polegających na 
budowie budynku niskoemisyjnego, budowie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, 
przebudowie/rozbudowie dróg wojewódzkich, budowie dróg wraz  z kanalizacją, przebudowie sieci 
gazowej i SRP, budowie i przebudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowie RIPOK 
w Rokitnie i rekultywacji II niecki.  
W uzasadnieniu do wniosku odniesiono się przede wszystkim do potencjalnych skutków 
środowiskowych wynikających z realizacji zadań polegających na rozbudowie sieci kanalizacyjnej, 
wodociągowej, modernizacji nawierzchni dróg, budowie ścieżek rowerowych  
i termomodernizacji budynków. Na podstawie przedłożonych dokumentów nie można wykluczyć 
możliwości wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska 
w wyniku realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w POŚ miasta Lublin, w tym na formy 
ochrony przyrody występujące na terenie miasta Lublin.  
W granicach Lublina występują liczne formy ochrony przyrody, tj. fragment Czerniejowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, rezerwat Stasin, fragment obszaru Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka oraz 
pomniki przyrody. Należy zweryfikować wykaz planowanych do utworzenia obszarów chronionych. 
W POŚ wymieniono jedynie dwa zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: Uroczysko Krężnickie oraz 
Dolina Jakubowicka. Natomiast w studium uikzp miasta Lublin wskazano więcej projektowanych form 
ochrony przyrody. Należy zweryfikować ustalenia POŚ w powyższym zakresie.  
Na podstawie przeprowadzonej analizy załączonych dokumentów, biorąc pod uwagę uwarunkowania, 
o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Lublinie uzgadnia, na podstawie art. 47 ustawy ooś, potrzebę przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska 
dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.” 
 
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 6 listopada 2020 r., znak: 
WOOŚ. 411.47.2020.MH stwierdził, iż:  
Odpowiadając na pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin 
z dnia 30.10.2020 r. (wpłynęło 30.10.2019 r.) z wnioskiem, na podstawie art. 47 w powiązaniu z art. 48 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 283 ze zm.), o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 
2020-2023, w związku  z pismem RDOŚ w Lublinie znak: WOOŚ.410.197.2020.MH z dnia 6.11.2020 
r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uzgodnił potrzebę przeprowadzenia 
sooś dla projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 oraz  
w nawiązaniu do art. 53 ust. 2 ustawy ooś mówiącym, że właściwy organ, uzgadniając potrzebę 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do projektu, 
o którym mowa w art. 47 ust. 1, uzgadnia równocześnie zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Lublinie uprzejmie informuje, że prognoza powinna zawierać, określać, analizować i oceniać oraz 
przedstawiać zagadnienia zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w art. 52 tej ustawy. 
 W szczególności prognoza powinna: 
- określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska dotyczące obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), występujących na terenie miasta Lublin; 
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- zidentyfikować i ocenić przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko wynikające 
z planowanych obszarów interwencji oraz zadań, w tym na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy; 
  
W prognozie szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę oddziaływania na środowisko zadań 
o charakterze inwestycyjnym wskazanych w poszczególnych obszarach interwencji, które zaliczane 
są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym także na obszary 
chronione oraz spójność sieci Natura 2000. 
 
- przedstawić podsumowanie ocen cząstkowych dla poszczególnych elementów środowiska 
przyrodniczego oraz obszarów chronionych. 
 
Ponadto należy przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń projektu Programu ochrony 
środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 na zmiany klimatyczne oraz różnorodność 
biologiczną. Jednocześnie należy rozważyć czy przewidywane zmiany warunków klimatycznych 
i środowiskowych będą miały wpływ na realizację projektowanego dokumentu. W prognozie należy 
przeanalizować czy ustalenia projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-
2023 uwzględniają cele i kierunki adaptacji do zmian klimatu, o których mowa w Strategicznym planie 
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 
2030 opracowanym przez Ministerstwo Środowiska. W opracowaniu powyższych zagadnień pomocny 
może być poradnik opublikowany przez Komisję Europejską pt. „Poradnik dotyczący uwzględniania 
problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko” zamieszczony na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  
W prognozie oddziaływania na środowisko należy przedstawić rozwiązania mające na celu 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 
 
Zgodnie z art. 52 ww. ustawy informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny 
być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane 
do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.”  
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 18 listopada 
2020 r., znak: DSN-NZ.7016.208.2020 wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Program ochrony 
środowiska dla Miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.  
 
 
Opinie właściwych organów (RDOŚ, WPWIS, Zarząd Województwa Lubelskiego) 
 
