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Streszczenie wystąpień prelegentów/prelegentek na Panelu Obywatelskim  

 

1. Anna Harabin, Rafał Kołtyś, Wydział Planowania. Urząd Miasta Lublin.  

 

Ochrona powietrza w działaniach Wydziału Planowania  

 

Rozwój Lublina i związane z nim kreowanie zagospodarowania ma bezpośredni wpływ 

na stan jakości powietrza. Wobec czego, w myśl przepisów Zarządzenia Nr 139/8/2012 

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 sierpnia 2012 r. (z późn. zm.), Wydział Planowania 

realizuje zadania powierzone przez Prezydenta w zakresie sporządzania opracowań 

odnośnie: urbanistyki, planowania przestrzennego, polityki przestrzennej i gospodarki 

przestrzennej. Sporządzane opracowania muszą uwzględniać przepisy zawarte 

w ustanowionych aktach prawa krajowego jak i prawa lokalnego, w tym w aspekcie 

stanu środowiska przyrodniczego i związanego z tym stanu jakości powietrza. 

1. Głównymi, ale nie jedynymi aktami prawnymi, na podstawie których wprowadzane 

są odpowiednie zapisy planistyczne, są: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym – gdzie za podstawę działań przyjmuje się zrównoważony 

rozwój, a zwłaszcza: wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania 

wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych; wymagania ochrony zdrowia 

oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych; 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z aktami 

wykonawczymi. Art. 72 ustawy mówi o uwzględnianiu w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego utrzymania równowagi przyrodniczej i 

racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, zapewnianiu 

ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, 

uwzględnianiu potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, 

ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 
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2. Potrzeby w zakresie ochrony powietrza regulują ponadto poniższe dokumenty: 

1) Uchwała Nr XXXV/483/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 

listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony powietrza 

dla strefy - aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5”; 

2) Uchwała Nr XXII/316/2016 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

14 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla 

strefy - aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu”; 

3) Uchwała Nr 360/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin 

z późniejszymi zmianami, w tym aktualizacją PGN – Uch. Nr 744/XXX/2017 

Rady Miasta Lublin z dnia 18 maja 2017 r.). 

 

Zgodnie z Programami ochrony powietrza zapisy w dokumentach planistycznych 

(dotyczące ochrony powietrza) umożliwiające ograniczenie emisji pyłów PM10, 

PM2,5 oraz benzo(a)pirenu to m. in.: 

1) ustalanie sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania ogrzewania 

niskoemisyjnego w obrębie planowanej zabudowy (w obszarach, gdzie jest to 

technicznie możliwe); 

2) ograniczenie stosowania paliw stałych w obrębie projektowanej zabudowy (dot. 

stosowania indywidualnych systemów grzewczych); 

3) kształtowanie zabudowy w sposób umożliwiający swobodny przepływ mas 

powietrza; 

4) kształtowanie i umacnianie systemu ekologicznego miasta w postaci ESOCH, na 

który składa się system podstawowy w postaci dolin rzecznych jak i system 

wspomagający w postaci suchych dolin wraz z wszelkiego rodzaju terenami 

zieleni (np.: zieleń osiedlowa, działkowa, parki i cmentarze); 

5) wprowadzanie nowych terenów jak i podtrzymywanie istniejących terenów 

zieleni w postaci zieleni urządzonej, zieleni towarzyszącej głównej funkcji 

terenu, zieleni izolacyjnej, zieleni ochronnej itp.; 
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6) stosowanie wysokich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej 

towarzyszącej zabudowie; 

7) wprowadzanie zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, szczególnie o dużym 

natężeniu ruchu; 

8) uwzględnianie rozbudowy i kształtowania sieci ulic obwodowych powodujących 

eliminację lub ograniczenie ruchu tranzytowego oraz umożliwiających 

uspokojenie ruchu w obszarach wnętrz dzielnicowych, tworzenie stref ruchu 

pieszego i uspokojonego (zwłaszcza w Śródmieściu); 

9) wdrażanie rozwiązań systemowych dedykowanych rozwojowi ruchu 

rowerowego i pieszego. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, w którym zaplanowano działania 

i środki na podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie ilości energii 

wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz redukcji gazów cieplarnianych 

w mieście. PGN aktywnie włącza Lublin w realizację polityki klimatyczno-

energetycznej UE do roku 2020. 