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie   
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, pismem z dnia 11 stycznia 2021 r., znak: 
WOOŚ.410. 218.2020.MH, stwierdził iż:  
„Część zadań ujętych w projekcie Programu ochrony środowiska ma charakter inwestycyjny i może 
być związana z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: budowa 
i przebudowa i remonty dróg, utworzenie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, rozbudowa systemu 
ciepłowniczego, rozbudowa sieci gazowych, budowa i przebudowa sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, budowa budynku niskoemisyjnego Lubelskiego Centrum Edukacji i Eksperymentu, 
budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW, budowa układu akumulacji ciepła o pojemności 
27000m3 w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą 
o mocy elektrycznej 29 MWe i mocy cieplnej 45 MWt w Elektrociepłowni Wrotków, budowa bloku 
energetycznego zasilanego biomasą o mocy elektrycznej 12 MW i cieplnej 35 MW MEGATEM EC 
Lublin Sp. z o.o., rozbudowa instalacji RIPOK o składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 
(budowa III niecki).  
W rozdziale 5.9.1.1. Obszary prawnie chronione w POŚ, a także w prognozie nie uwzględniono 
fragmentu Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi występującego na północny-wschód od 
Kol. Łysaków na terenie miasta Lublin. 
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W analizie SWOT – obszar interwencji gospodarka odpadami z zapobieganie powstawania odpadów, 
w tym zanieczyszczenie wizualne, należałoby uwzględnić instalacje służące do odzysku (w tym 
recyklingu), termicznego przekształcania z  odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania 
odpadów, w oparciu o decyzje wydane przez właściwe organy (Urząd Miasta Lublin i Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego). 
W tab. 57 w Programie oraz w tab. 18 w Prognozie wskazano zadania monitorowane, realizowane na 
terenie miasta Lublin. Natomiast w tabelach tych ujęto także zadania polegające na: Rozbudowie 
instalacji RIPOK: o składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie, gm. Lubartów (budowa III niecki), 
rekultywacji II niecki składowiska w Rokitnie o powierzchni 5,8 h – po zakończeniu jej eksploatacji – 
które nie są zlokalizowane na terenie miasta Lublin. Należy rozważyć zasadność umieszczenia tych 
zadań w tabelach lub zweryfikować tytuły tabel.  
Na stronie 48 programu stwierdzono, że „na terenie Gminy Lublin istnieje duży potencjał w odpadach, 
frakcji organicznej”. Nie wskazano jednak instalacji, które zajmują się przetwarzaniem tego typu 
odpadów, np. KOM-EKO.  Wspomniano jedynie o instalacji zlokalizowanej na terenie składowiska 
odpadów w Rokitnie, zlokalizowanego poza granicami miasta Lublin – wytwarzającej energię 
elektryczną z biogazu składowiskowego.  
W POŚ brak jest informacji odnośnie składowiska odpadów niebezpiecznych,  na którym zostały 
zdeponowane odpady zawierające azbest.  
Na stronie 142 Programu przyjęto założenie, że kompleksowa gospodarka odpadami na terenie 
miasta Lublin oparta jest na funkcjonowaniu Punków Selektywnej Zbiórki Odpadów. Takie założenie 
jest niewystarczające, gdyż kompleksowość zakłada istnienie systemu, którego PSZOK jest jednym 
z elementów. Pozostałe to np. instalacje do przetwarzanie odpadów (kompostowanie, linie 
sortownicze, stacje demontażu pojazdów, instalacje do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, 
instalacje do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz baterii 
i akumulatorów itp.). Należy zweryfikować poniższe założenia POŚ.  
Na str. 22 Programu znajduje się informacja dotycząca Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego. Należy zweryfikować zatem czy przedstawione cele dotyczą województwa 
lubelskiego.   
W opisie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej podano, że długość sieci wodociągowej jest 
większa niż kanalizacyjnej i obie ulegają rozbudowie, a jednocześnie zmniejsza się liczna 
mieszkańców, którzy korzystają z tej ,infrastruktury oraz, że procentowo więcej osób korzysta 
z kanalizacji niż w wodociągów. Należy zweryfikować wyniki analizy przedstawionych danych 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.  
Rozdział 5.4. Gospodarowanie wodami w „Programie ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 2027” zdominowany jest przez zagadnienia rekreacji nad wodą, 
turystyki, dostępności, rewitalizacji krajobrazów. Brak jest konkretnych ustaleń w zakresie 
gospodarowania wodami, a przede wszystkim wskazania mechanizmów do osiągania celów 
środowiskowych , np. jako cel środowiskowy wskazano „Ochronę obszarów zasobowych wód 
podziemnych oraz ujęć wody”. Zatem z powyższego powinna wynikać konieczność tworzenia stref 
ochrony pośredniej i określenia rygorystycznych zasad ich zagospodarowania.  
W Programie stwierdzono, że „dużym potencjałem w zakresie energetyki wodnej są istniejące obiekty 
piętrzące” oraz że w „Obszarze interwencji V. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa” jednym 
z kierunków interwencji jest mała retencja. Niestety dokument nie zawiera żadnych informacji, jakie 
działania, gdzie i w jakim zakresie są planowane w tej dziedzinie.  
W Programie na stronach 38 – 39 omawiając emisję ze źródeł przemysłowych uwzględniono ogólnie 
działalność prowadzoną w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, bez 
wskazania konkretnych obszarów działalności przemysłowej w tym rejonie. Należy uzupełnić rozdział 
dotyczący emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych o najbardziej istotne źródła emisji 
przemysłowej w tym rejonie. Należy uzupełnić rozdział dotyczący emisji przemysłowej z terenu miasta 
Lublin, w tym elektrociepłownie.  
Planowanie przestrzenne jest podstawowym narzędziem ochrony i kształtowania środowiska, a także 
określania warunków zagospodarowana danego terenu. W Programie dość lakonicznie potraktowano 
uwarunkowania zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
wpływu na jakość powietrza (str. 43). Należałby podkreślić jak istotną rolę ma uwzględnianie w 
dokumentach strategicznych zapisów dotyczących sposobu ogrzewania nowo projektowanych 
budynków mieszkalnych przez niskoemisyjne technologie ogrzewania, czy ich podłączenia do sieci 
ciepłowniczej, a także odpowiednie kształtowanie obszarów zieleni w mieście (wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej wokół planowanych obszarów mogących oddziaływać negatywnie na istniejące terenu 
mieszkalne). 
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W Programie nie odniesiono się do planowanej przez LPC rozbudowy systemu ogrzewania miejskiego 
(wskazuje się na zadania planowane na lata 2014-2020). Nie oddaje to stanu aktualnego.  
Opracowany Program powinien uwzględniać aktualne dane dotyczące planowanych istotnych zadań 
oddziałujących na środowisko na terenie miasta. Na str. 172 Programu ujęto zadania pn. „Budowa 
bloku energetycznego zasilanego biomasą o mocy elektrycznej 29 MWe i mocy cieplnej 45 MWt 
w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, które nie będzie realizowane. W ramach aktualnie prowadzonego 
postępowania w tut. RDOŚ  zmierzającego do uwzględnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Zadanie II – Budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) na terenie PGE Energia Ciepła S.A. 
Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków przy ul. Inżynierskiej w Lublinie na działce nr ew. 71/1 
Inwestor określił, że blok biomasowy, dla którego inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach nie zostanie wybudowany na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Zasadnym natomiast wydaje się uwzględnienie w Programie 
aktualnie procedowanego zadania polegającego na realizacji na terenie eletrociepłowni Wrotków 
kotłowni rezerwowo-szczytowej, która ma za zadanie przejęcie funkcji kotłów węglowych, które ze 
względu na derogację 17 500 godzin zostaną trwale wyłączone z eksploatacji do dnia 31 grudnia 
2023 r.  
Zatem należy zweryfikować wskazane w Programie zadania mające wpływ na ograniczenie 
oddziaływania na środowisko, w tym jakość powietrza, z uwzględnieniem wydanych decyzji 
i pozwoleń, a także zasobów wojewódzkiej bazy danych o opłatach ponoszonych przez podmioty 
korzystające ze środowiska,  pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza,  biorąc pod uwagę planowane zmiany na terenie tych instalacji/zakładów oraz okres 
obowiązywania Programu tj. lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku. 
W prognozie oddziaływania na środowisko przeanalizowano i oceniono wpływ realizacji ustaleń 
projektu Programu ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku 
na poszczególne elementy środowiska.  
W tabeli na str. 90  Prognozy stwierdzono, że jednym z zadań zawartych w harmonogramie realizacji 
POŚ na lata 2020-2027 są: „kontrole termicznego przekształcania odpadów w piecach i na posesjach” 
. Termiczne przekształcanie odpadów odbywa się w spalarniach odpadów, których nie ma na terenie 
miasta Lublin. Wobec tego właściwym byłby zapis np.: „kontrole nielegalnego spalania odpadów 
w piecach i na posesjach”.   
Należy zweryfikować wskaźniki docelowe zaproponowane przez autorów POŚ – nie wskazano 
konkretnych wartości, a tylko wartości > niż aktualne (np. ilość nasadzeń: bieżąca 760 szt. , docelowa 
> 760 szt. drzew). Wskazane jest określenie konkretnej wartości mierników, w celu późniejszej analizy 
i oceny skuteczności realizacji programu.  
Ponadto przedłożona do zaopiniowania prognoza oddziaływania na środowisko nie uwzględnia 
informacji wskazanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w uzgodnieniu 
zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie (pismo znak: WOOŚ.411. 47. 2020.MH 
z dnia 6.11.2020 r.), w szczególności nie przedstawiono podsumowania ocen cząstkowych dla 
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz obszarów chronionych, które 
uzasadniałyby wyniki oceny zamieszczone w tabeli 17.  
Część wyników oceny zamieszczonych w tabeli 17 budzi wątpliwości, m.in. stwierdzono, że budowa 
nowego obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji i Eksperymentu, powstanie Lubelskiej Kolei 
Aglomeracyjnej wpłynie wyłącznie korzystnie na środowisko lub pozostanie bez wpływu na wody, 
powierzchnię ziemi oraz krajobraz. Z kolei rozbudowa sieci gazowej i rozbudowa sieci ciepłowniczej 
również wpłynie korzystnie na wszystkie elementy środowiska, natomiast pozostanie bez wpływ na 
powierzchnię ziemi i krajobraz. Z kolei budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
będzie skutkować negatywnym oddziaływaniem na powierzchnię ziemi, zaś pozostanie bez wpływu 
na krajobraz i zabytki. Należy również wyjaśnić dlaczego przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich 
wpłynie korzystnie na zasoby naturalne i zabytki, a budowa np. ul. Biskupińskiej, Leszka i Ziemowita 
i innych może wpłynąć negatywnie na te elementy. Powyższe różnice w ocenie wymagają wyjaśnienia 
i uzasadnienia.  Należy również zweryfikować wyniki oceny dotyczące budowy układu akumulacji 
ciepła oraz bloku energetycznego zasilanego biomasą przez Elektrociepłownię Wrotków oraz bloku 
elektroenergetycznego na biomasę MEGATERM. W prognozie nie wskazano żadnych negatywnych 
oddziaływań w związku z realizacją tych inwestycji, co jest mało prawdopodobne. Ponadto informacje 
zawarte w tabeli 17 są niespójne i informacjami zawartymi w tabeli 18, w której przykładowo 
o wskazano, że budowa instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej odnawialnej może 
spowodować negatywne, bezpośrednie, długoterminowe oddziaływanie na krajobraz, natomiast 
w tabeli 17 dla tych działań wskazano brak oddziaływania.  
W związku z powyższym należy zweryfikować wszystkie wyniki oceny przedstawione w tabeli 17 oraz 
18, zarówno dla zadań inwestycyjnych jak i poza inwestycyjnych oraz przedstawić podsumowanie 
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ocen cząstkowych dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz obszarów 
chronionych. Informacje zawarte w tabeli 18 stanowią wybiórcze i niespójne rozszerzenie wyników 
oceny w tabeli 17, nie można ich jednak uznać za podsumowanie oceny dla poszczególnych 
elementów środowiska. 
Ze względu na charakter planowanych działań oraz odległość od granicy państwa nie przewiduje się 
wystąpienia oddziaływania transgranicznego”.  
 
Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim zakresie została uwzględniona opinia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie przedstawiono w tabeli poniżej: 
 
Tabela 2 Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim zakresie została uwzględniona opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie  

Organ 
Treść uwagi zawartej w opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę 
i w jakim zakresie została 

uwzględniona opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie 
Regionalny 

Dyrektor Ochrony 
Środowiska 
w Lublinie 

„W rozdziale 5.9.1.1. Obszary prawnie 
chronione w POŚ, a także w 
prognozie nie uwzględniono fragmentu 
Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Dolina Ciemięgi występującego na 
północny-wschód od Kol. Łysaków na 
terenie miasta Lublin.” 

Uwzględniono i skorygowano zapisy. 

„W analizie SWOT – obszar 
interwencji gospodarka odpadami z 
zapobieganie powstawania odpadów, 
w tym zanieczyszczenie wizualne, 
należałoby uwzględnić instalacje 
służące do odzysku (w tym 
recyklingu), termicznego 
przekształcania z  odzyskiem energii 
oraz instalacji unieszkodliwiania 
odpadów, w oparciu o decyzje wydane 
przez właściwe organy (Urząd Miasta 
Lublin i Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego).” 
 
 
 

Zgodnie z listą prowadzoną przez 
Marszałka Województwa 
Lubelskiego na podstawie art. 38b 
ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
779 ze zm.) na terenie miasta Lublin 
funkcjonuje 1 instalacja spełniająca 
wymagania dla instalacji 
komunalnych, które zostały oddane 
do użytkowania i posiadają 
wymagane decyzje pozwalające na 
przetwarzanie odpadów:  Zakład 
Zagospodarowania Odpadów ul. 
Metalurgiczna 17a, 20-234 Lublin 
zarządzany przez: KOM-EKO S.A. 
Lublin, ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin.  

„W tab. 57 w Programie oraz w tab. 18 
w Prognozie wskazano zadania 
monitorowane, realizowane na terenie 
miasta Lublin. Natomiast w tabelach 
tych ujęto także zadania polegające 
na: Rozbudowie instalacji RIPOK: o 
składowisko odpadów komunalnych w 
Rokitnie, gm. Lubartów (budowa III 
niecki), rekultywacji II niecki 
składowiska w Rokitnie o powierzchni 
5,8 h – po zakończeniu jej eksploatacji 
– które nie są zlokalizowane na 
terenie miasta Lublin. Należy 
rozważyć zasadność umieszczenia 
tych zadań w tabelach lub 
zweryfikować tytuły tabel.” 

Składowisko jest własnością Gminy 
Lublin, a jego zarządzającym jest 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie,  
dlatego też zadanie to zostało ujęte 
w Programie Ochrony Środowiska 
Sp. z o.o. – skorygowano zapisy 
Programu, dopisując stosowne 
wyjaśnienie.  
 

Na stronie 48 programu stwierdzono, 
że „na terenie Gminy Lublin istnieje 
duży potencjał w odpadach, frakcji 
organicznej”. Nie wskazano jednak 

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy.  
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Organ 
Treść uwagi zawartej w opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę 
i w jakim zakresie została 

uwzględniona opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie 
instalacji, które zajmują się 
przetwarzaniem tego typu odpadów, 
np. KOM-EKO. Wspomniano jedynie o 
instalacji zlokalizowanej na terenie 
składowiska odpadów w Rokitnie, 
zlokalizowanego poza granicami 
miasta Lublin – wytwarzającej energię 
elektryczną z biogazu 
składowiskowego.” 
„W POŚ brak jest informacji odnośnie 
składowiska odpadów 
niebezpiecznych,  na którym zostały 
zdeponowane odpady zawierające 
azbest.” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy.   

„Na stronie 142 Programu przyjęto 
założenie, że kompleksowa 
gospodarka odpadami na terenie 
miasta Lublin oparta jest na 
funkcjonowaniu Punków Selektywnej 
Zbiórki Odpadów. Takie założenie jest 
niewystarczające, gdyż 
kompleksowość zakłada istnienie 
systemu, którego PSZOK jest jednym 
z elementów. Pozostałe to np. 
instalacje do przetwarzanie odpadów 
(kompostowanie, linie sortownicze, 
stacje demontażu pojazdów, instalacje 
do przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych, instalacje do 
przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, oraz 
baterii i akumulatorów itp.). Należy 
zweryfikować poniższe założenia 
POŚ.” 

Zgodnie z listą prowadzoną przez 
Marszałka Województwa 
Lubelskiego na podstawie art. 38b 
ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
779 ze zm.) na terenie miasta Lublin 
funkcjonuje 1 instalacja spełniająca 
wymagania dla instalacji 
komunalnych, które zostały oddane 
do użytkowania i posiadają 
wymagane decyzje pozwalające na 
przetwarzanie odpadów:  Zakład 
Zagospodarowania Odpadów ul. 
Metalurgiczna 17a, 20-234 Lublin 
zarządzany przez: KOM-EKO S.A. 
Lublin, ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin. 
Składowisko jest własnością Gminy 
Lublin, a jego zarządzającym jest 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Lublinie,  dlatego też zadanie to 
zostało ujęte w Programie Ochrony 
Środowiska. 
Uzupełniono Program o ww. 
informacje.  