3. Zgodnie z obecnie obowiązującym dokumentem polityki przestrzennej – Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

(Uch. Nr 359/XXII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2000 r. 

z późn. zm.), zakładany program struktury funkcjonalno-przestrzennej ma 

umożliwić kształtowanie struktury ekologicznej miasta i stabilizację procesów 

ekologicznych. Poprawa kondycji ekologicznej miasta ma następować w oparciu 

o zasadę równoważenia presji urbanizacyjnej, wpływając na kształtowanie klimatu 

miasta (mikroklimatu i bioklimatu). W dostosowaniu do stopnia szczegółowości 

ww. Studium wskazano zasięgi terenów pod: urbanizację (intensywną, 

ekstensywną), aktywność gospodarczą, elementy infrastruktury, tereny produkcji 

rolnej (bez prawa nowej zabudowy), tereny niezurbanizowane (chronione przed 

urbanizacją). Oprócz tego, określono przewidywane programy rozwoju miasta, w 

tym w zakresie ochrony powietrza. Obowiązujący dokument polityki przestrzennej 

zakłada poprawę stanu higieny atmosfery, a więc warunków klimatycznych 

miasta oraz stanu zdrowotności mieszkańców Lublina poprzez: 
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1) sukcesywne eliminowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym likwidację 

tzw. „niskiej emisji” szczególnie w rejonie Śródmieścia – zamiana paliw stałych 

na paliwa ekologiczne (gaz ziemny, energia elektryczna, olej, brykiety drzewne) 

oraz poprzez rozbudowę systemu ciepłowniczego; 

2) sukcesywne eliminowanie paliw stałych z kotłowni zawodowych 

i przemysłowych oraz wykorzystanie w szerszym zakresie gazu ziemnego jako 

czynnika grzewczego (sezonowo lub całorocznie) oraz wprowadzenie 

skojarzonego systemu energetycznego, gwarantującego wyższą efektywność 

wykorzystania masy energetycznej paliwa (np. elektrociepłownie); 

3) preferowanie ekologicznych paliw silnikowych oraz realizacja obwodnic 

miejskich dróg ruchu szybkiego, umożliwiających segregację ruchu jako 

podstawowego warunku eliminacji ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz 

parkingów wielopoziomowych, zarówno w centrum miasta jak i dzielnicach 

mieszkaniowych – mając na celu eliminację zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

4. W myśl procedowanego projektu „nowej edycji” Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, określono wytyczne 

dotyczące ochrony atmosfery pod względem aerosanitarnym, zgodnie z którymi: 

(1) nie należy lokalizować zabudowy w dolinach, suchych dolinach, wąwozach oraz 

innych obszarach stanowiących główne korytarze przewietrzania miasta; 

(2) lokalizacja zakładów i innych funkcji uciążliwych dopuszczalna jest głównie we 

wschodnich rejonach miasta, wskazanych graficznie na rysunku Studium; (3) należy 

dążyć do zachowania zgodnych z przepisami odrębnymi standardów jakości 

powietrza poprzez: ograniczenie, a docelowo wyeliminowanie konwencjonalnych 

źródeł ciepła oraz dążenie do zwiększenia stosowania do celów grzewczych 

wysokojakościowych paliw lub/i urządzeń niskoemisyjnych, ekologicznych 

systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź 

wykorzystanie miejskiej sieci ciepłowniczej; (4) należy ograniczać wpływ 

zanieczyszczeń komunikacyjnych, wywołanych ruchem pojazdów, poprzez m. in. 

stosowanie nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

Wyrazem graficznym ww. wytycznych w zakładanej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej Lublina jest określenie zasięgów terenów przeznaczonych pod 
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określone rodzaje zabudowy (mieszkaniową, usługową, produkcyjną, itd.) oraz 

terenów wyłączonych spod zabudowy (bądź o ograniczonej możliwości 

zabudowywania) stanowiące tereny położone wewnątrz Ekologicznego Systemu 

Obszarów Chronionych oraz przestrzenie otwarte. Kluczowe elementy ESOCH 

stanowią: doliny rzeczne, i suche doliny warunkujące funkcjonowanie ekosytemów 

łąkowych, leśnych i wodnych. 

5. Znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście ma uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Akty te jako prawo 

lokalne nie mogą naruszać zapisów wspomnianego dokumentu polityki 

przestrzennej (Studium), zawierając ustalenia dotyczące m. in.: (1) zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu w tym odnośnie: (a) zachowania standardów 

jakości środowiska (również stanu powietrza), (b) możliwości realizacji: dachów 

zielonych, retencjonowania wody, (c) rozwiązań dotyczących: zaopatrzenia 

w ciepło, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, odprowadzania ścieków, 

(d) wykorzystania źródeł energii cieplnej zgodne z przepisami odrębnymi; (2) zasad 

kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, 

w szczególności dotyczących: (a) wyznaczania zasięgów linii zabudowy, 

(b) określenia minimalnych udziałów powierzchni biologicznie czynnych, 

(3) szczególnych warunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy także odnośnie 

realizacji nasadzeń roślinności czy też kształtowania powierzchni terenu); (4) zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, w tym z zakresu zaopatrzenia w: wodę, gaz, energię cieplną bądź 

odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych. 

6. Obecnie szacuje się, że dla około 51% (7582 ha) powierzchni miasta Lublin 

obowiązują ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaś 

kolejne 15% (2226 ha) pow. miasta objęte jest przystąpieniem do sporządzenia 

m.p.z.p. Spośród wszystkich sporządzanych planów miejscowych, na szczególną 

uwagę zasługuje podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia: 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu 

Obszarów Chronionych dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin 



7 
 

rzecznych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

Zemborzyc (w tym w obrębie Zalewu Zemborzyckiego), w celu ochrony ważnych 

ekosystemów w mieście przed spontaniczną presją urbanizacji terenów otwartych 

(na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu 

publicznego). Zachowania tych terenów w jak największym (możliwym) stopniu 

jako niezabudowane tereny zielone, a następnie wzbogacanie o elementy sportu 

i rekreacji oraz tzw. błękitnej infrastruktury powinno przyczynić się do polepszenia 

warunków zdrowotnych zamieszkiwania w mieście, w tym pod kątem poprawy 

stanu powietrza i adaptacji do zmian klimatu. 

7. Działania Wydziału Planowania na rzecz poprawy jakości powietrza są prowadzone 

przy współpracy z: (1) innymi wydziałami Urzędu Miasta; (2) jednostkami 

(MPWiK, LPEC); (3) instytucjami z zakresu ochrony środowiska i ochrony zdrowia 

(RDOŚ, PPIS, RZGW) oraz (4) ośrodkami badawczymi i uczelniami, m. in. w celu 

wykonania dokładniejszych analiz eksperckich na potrzeby planowania 

przestrzennego, a następnie uzyskania uzgodnień bądź opinii do rozwiązań 

projektowych zaproponowanych w opracowaniach planistycznych. 

8. Ważnym przedsięwzięciem podjętym przez Miasto Lublin było dobrowolne 

przystąpienie do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu (do 

którego przystąpiły 44 miasta w Polsce). Jednostką wiodącą dla tego 

przedsięwzięcia jest Ministerstwo Środowiska. Wytyczne określone w powyższym 

dokumencie, opracowane przez Zespół Ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska 

będą obligować miasto Lublin do realizacji działań adaptacyjnych. Wytyczne te 

dotyczyć będą również gospodarki przestrzennej, poprawy stanu jakości powietrza, 

co znajdzie odzwierciedlenie w zapisach planistycznych. 

9. Wsparcie społeczne działań Wydziału Planowania powinno znaleźć swoje 

odzwierciedlenie przy procedurze planistycznej poprzez aktywny udział 

mieszkańców na etapie składania wniosków do projektów studium / planów 

miejscowych, a następnie w dyskusjach publicznych oraz składaniu uwag do 

wyłożonych do wglądu publicznego projektów ww. opracowań planistycznych. 
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Należy podkreślić, że Wydział Planowania uczestniczy w ustanawianiu polityki 

przestrzennej i aktów prawa miejscowego ws. planowania przestrzennego, zaś ich 

wdrożenie w życie (realizacja) i przestrzeganie tego prawa podlega prowadzonym 

analizom i ocenie. Wobec czego, egzekucja ustaleń zawartych w planach 

miejscowych (stanowiących akty prawa miejscowego) umożliwia prowadzenie 

skoordynowanych działań Urzędu Miasta na rzecz ochrony środowiska, w tym 

poprawy stanu powietrza. 