„Na str. 22 Programu znajduje się 
informacja dotycząca Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego. Należy 
zweryfikować zatem czy 
przedstawione cele dotyczą 
województwa lubelskiego”.   

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy.  

„W opisie dotyczącym gospodarki 
wodno-ściekowej podano, że długość 
sieci wodociągowej jest większa niż 
kanalizacyjnej i obie ulegają 
rozbudowie, a jednocześnie zmniejsza 
się liczna mieszkańców, którzy 
korzystają z tej ,infrastruktury oraz, że 
procentowo więcej osób korzysta z 
kanalizacji niż w wodociągów. Należy 

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy. 
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Organ 
Treść uwagi zawartej w opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę 
i w jakim zakresie została 

uwzględniona opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie 
zweryfikować wyniki analizy 
przedstawionych danych z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej.” 
„Rozdział 5.4. Gospodarowanie 
wodami w „Programie ochrony 
środowiska dla miasta Lublin na lata 
2020-2023 z perspektywą do roku 
2027” zdominowany jest przez 
zagadnienia rekreacji nad wodą, 
turystyki, dostępności, rewitalizacji 
krajobrazów. Brak jest konkretnych 
ustaleń w zakresie gospodarowania 
wodami, a przede wszystkim 
wskazania mechanizmów do 
osiągania celów środowiskowych , np. 
jako cel środowiskowy wskazano 
„Ochronę obszarów zasobowych wód 
podziemnych oraz ujęć wody”. Zatem 
z powyższego powinna wynikać 
konieczność tworzenia stref ochrony 
pośredniej i określenia 
rygorystycznych zasad ich 
zagospodarowania.” 

Zgodnie z danymi uzyskanymi od 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 
Sp. z o.o., spółka ta, zgodnie z art. 
133 pkt 4  ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 
2021 r. poz. 624 ze. zm.) w 2019 
roku zleciła specjalistycznej firmie 
wykonanie analizy ryzyka dla 
wszystkich eksploatowanych przez 
nią ujęć wody.   
Wykonana dokumentacja wykazała 
potrzebę ustanowienia strefy 
ochronnej obejmującej teren ochrony 
bezpośredniej i teren ochrony 
pośredniej dla ujęć wody: 
Prawiedniki,  Wilczopole, Wrotków, 
Centralna, Dziesiąta, Sławinek, 
Mełgiewska, Piastowskie i Felin.  W 
2020 roku na mocy Rozporządzenia 
Wojewody Lubelskiego nr 44 z dnia 
30.09.2020 r. (Dz.U. Woj. 
Lub.2020.4764) została ustanowiona 
strefa ochronna ujęcia wody 
„Prawiedniki” oraz na mocy  
Rozporządzenia Wojewody 
Lubelskiego nr 53 z dnia 11.12.2020 
r. strefa ochronna ujęcia wody 
„Wilczopole” (Dz.U. Woj. Lub. 
2020.6576). Spółka planuje 
sukcesywnie składać wnioski o 
ustanowienie stref ochronnych 
obejmujących teren ochrony 
bezpośredniej oraz teren ochrony 
pośredniej dla pozostałych ujęć, dla 
których analiza ryzyka wykazała taką 
potrzebę w terminie ustalonym w 
ustawie Prawo wodne tj. do 
31.12.2022 r. 
Studnie osiedlowe (Bursaki, 
Konopnicka, Jutrzenki, Koncertowa, 
Narcyzowa), dla których analiza 
ryzyka nie wykazała potrzeby 
ustanawiania strefy ochronnej 
obejmującej teren ochrony 
pośredniej chronione są na mocy 
Decyzji Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie 
ustanawiających strefy ochronne 
obejmujące wyłącznie teren ochrony 
bezpośredniej. 
Na chwilę obecną Spółka poniosła 
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Organ 
Treść uwagi zawartej w opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę 
i w jakim zakresie została 

uwzględniona opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie 
koszty związane z wykonaniem 
dokumentacji na potrzeby złożenia 
wniosków o ustanowienie stref 
ochronnych oraz koszty 
oznakowania granic stref 
ochronnych. 
Uzupełniono Program o stosowne 
zapisy w tym zakresie.  

„W Programie stwierdzono, że „dużym 
potencjałem w zakresie energetyki 
wodnej są istniejące obiekty piętrzące” 
oraz że w „Obszarze interwencji V. 
Racjonalna gospodarka wodno-
ściekowa” jednym z kierunków 
interwencji jest mała retencja. Niestety 
dokument nie zawiera żadnych 
informacji, jakie działania, gdzie i w 
jakim zakresie są planowane w tej 
dziedzinie.” 

Wskazane w Programie działania w 
tym zakresie to zakładane w mieście 
łąki kwietne, które przyczyniają się 
do bioretencji - wiążą wilgoć w 
glebie, filtrując wodę opadową oraz 
działania mające na celu rozwój 
zieleni miejskiej.  

„W Programie na stronach 38 – 39 
omawiając emisję ze źródeł 
przemysłowych uwzględniono ogólnie 
działalność prowadzoną w Podstrefie 
Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
EURO-PARK Mielec, bez wskazania 
konkretnych obszarów działalności 
przemysłowej w tym rejonie. Należy 
uzupełnić rozdział dotyczący emisji 
zanieczyszczeń ze źródeł 
przemysłowych o najbardziej istotne 
źródła emisji przemysłowej w tym 
rejonie. Należy uzupełnić rozdział 
dotyczący emisji przemysłowej z 
terenu miasta Lublin, w tym 
elektrociepłownie.”  

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy. 

„Planowanie przestrzenne jest 
podstawowym narzędziem ochrony i 
kształtowania środowiska, a także 
określania warunków 
zagospodarowana danego terenu. W 
Programie dość lakonicznie 
potraktowano uwarunkowania zawarte 
w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie wpływu na jakość powietrza 
(str. 43). Należałby podkreślić jak 
istotną rolę ma uwzględnianie w 
dokumentach strategicznych zapisów 
dotyczących sposobu ogrzewania 
nowo projektowanych budynków 
mieszkalnych przez niskoemisyjne 
technologie ogrzewania, czy ich 
podłączenia do sieci ciepłowniczej, a 
także odpowiednie kształtowanie 
obszarów zieleni w mieście 

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy. 
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Organ 
Treść uwagi zawartej w opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę 
i w jakim zakresie została 

uwzględniona opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie 
(wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
wokół planowanych obszarów 
mogących oddziaływać negatywnie na 
istniejące terenu mieszkalne).” 
„W Programie nie odniesiono się do 
planowanej przez LPC rozbudowy 
systemu ogrzewania miejskiego 
(wskazuje się na zadania planowane 
na lata 2014-2020). Nie oddaje to 
stanu aktualnego.” 

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy. 

„Opracowany Program powinien 
uwzględniać aktualne dane dotyczące 
planowanych istotnych zadań 
oddziałujących na środowisko na 
terenie miasta. Na str. 172 Programu 
ujęto zadania pn. „Budowa bloku 
energetycznego zasilanego biomasą o 
mocy elektrycznej 29 MWe i mocy 
cieplnej 45 MWt w Elektrociepłowni 
Lublin Wrotków, które nie będzie 
realizowane. W ramach aktualnie 
prowadzonego postępowania w tut. 
RDOŚ  zmierzającego do 
uwzględnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Zadanie II – 
Budowa kotłowni rezerwowo-
szczytowej (KRS) na terenie PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział 
Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków 
przy ul. Inżynierskiej w Lublinie na 
działce nr ew. 71/1 Inwestor określił, 
że blok biomasowy, dla którego 
inwestor uzyskał decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach nie 
zostanie wybudowany na terenie PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział 
Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. 
Zasadnym natomiast wydaje się 
uwzględnienie w Programie aktualnie 
procedowanego zadania polegającego 
na realizacji na terenie eletrociepłowni 
Wrotków kotłowni rezerwowo-
szczytowej, która ma za zadanie 
przejęcie funkcji kotłów węglowych, 
które ze względu na derogację 17 500 
godzin zostaną trwale wyłączone z 
eksploatacji do dnia 31 grudnia 2023 r.  
Zatem należy zweryfikować wskazane 
w Programie zadania mające wpływ 
na ograniczenie oddziaływania na 
środowisko, w tym jakość powietrza, z 
uwzględnieniem wydanych decyzji i 
pozwoleń, a także zasobów 
wojewódzkiej bazy danych o opłatach 
ponoszonych przez podmioty 

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy. 
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Organ 
Treść uwagi zawartej w opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę 
i w jakim zakresie została 

uwzględniona opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie 
korzystające ze środowiska, pozwoleń 
zintegrowanych, pozwoleń na 
wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza,  biorąc pod uwagę 
planowane zmiany na terenie tych 
instalacji/zakładów oraz okres 
obowiązywania Programu tj. lata 
2020-2023 z perspektywą do 2027 
roku.” 
„W prognozie oddziaływania na 
środowisko przeanalizowano i 
oceniono wpływ realizacji ustaleń 
projektu Programu ochrony 
środowiska miasta Lublin na lata 
2020-2023 z perspektywą do 2027 
roku na poszczególne elementy 
środowiska.  
W tabeli na str. 90  Prognozy 
stwierdzono, że jednym z zadań 
zawartych w harmonogramie realizacji 
POŚ na lata 2020-2027 są: „kontrole 
termicznego przekształcania odpadów 
w piecach i na posesjach” . Termiczne 
przekształcanie odpadów odbywa się 
w spalarniach odpadów, których nie 
ma na terenie miasta Lublin. Wobec 
tego właściwym byłby zapis np.: 
„kontrole nielegalnego spalania 
odpadów w piecach i na posesjach”. „  

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy. 

„Należy zweryfikować wskaźniki 
docelowe zaproponowane przez 
autorów POŚ – nie wskazano 
konkretnych wartości, a tylko wartości 
> niż aktualne (np. ilość nasadzeń: 
bieżąca 760 szt. , docelowa > 760 szt. 
drzew). Wskazane jest określenie 
konkretnej wartości mierników, w celu 
późniejszej analizy i oceny 
skuteczności realizacji programu.” 

Ze względu na brak możliwości 
określenia wielkości środków 
finansowych, które będą  
przeznaczone na realizację 
poszczególnych zadań w okresie 
prognozowania, nie ma możliwości 
określenia precyzyjnych wartości 
poszczególnych wskaźników, a 
jedynie wskazanie trendu zmian – 
trend wzrostowy lub spadek wartości 
danego wskaźnika.  

„Ponadto przedłożona do 
zaopiniowania prognoza 
oddziaływania na środowisko nie 
uwzględnia informacji wskazanych 
przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Lublinie w 
uzgodnieniu zakresu i szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie 
(pismo znak: WOOŚ.411. 47. 
2020.MH z dnia 6.11.2020 r.), w 
szczególności nie przedstawiono 
podsumowania ocen cząstkowych dla 
poszczególnych elementów 
środowiska przyrodniczego oraz 
obszarów chronionych, które 

Uwzględniono uwagę i skorygowano 
zapisy. 
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Organ 
Treść uwagi zawartej w opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę 
i w jakim zakresie została 

uwzględniona opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie 
uzasadniałyby wyniki oceny 
zamieszczone w tabeli 17.  
Część wyników oceny 
zamieszczonych w tabeli 17 budzi 
wątpliwości, m.in. stwierdzono, że 
budowa nowego obiektu Lubelskiego 
Centrum Edukacji i Eksperymentu, 
powstanie Lubelskiej Kolei 
Aglomeracyjnej wpłynie wyłącznie 
korzystnie na środowisko lub 
pozostanie bez wpływu na wody, 
powierzchnię ziemi oraz krajobraz. Z 
kolei rozbudowa sieci gazowej i 
rozbudowa sieci ciepłowniczej również 
wpłynie korzystnie na wszystkie 
elementy środowiska, natomiast 
pozostanie bez wpływ na 
powierzchnię ziemi i krajobraz. Z kolei 
budowa i przebudowa sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
będzie skutkować negatywnym 
oddziaływaniem na powierzchnię 
ziemi, zaś pozostanie bez wpływu na 
krajobraz i zabytki. Należy również 
wyjaśnić dlaczego 
przebudowa/rozbudowa dróg 
wojewódzkich wpłynie korzystnie na 
zasoby naturalne i zabytki, a budowa 
np. ul. Biskupińskiej, Leszka i 
Ziemowita i innych może wpłynąć 
negatywnie na te elementy. Powyższe 
różnice w ocenie wymagają 
wyjaśnienia i uzasadnienia.  Należy 
również zweryfikować wyniki oceny 
dotyczące budowy układu akumulacji 
ciepła oraz bloku energetycznego 
zasilanego biomasą przez 
Elektrociepłownię Wrotków oraz bloku 
elektroenergetycznego na biomasę 
MEGATERM. W prognozie nie 
wskazano żadnych negatywnych 
oddziaływań w związku z realizacją 
tych inwestycji, co jest mało 
prawdopodobne. Ponadto informacje 
zawarte w tabeli 17 są niespójne i 
informacjami zawartymi w tabeli 18, w 
której przykładowo o wskazano, że 
budowa instalacji fotowoltaicznych do 
produkcji energii elektrycznej 
odnawialnej może spowodować 
negatywne, bezpośrednie, 
długoterminowe oddziaływanie na 
krajobraz, natomiast w tabeli 17 dla 
tych działań wskazano brak 
oddziaływania.  
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Organ 
Treść uwagi zawartej w opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

Sposób w jaki wzięto pod uwagę 
i w jakim zakresie została 

uwzględniona opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie 
W związku z powyższym należy 
zweryfikować wszystkie wyniki oceny 
przedstawione w tabeli 17 oraz 18, 
zarówno dla zadań inwestycyjnych jak 
i poza inwestycyjnych oraz 
przedstawić podsumowanie ocen 
cząstkowych dla poszczególnych 
elementów środowiska przyrodniczego 
oraz obszarów chronionych. 
Informacje zawarte w tabeli 18 
stanowią wybiórcze i niespójne 
rozszerzenie wyników oceny w tabeli 
17, nie można ich jednak uznać za 
podsumowanie oceny dla 
poszczególnych elementów 
środowiska.” 

 
 
Opinia Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, pismem z dnia 7 stycznia 2021 r., 
znak: DNS-NZ.7016.224.2020 zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu, pn. Program ochrony 
środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 przedłożony wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko.  
 