 

 

2. Łukasz Gołąb. Departament Rolnictwa i Środowiska. Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego 

 

Ochrona powietrza w strefie aglomeracja lubelska 

 

Powietrze jest dla człowieka tym, czym woda dla ryby. To dzięki niemu możemy żyć, 

oddychać i normalnie funkcjonować. Komfort życia i - co najważniejsze - nasze 

zdrowie, w dużej mierze zależą właśnie od niego, a w zasadzie od jego jakości. Minęły 

czasy przedprzemysłowe, kiedy nic nie mąciło klarowności przesyconego zapachem 

natury, czystego powietrza. Dziś, po okresie rozszalałej industrializacji, w dobie 

intensywnego wykorzystania węgla i ropy naftowej, zadajemy sobie pytanie: co się 

stało? Dlaczego coś, co kiedyś było normą, dziś zaczyna być przywilejem? Dlaczego 

coraz trudniej znaleźć miejsce, które jest wolne od przykrych zapachów czy 

zaciemniających krajobraz smug dymu? Wreszcie dlaczego powietrze może stanowić 

realne zagrożenie dla zdrowia?! Winnymi tego stanu rzeczy okazaliśmy się my - ludzie. 

I to na nas ciąży teraz odpowiedzialność za to, by ten stan przybliżyć do optymalnego 

i zadbać o jego ochronę. 

 

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

jakości powietrza. Dotyczy to zwłaszcza przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu 

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



9 
 

W skali województwa lubelskiego prowadzone są działania na rzecz poprawy jakości 

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

przez Sejmik Województwa Lubelskiego w stosownych uchwałach. 

Programy ochrony powietrza mają na celu: 

• wskazanie istotnych powodów (źródeł) występowania przekroczeń zanieczyszczeń 

powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenem, 

• przedstawienie skutecznych i możliwych do zrealizowania działań, których 

wdrożenie spowoduje obniżenie zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi 

PM10 i PM2,5 co najmniej do poziomów dopuszczalnych oraz benzo(a)pirenem co 

najmniej do poziomu docelowego,  

• przywrócenie naruszonych norm jakości powietrza, a przez to ochronę zdrowia 

i poprawę warunków życia mieszkańców stref. 

 

1. Punkty pomiarowe w strefie aglomeracja lubelska: ul. Obywatelska i 

ul. Śliwińskiego. 

2. Źródła pochodzenia pyłu PM10 (PM2,5) aglomeracja:  

• Powierzchniowa 38% (61%) m.in. spalanie paliw w sektorze bytowo-

gospodarczym czyli tzw. niska emisja, 

• Punktowa 17% (12%) źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła 

technologiczne), 

• Liniowa 45% (27%) - transport drogowy (pył ze ścierania oraz pył unoszony), 

Należy wspomnieć, że emisja pyłów pochodzi również ze źródeł naturalnych: pylenie 

roślin, erozja gleb, wietrzenie skał. 

3. Pył PM10 i PM2,5 jest mieszaniną drobnych cząstek stałych, które mogą pochodzić 

z emisji bezpośredniej lub powstają w wyniku reakcji między substancjami 

znajdującymi się w atmosferze (prekursorami pyłów wtórnych są m.in. tlenki siarki, 

tlenki azotu, amoniak) 

Szczególnie niebezpieczny dla zdrowia jest pył zawieszony PM2,5, ponieważ wnika do 

pęcherzyków płucnych, a stąd do układu krążenia. Pyły wywołują: od niewielkich zmian 

chorobowych górnych dróg oddechowych i zaburzenia czynności płuc po zwiększenie 

ryzyka objawów wymagających leczenia szpitalnego oraz zwiększonego ryzyka zgonu 
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w związku z chorobami układu krążenia i oddechowego (nowotwory). Poza tym są 

szkodliwe dla roślin (zatykanie aparatów szparkowych utrudniających fotosyntezę) oraz 

poprzez osiadanie na powierzchni gleb i wód powodują ich zanieczyszczenie, 

zakwaszenie itp. 

4. B(a)P Jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych, jest kancerogenem chemicznym, wykazuje toksyczność układową 

powodując uszkodzenie nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego. 

Substancja toksyczna, rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość (może 

powodować dziedziczne wady genetyczne, upośledzać płodność, działać szkodliwie na 

dziecko w łonie matki) i niebezpieczna dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na 

organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany 

w środowisku wodnym. 