W przedmiotowym piśmie Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie stwierdził, 
że: 
„W Prognozie oddziaływania na środowisko wskazano oddziaływania negatywne na środowisko, 
a tym samym i na ludzi, mogące pojawić się w trakcie realizacji i eksploatacji ujętych w Programie 
działań oraz sposoby ich minimalizacji tj. dostosowanie terminów prac do okresów lęgowych, 
stosowanie sprzętu powodującego jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska, sprawne 
przeprowadzenie prac, minimalizacja powstających odpadów.  
W opinii Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie realizacja 
zadań Programu, którego celem jest poprawa środowiska naturalnego, niewątpliwie przyczyni się 
do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców Lublina.” 
 
 
Opinia Zarządu Województwa Lubelskiego  
Uchwałą Nr CCXXIV/4060/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 styczna 2021 r. Zarząd 
Województwa Lubelskiego przedstawił opinię dotyczącą projektu Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027, w której stwierdził, iż: 
 
„Projekt programu jest spójny z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi oraz określa cele wskazane 
do realizacji w najbliższych latach, rodzaj i harmonogram zadań proekologicznych oraz działania 
niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Struktura dokumentu uwzględnia opublikowane przez 
Ministerstwo Środowiska „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska” (Warszawa, 2 września 2015 rok).  
Poniżej przedstawiono uwagi w oparciu o które należy skorygować lub uzupełnić projekt „Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.  
 
Zgodnie z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska” uchwalanie Programu nie może nastąpić ze wsteczną datą jego obowiązywania. 
Proponujemy zatem zmianę zakresu czasowego przedmiotowego dokumentu.  
Dział 3.1 Cel i zakres opracowania – usunąć lub przeredagować pierwsze zdanie dotyczące 
przedmiotu zamówienia. Informacja nie dotyczy ww. zakresu merytorycznego działu.  
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Dział 5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 5.1.1.3 Źródła emisji – emisja przemysłowa (str. 38), 
wnosimy o uwzględnienie, iż „Zakładem, który ma również istotnych wpływ na stan zanieczyszczenia 
atmosfery w Lublinie jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków”.  
Dział 5.6 Geologia, 5.6.1 Stan wyjściowy – str. 80, Zasoby geologiczne, podano nieaktualną 
informację, że trwają badania określające zasobu gazu łupkowego. Obecnie w granicach 
administracyjnych miasta Lublin nie jest położony żaden obszar poszukiwawczo-rozpoznawczy złóż 
węglowodorów.  
Ponadto w odniesieniu do surowców energetycznych – złoże ropy naftowej „Świdnik” zostało w 2004 
roku wykreślone z Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce. Aktualnie PGNiG S.A. posiada koncesję na 
podziemne składowanie odpadów płynnych (zatłaczanie wód złożowych) w obszarze górniczym 
„Świdnik”. Należy skorygować zapisy. 
Na str. 82 Surowce skalne – złoża kruszywa naturalnego „Cienista” jest również złożem piasku, 
natomiast w tekście podano, że „W granicach miasta Lublin znajdują się 2 złoża piasku „Zemborzyce” 
i „Zemborzyce – Prawiedniki”. Należy poprawić również identyfikatory złóż zgodnie z systemem 
MIDAS w rozróżnieniu na kopalinę – „Cienista” – KN7795 i ‘’Zakątek” – IB7860.  
W tabeli 39 Wykaz złóż surowców na terenie miasta Lublin wg stanu na dzień 31.12.2019 r. – 
wykreślić złoże węgla kamiennego „Lublin K-9”, nie leży ono w granicach administracyjnych miasta 
Lublin.  
W podrozdziale 5.6.2. Ocena stanu – analiza SWOT – w obszarze interwencji – zasoby geologiczne 
analiza SWOT powinna być przeprowadzona zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin i miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, opracowanymi dla obszarów, gdzie występują złoża piasku i surowców ilastych, 
według których nie są one przewidywane do późniejszej eksploatacji. Dokumenty planistycznie 
ustalają ich ochronę wyłącznie do czasu wykreślenia  ich z bilansu zasobu złóż kopalin.  
Dział 5.8. Gospodarka odpadami 5.8.1. Stan wyjściowy – str. 89 należy skorygować błędny zapis dot. 
„Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017” uchwalonego przez Sejmik 
Województwa Lubelskiego dnia 30 lipca 2012 roku Uchwałą nr XXIV/396/2012. Dokument ten nie 
posiadał opracowanego Planu inwestycyjnego.  
Zbyt obszernie i szczegółowo odniesiono się do nieobowiązujących już założeń wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami oraz do uchylonego aktu prawa miejscowego tj. Uchwały Sejmiku Województwa 
Lubelskiego nr XXIV/350/2016 w sprawie wykonania „Planu gospodarowania odpadami dla 
województwa lubelskiego 2022”. Zaleca się aby rozbudowaną nadmiernie ww. informację zastąpić 
zwięzłym odniesieniem o aktualnie obowiązujących zasadach przekazywania odpadów komunalnych 
(z uwzględnieniem art. 29a i art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach). Proponuję, 
pozostawienie wyłącznie informacji uwzgledniającej analizę i ocenę stanu gospodarki odpadami 
przeprowadzoną dla obszaru miasta Lublin z ostatnich trzech lat.  
W Tabeli 48. Suma odpadów zebranych w latach 2017-2019 – str. 94 należy skorygować nazwę tabeli 
oraz kolumnę. Wskazane ilości dotyczą zarówno odpadów odebranych jak i zebranych z terenu 
miasta Lublin.  
W podrozdziale 5.8.2. Ocena – analiza SWOT wskazano, że najmocniejszą stroną gminy w zakresie 
gospodarki odpadami jest m.in. funkcjonujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). W opisie 
podrozdziału 5.8.1  Stan wyjściowy nie uwzględniono danych, które wskazywałyby na duże znaczenie 
PSZOK w systemie gospodarki odpadami (np. ilość zebranych odpadów, odpady w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, procentowy udział zebranych odpadów w stosunku do odpadów odebranych). 
Należy uzupełnić podrozdział 5.8.1 o dane, które potwierdzą zapis uwzględniony w analizie SWOT.  
W Dziale 5.8 Gospodarka odpadami nie odniesiono się do gospodarowania na terenie miasta Lublin 
odpadami innymi niż komunalne (odpady grup -01-19). Ponadto zgodnie z „Wytycznymi….”  
Gospodarka odpadami jako obszar przyszłej interwencji powinien być analizowany z uwzględnieniem 
zapobiegania powstawaniu odpadów. Należy uzupełnić zapisy o powyższe zagadnienia.  
Dział 6 Cele programu ochrony środowiska, zadania i  ich finansowanie Tabela 55. Cele, wskaźniki, 
kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji na lata 2020-2023 dla miasta Lublin – dla 
obszaru interwencji Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, cel VII.1 – 
Racjonalna gospodarka odpadami, proponuje się zmianę zastosowanego wskaźnika „Osiągnięty 
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
(Urząd Miasta Lublin)”. Z uwagi na ustawową zmianę sposobu wyliczania poziomu recyklingu 
odpadów komunalnych wskaźnik ten będzie trudny do monitorowania w kolejnych latach objętych 
programowaniem dokumentu.  
W  Tabeli 57. Zadania monitorowane, realizowane na terenie miasta Lublin – dla obszaru interwencji 
Gospodarka odpadami o zapobieganie powstawania odpadów, należy przeredagować pierwsze 
zadanie wskazując na rozbudowę o III nieckę. Słowo „…RIPOK” zastąpić „….Instalacji Komunalnej”. 
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Dział 7. System realizacji programu ochrony środowiska  - należy dokonać poprawnej analizy zapisów 
powyższego dział w odniesieniu do zaproponowanych w „Programie ochrony środowiska dla 
województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” wskaźników monitoringu do 
uwzględniania w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska (Dział 9, tab. 25 
dokumentu wojewódzkiego). W celu monitorowania stopnia wdrażania Programu ważne jest 
określenie mierzalnych wskaźników, dla których wskazuje się wartości bazowe i wartości docelowe.” 
 
Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim zakresie została uwzględniona opinia Zarządu 
Województwa Lubelskiego przedstawiono w tabeli poniżej: 
 
Tabela 3 Sposób w jaki wzięto pod uwagę i w jakim zakresie została uwzględniona opinia Zarządu 
Województwa Lubelskiego  

Organ Treść uwagi zawartej w opinii Zarządu 
Województwa Lubelskiego 

Sposób w jaki wzięto pod 
uwagę i w jakim zakresie 

została uwzględniona 
opinia Zarządu 
Województwa 
Lubelskiego  

Zarząd 
Województwa 
Lubelskiego  

Zgodnie z „Wytycznymi do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska” uchwalanie 
Programu nie może nastąpić ze wsteczną datą 
jego obowiązywania. Proponujemy zatem 
zmianę zakresu czasowego przedmiotowego 
dokumentu.  

Uwzględniono uwagę. 
Zostały zmienione ramy 
czasowe Programu. 
Program ochrony 
środowiska dla miasta 
Lublin obejmuje lata  
2021-2024 z perspektywą 
do roku 2028.  
 

Dział 3.1 Cel i zakres opracowania – usunąć 
lub przeredagować pierwsze zdanie dotyczące 
przedmiotu zamówienia. Informacja nie dotyczy 
ww. zakresu merytorycznego działu.  

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

Dział 5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 
5.1.1.3 Źródła emisji – emisja przemysłowa (str. 
38), wnosimy o uwzględnienie, iż „Zakładem, 
który ma również istotnych wpływ na stan 
zanieczyszczenia atmosfery w Lublinie jest 
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków”.  

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

Dział 5.6 Geologia, 5.6.1 Stan wyjściowy – str. 
80, Zasoby geologiczne, podano nieaktualną 
informację, że trwają badania określające 
zasobu gazu łupkowego. Obecnie w granicach 
administracyjnych miasta Lublin nie jest 
położony żaden obszar poszukiwawczo-
rozpoznawczy złóż węglowodorów.  
Ponadto w odniesieniu do surowców 
energetycznych – złoże ropy naftowej „Świdnik” 
zostało w 2004 roku wykreślone z Bilansu 
zasobów złóż kopalin w Polsce. Aktualnie 
PGNiG S.A. posiada koncesję na podziemne 
składowanie odpadów płynnych (zatłaczanie 
wód złożowych) w obszarze górniczym 
„Świdnik”. Należy skorygować zapisy. 

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

Na str. 82 Surowce skalne – złoża kruszywa 
naturalnego „Cienista” jest również złożem 
piasku, natomiast w tekście podano, że 
„W granicach miasta Lublin znajdują się 2 złoża 
piasku „Zemborzyce” i „Zemborzyce – 
Prawiedniki”. Należy poprawić również 
identyfikatory złóż zgodnie z systemem MIDAS 

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 
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w rozróżnieniu na kopalinę – „Cienista” – 
KN7795 i ‘’Zakątek” – IB7860.  
W tabeli 39 Wykaz złóż surowców na terenie 
miasta Lublin wg stanu na dzień 31.12.2019 r. – 
wykreślić złoże węgla kamiennego „Lublin K-9”, 
nie leży ono w granicach administracyjnych 
miasta Lublin.  

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

W podrozdziale 5.6.2. Ocena stanu – analiza 
SWOT – w obszarze interwencji – zasoby 
geologiczne analiza SWOT powinna być 
przeprowadzona zgodnie z zapisami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin i miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, 
opracowanymi dla obszarów, gdzie występują 
złoża piasku i surowców ilastych, według 
których nie są one przewidywane do 
późniejszej eksploatacji. Dokumenty 
planistycznie ustalają ich ochronę wyłącznie do 
czasu wykreślenia  ich z bilansu zasobu złóż 
kopalin.  

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

Dział 5.8. Gospodarka odpadami 5.8.1. Stan 
wyjściowy – str. 89 należy skorygować błędny 
zapis dot. „Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Lubelskiego 2017” uchwalonego 
przez Sejmik Województwa Lubelskiego dnia 
30 lipca 2012 roku Uchwałą nr XXIV/396/2012. 
Dokument ten nie posiadał opracowanego 
Planu inwestycyjnego.  

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

Zbyt obszernie i szczegółowo odniesiono się do 
nieobowiązujących już założeń wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami oraz do 
uchylonego aktu prawa miejscowego tj. 
Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego nr 
XXIV/350/2016 w sprawie wykonania „Planu 
gospodarowania odpadami dla województwa 
lubelskiego 2022”. Zaleca się aby rozbudowaną 
nadmiernie ww. informację zastąpić zwięzłym 
odniesieniem o aktualnie obowiązujących 
zasadach przekazywania odpadów 
komunalnych (z uwzględnieniem art. 29a i art. 
38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach). Proponuję, pozostawienie 
wyłącznie informacji uwzgledniającej analizę i 
ocenę stanu gospodarki odpadami 
przeprowadzoną dla obszaru miasta Lublin z 
ostatnich trzech lat.  

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

W Tabeli 48. Suma odpadów zebranych w 
latach 2017-2019 – str. 94 należy skorygować 
nazwę tabeli oraz kolumnę. Wskazane ilości 
dotyczą zarówno odpadów odebranych jak i 
zebranych z terenu miasta Lublin.  

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

W podrozdziale 5.8.2. Ocena – analiza SWOT 
wskazano, ze najmocniejszą stroną gminy w 

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 
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zakresie gospodarki odpadami jest m.in. 
funkcjonujący Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów (PSZOK). W opisie podrozdziału 
5.8.1  Stan wyjściowy nie uwzględniono 
danych, które wskazywały by na duże 
znaczenie PSZOK w systemie gospodarki 
odpadami (np. ilość zebranych odpadów, 
odpady w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
procentowy udział zebranych odpadów w 
stosunku do odpadów odebranych). Należy 
uzupełnić podrozdział 5.8.1 o dane, które 
potwierdzą zapis uwzględniony w analizie 
SWOT.  
W Dziale 5.8 Gospodarka odpadami nie 
odniesiono się do gospodarowania na terenie 
miasta Lublin odpadami innymi niż komunalne 
(odpady grup -01-19). Ponadto zgodnie z 
„Wytycznymi….”  Gospodarka odpadami jako 
obszar przyszłej interwencji powinien być 
analizowany z uwzględnieniem zapobiegania 
powstawaniu odpadów. Należy uzupełnić 
zapisy o powyższe zaganiania.  