Za zanieczyszczenie powietrza na terenie województwa lubelskiego, jak i na terenie 

całej Polski odpowiedzialny jest głównie sektor bytowo – komunalny. Należy przy tym 

wyraźnie rozdzielić zanieczyszczenie w sezonie grzewczym i poza tym sezonem. 

Najbardziej dotkliwe dla nas zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym pochodzi 

z tzw. „niskiej emisji”, czyli emisji zanieczyszczeń pochodzących z niskich emitorów, 

należących do bardzo małych, lokalnych kotłowni lub też rozproszonych 

indywidualnych źródeł energetycznego spalania paliw i środków transportu.   

Wpływ warunków klimatycznych: Udział poszczególnych sektorów i skala 

zanieczyszczenia powietrza na poszczególnych obszarach jest różna ze względu na 

lokalne uwarunkowania związane z gęstością zabudowy, ukształtowaniem terenu 

i warunkami klimatycznymi.  

Okres zimowy poprzez niekorzystne warunki meteorologiczne, powodujące 

długotrwałe utrzymywanie się substancji na danym terenie, sprzyja ich kumulacji. Niska 

temp. powietrza, skutkuje wzmożoną emisją z systemów grzewczych, niską prędkością 

wiatru uniemożliwiają dyspersję zanieczyszczeń, natomiast w okresie letnim (sierpień-

wrzesień) podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (brak wiatru i opadów) 

oraz przez wzmożone natężenie ruchu samochodowego, również możliwe są 

przekroczenia. 
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5. Rozwiązania w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza pyłami 

zawieszonymi zapisane w POP-ach: 

• Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zmiana ogrzewania na elektryczne, pompy 

ciepła (lub inne OZE) 

• wymiana nieefektywnego ogrzewania na paliwa stałe na nowoczesne piece gazowe 

lub olejowe, 

• Termomodernizacja budynków 

• Edukacja ekologiczna 

• Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miast 

• Kontrola gospodarstw domowych pod kątem termicznego przekształcania odpadów 

w piecach i kotłach,  

• Poprawa czystości jezdni (czyszczenie na mokro) i ich otoczenia.  

• Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach 

przekroczeń wskazanych w Programie ochrony powietrza (jeżeli nie ma 

obowiązujących) oraz zawarcie w nich zapisów dotyczących np. zakazu likwidacji sieci 

ciepłowniczej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci ciepłowniczej) 

na indywidualne 

6. Sprawozdawczość:  Wszystkie samorządy z terenu woj. lubelskiego w okresie do 

dnia 30 kwietnia każdego roku do Marszałka Województwa Lubelskiego przedkładają 

sprawozdania z realizacji POP-ów. Marszałek sporządza zbiorczą informację 

i przekazuje co 3 lata Ministrowi Środowiska sprawozdanie z realizacji programów. 

7. Finansowanie POP-ów: 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-20 

• Narodowy i wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

8.  Bariery i ograniczenia w procesie poprawy jakości powietrza: 

• niewystarczające regulacje prawne w zakresie kontrolowania osób fizycznych 

użytkujących urządzenia do spalania paliw stałych, przez służby gminne, 

• brak podstaw prawnych do przygotowania i realizacji programów ograniczania 

niskiej emisji, 
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• niewystarczająca ilość instrumentów finansowych przeznaczonych na działania 

naprawcze w zakresie modernizacji sektora bytowo-komunalnego, 

• wykorzystywanie wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych w sektorze bytowo – 

komunalnym oraz dostępność do handlu paliw stałych niskiej jakości, 

• niska świadomość społeczna dot. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie 

9. Rekomendacje pomocne w walce z zanieczyszczeniem powietrza dla strefy 

aglomeracja lubelska 

• Więcej patroli i bardziej skuteczna Straż Miejska 

• Prezentowanie danych o jakości powietrza  na elektronicznych tablicach 

informacyjnych na przystankach autobusowych, na monitorach w autobusach oraz 

o zakazie spalania odpadów, a także skutkach zdrowotnych i prawnych palenia śmieci 

• Przeznaczenie większej kwoty finansów na działania służące ograniczaniu niskiej 

emisji m.in. wymianę źródeł ciepła, termomodernizację 

• Wykorzystanie dostępnych instrumentów, by zapobiegać „rozlewaniu się miasta”; 

• Sadzenie gatunków roślin odpowiednich pod kątem absorpcji zanieczyszczeń, 

wzdłuż najbardziej ruchliwych ulic. 