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

Dział 6 Cele programu ochrony środowiska, 
zadnia i  ich finansowanie Tabela 55. Cele, 
wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania 
przewidziane do realizacji na lata 2020-2023 
dla miasta Lublin – dla obszaru interwencji 
Gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów, cel VII.1 – Racjonalna 
gospodarka odpadami, proponuje się zmianę 
zastosowanego wskaźnika „Osiągnięty poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła (Urząd Miasta Lublin)”. Z uwagi na 
ustawową zmianę sposobu wyliczania poziomu 
recyklingu odpadów komunalnych wskaźnik ten 
będzie trudny do monitorowania w kolejnych 
latach objętych programowaniem dokumentu.  

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

W  Tabeli 57. Zadania monitorowane, 
realizowane na terenie miasta Lublin – dla 
obszaru interwencji Gospodarka odpadami o 
zapobieganie powstawania odpadów, należy 
przeredagować pierwsze zadanie wskazując na 
rozbudowę o III nieckę. Słowo „…RIPOK” 
zastąpić „….Instalacji Komunalnej” 

Uwzględniono uwagę 
i skorygowano zapisy. 

Dział 7. System realizacji programu ochrony 
środowiska  - należy dokonać poprawnej 
analizy zapisów powyższego dział w 
odniesieniu do zaproponowanych w „Programie 
ochrony środowiska dla województwa 
lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą 
do roku 2027” wskaźników monitoringu do 
uwzględniania w powiatowych i gminnych 
programach ochrony środowiska (Dział 9, tab. 

Wskaźniki oraz ich wartości 
bazowe i docelowe zostały 
określone w tabeli w 
rozdziale 6. Zostały one 
skorygowane i uzupełnione 
w oparciu o wskaźniki 
podane w „Programie 
ochrony środowiska dla 
województwa lubelskiego 
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25 dokumentu wojewódzkiego). W celu 
monitorowania stopnia wdrażania Programu 
ważne jest określenie mierzalnych wskaźników, 
dla których wskazuje się wartości bazowe i 
wartości docelowe.  

na lata 2020-2023 z 
perspektywą do roku 2027”.   

 
 
Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 
zostało przeprowadzone 
Biorąc pod uwagę lokalny i regionalny charakter możliwych do wystąpienia oddziaływań na środowisko, a także położenie Miasta Lublin, należy stwierdzić, że realizacja Programu nie będzie 
skutkowała możliwością wystąpienia oddziaływań transgranicznych, wobec czego dokument ten nie 
musi być poddawany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu 
W odniesieniu do niniejszego „Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2021-2024 
z perspektywą do roku 2028”, jednostką, na której spoczywać będą główne zadania zarządzania 
będzie Gmina Lublin. Mimo to całościowe zarządzanie środowiskiem w mieście będzie odbywać się 
na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego/powiatowego jest jeszcze szczebel wojewódzki oraz 
jednostki organizacyjne, kontrolujące działania podejmowane przez podmioty gospodarcze 
korzystające ze środowiska. 
Podczas wdrażania programu ochrony środowiska, ważna jest kontrola przebiegu realizacji przyjętych 
w nim zadań oraz osiągnięcia postawionych celów. W tym celu należy opracować system monitoringu. 
Monitoring będzie wykonywany w dwóch zakresach: monitoring środowiskowy oraz monitoring 
programowy. 
Monitoring środowiskowy dostarcza informacji o efektach działań w zakresie wszystkich komponentów 
środowiska na terenie miasta i powinien być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony 
środowiska realizowanej na terenie miasta. Będzie on jednym z najważniejszych kryteriów, na 
podstawie których zostanie utworzona aktualizacja programu. Prowadzony on będzie w głównej 
mierze w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego 
opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  
Na podstawie wyników tego monitoringu GIOŚ publikuje co roku raport wojewódzki oraz roczną ocenę 
jakości powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą określić zmiany stanu środowiska na terenie 
miasta. 
Monitoring programowy opierać będzie się na monitorowaniu realizacji poszczególnych zadań 
i poziomie osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z artykułem 18 ustawy Prawo ochrony 
środowiska po dwóch latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji 
programu, który następnie zostanie przedstawiony radzie miasta. W raporcie zostanie dokonana 
ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych wskaźników.  
 
Na potrzeby przeprowadzania oceny realizacji poszczególnych celów i zadań przedstawionych 
w harmonogramie zaproponowano wykorzystanie wskaźników przedstawionych w tabeli poniżej. 
 
Tabela 4. Wskaźniki monitorowania programu 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
1 Liczba substancji z przekroczeniami  

na terenie strefy aglomeracja lubelska  szt. 
2 Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 μg/m3 
3 Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5  μg/m3 
4 Stężenie średnioroczne B(a)P [ng/m3] ng/m3 
5 Liczba wymienionych wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania – liczba 

dotacji udzielonych w ramach PONE  szt. 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
6 Liczba pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej  szt. 
7 Liczba instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych  szt. 
8 Odsetek ludności narażony na hałas drogowy o poziomie 

przekraczającym wartość dopuszczalną LDWN % 
9 Odsetek ludności narażony na hałas drogowy o poziomie 

przekraczającym wartość dopuszczalną LN % 
10 Liczba skutecznie wdrożonych działań z Programu ochrony środowiska 

przed hałasem miasta Lublin szt. 
11 Liczba stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych wartości PEM  na 

terenie miasta szt. 
12 Liczba osób narażonych na ponadnormatywne promieniowanie 

elektromagnetyczne szt. 
13 JCWP w stanie dobrym  szt. 
14 JCWPd w stanie dobrym  szt. 
15 Długość sieci kanalizacyjnej km 
16 Długość sieci wodociągowej km 
17 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej  % 
18 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej % 
19 Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 
20 Liczba wydanych koncesji na wydobycie kopalin szt. 
21 Ilość przekroczeń dopuszczalnych stężeń 

zawartości metali ciężkich (Cd, Pb , Ni, Zn, Cu, Cr, Hg), siarki 
siarczanowej oraz chloru w próbkach gleb badanych na terenie miasta szt. 

22 Niesegregowane odpady komunalne zebrane w ciągu roku % 
23 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła % 
24 liczba PSZOK  szt. 
25 Masa zdeponowanych na składowisku wyrobów zawierających azbest Mg 
26 Liczba nasadzonych drzew  szt. 
27 Liczba nasadzonych krzewów  szt. 
28 Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej  ha 
29 Powierzchnia lasów gminnych  ha 
30 Liczba pomników przyrody na terenie miasta  szt. 
31 Liczba obszarów prawnie chronionych szt. 
32 udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem % 
33 Liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii szt. 
34 Liczba pożarów lasów  szt. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
W przypadku nie wykonania zaplanowanych zadań zostanie dokonana analiza sytuacji umożliwiająca 
poznanie przyczyny takiej sytuacji i dokonanie ewaluacji celów i zadań. Kolejny raport zostanie 
wykonany na koniec obowiązywania dokumentu. Przed końcem obowiązywania programu ochrony 
środowiska wymagane jest opracowanie aktualizacji. Aktualizacja programu ochrony środowiska nie 
może następować po upływie okresu jego obowiązywania. W tabeli poniżej przedstawiono 
harmonogram monitoringu realizacji programu. 
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Tabela 5. Harmonogram monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na 
lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” 

Podejmowane działania 2021 2022 2023 2024 
Monitoring stanu środowiska + + + + 
Monitoring programowy – raport z realizacji 
programu   +   + 
Aktualizacja programu       + 
 
 
  