Podsumowanie:  

W związku z występowaniem w Polsce bardzo wysokich stężeń zanieczyszczeń oraz 

utrzymującym się w wielu miastach smogiem niezbędne jest stałe monitorowanie stanu 

powietrza i reagowanie na jego zmiany. 

Stan powietrza na terenie naszego województwa utrzymuje się  na średnim poziomie 

zarówno dla okresu grzewczego jak i letniego. Jakość powietrza w zakresie pyłów nie 

powoduje konieczności wprowadzania przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie poziomu informowania 

(powyżej 200,0 ug/m3) lub poziomu alarmowego (powyżej 300,0 ug/m3). Przywrócenie 

naruszonych norm jakości powietrza, wpłynie pozytywnie na ochronę zdrowia 

i poprawę warunków życia mieszkańców aglomeracji. 

 

 

3. Dariusz Szwed, Urząd Miejski w Słupsku, Fundacja Zielony Instytut 
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Demokracja energetyczna – inteligentna i czysta energia pod kontrolą 

inteligentnych mieszkanek i mieszkańców  

 

1. Zorganizowanie mini-audytów elektrycznych u mieszkańców w ramach 

samopomocy, edukacja - walka z „elektrycznym analfabetyzmem”, konkurs w szkołach 

http://www.euronet50-50max.eu/pl/. Działania te można prowadzić pod hasłem 

Inteligentny Lublin: ekologicznych, energooszczędnych, inteligentnych 

mieszkańców  

- zaoszczędzone środki na prąd mogą zostać wykorzystane na inwestycje antysmogowe 

(np. uszczelnienie lub wymiana okien na energooszczędne) 

– partnerzy: harcerki/rze – np. harcerska sprawność „elektryk” czy „energetyk”, 

uczniowie szkół, studenci uczelni „elektrycznych”, organizacje pozarządowe, MOPR w 

Lublinie, Caritas, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Lublinie, 

firmy/sklepy zajmujące się produkcją i sprzedażą sprzętu energooszczędnego itp.   

 

2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego i współpracy z mieszkańcami, szkolenia dla 

zarządców budynków, właścicieli domów jednorodzinnych pod hasłem „Lublin bez 

ubóstwa elektrycznego”  

- zaoszczędzone środki na prąd mogą zostać wykorzystane na inwestycje antysmogowe 

– partnerzy: Biuro Zarządzania Energią UM Lublin, Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, 

Platforma Społeczna: Cele Zrównoważonego Rozwoju – m.in. Cel 1 „Koniec 

z ubóstwem” http://www.un.org.pl/cel1, Cel 7 „Czysta i dostępna energia 

http://www.un.org.pl/cel7   

 

3. Wdrożenie programu „Lublin miastem w 100% LEDowym” – w całym mieście, 

u wszystkich mieszkańców, we wszystkich firmach i instytucjach Lublina tylko 

LEDowe źródła światła  

- zaoszczędzone środki na prąd mogą zostać wykorzystane na inwestycje antysmogowe 

- partnerzy: np. IKEA Lublin, która jest firmą 100% LEDową, markety 

budowlane/AGD itp. 

 

http://www.euronet50-50max.eu/pl/
http://www.un.org.pl/cel1
http://www.un.org.pl/cel7


14 
 

4. Zorganizowanie akcji „Polowanie w Lublinie na wampiry elektryczne” – miejski 

konkurs: „zabijamy” nieefektywne urządzenie zużywające najwięcej prądu (różne 

kategorie, np. lodówka, telewizor, wieża muzyczna itd.), nagroda to sprzęt 

energooszczędny na zamianę dla „zabicia” największych wampirów elektrycznych, 

dodatkowo promocja z miastem zakupów „raty 0%” – finansowania oszczędnościami 

zakupu sprzętu energooszczędnego  

- zaoszczędzone środki na prąd mogą zostać wykorzystane na inwestycje antysmogowe 

– partnerzy: np. KOM-EKO odbierający „zabite” elektroodpady, sklepy/platformy 

internetowe oferujące „raty 0%” 

 

5. Promocja efektywnych energetycznie spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych – 

konkurs na najmniejsze zużycie prądu w całym budynku (wraz ze zużyciem 

mieszkańców)  

- zaoszczędzone środki na prąd mogą zostać wykorzystane na inwestycje antysmogowe  

– partnerzy: spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych w Lublinie 

 

6. Wdrożenie programu Inteligentny Lublin bez smogu świetlnego 

zanieczyszczającego powietrze – inteligentne oświetlenie włącza się, zmniejsza 

natężenie i wyłącza zgodnie z potrzebami mieszkańców 

- smog to nie tylko zanieczyszczenia pyłowe – czystość powietrza dotyczy także światła 

czy hałasu 

– partnerzy: Lubelski Serwis Ekologiczny, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 

 

7. Włączenie się co roku w Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 

(www.eusew.eu)  

- promocja efektywności elektrycznej i powiązanie jej z czystym powietrzem 

– partnerzy: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, posłowie Parlamentu 

Europejskiego, miasta partnerskie Lublina, Europejska sieć miast "Eurocities", ruch 

„Więcej Niż Energia” 

 

http://www.eusew.eu/


15 
 

 

 

 

4. Ludomir Duda 

 

Jak zarobić na likwidacji Smogu? 

Prezentacja odpowiada na kluczowe pytania dotyczące zjawiska smogu i efektywnego 

ekonomicznie sposobu zapobiegania jego powstawaniu. 

Co to jest smog?  

Smog jest to lokalne zaburzenie składu powietrza atmosferycznego w postaci 

zawieszonych pyłów i gazów, których skład chemiczny jest szkodliwy dla istot żywych. 

Dlaczego smog szkodzi? 

Bo zawarte w nim trucizny przedostają się bezpośrednio do układu krwionośnego na 

skutek braku ewolucyjnie wytworzonych barier przed zanieczyszczeniami powietrza. 

Skład powietrza, który  był przez miliony lat stabilny i wszystkie stworzenia mogły się 

cieszyć świeżym powietrzem 

Co jest podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza?  

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza są produkty spalania, wszystkich 

paliw, w małych instalacjach domowych i przemysłowych, które mają niskie kominy 

i nie mają instalacji oczyszczania spalin. 

Do czego potrzebujemy ciepła z domowych kotłów? 

Ciepło potrzebne jest do utrzymywania temperatury komfortu w pomieszczeniach 

w okresach niskich temperatur zewnętrznych oraz do przygotowania ciepłej wody. 

Ile potrzebujemy ciepła?  

To jedno z najistotniejszych pytań, bo im więcej potrzebujemy ciepła to tym więcej 

spalamy paliwa i więcej zanieczyszczeń dostaje się do powietrza.  Otóż jest to bardzo 

różnie od ponad 1000 kWh/m2/rok po 20÷40 kWh/m2/rok w budynkach 

niskoenergetycznych. 

Od czego zależy, ile potrzebujemy ciepła do ogrzewania? 

Od tzw. standardu energetycznego, określanego parametrem zapotrzebowania na 

energię końcową, czyli tą którą musimy kupić jako paliwo.  Jego ilość zależy od jakości 
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przegród budowlanych, sprawności systemu wentylacyjnego i sprawności instalacji 

dostarczających ciepło do budynku.  

Czy możemy podnieść standard energetyczny budynku? 

Możemy poprzez ocieplenie nieprzezroczystych przegród budowlanych, wymianę 

okien, modernizację systemu wentylacyjnego i modernizację instalacji grzewczej. 

Niestety efektywność ekonomiczna tych zabiegów bardzo zależy od ich 

kompleksowości, czyli najlepsze efekty uzyskujemy, gdy wszystko poprawiamy w 

jednym działaniu, które nazywamy Głęboką Termomodernizacją (GT). 

Od czego zależy opłacalność GT? 

Opłacalność GT zależy od relacji pomiędzy nakładami i oszczędnością energii uzyskaną 

w wyniku ich poniesienia. Ponieważ paradoksalnie wysokość nakładów w minimalnym 

stopniu zależy od wyjściowego standardu energetycznego to opłacalność GT zależy 

praktycznie wyłącznie od tego standardu. Czyli im gorzej tym lepiej. 

 

Ile kosztuje GT? 

Precyzyjnie koszty GT możemy wyliczyć na podstawie dość złożonej procedury, której 

pierwszym etapem jest Audyt Energetyczny, drugim projekt modernizacji i kosztorys 

projektowy a trzecim umowy z wykonawcami. Ale możemy w pewnych widełkach 

określić przybliżone koszty GT. Dla budynków jednorodzinnych to koszt 500÷800zł/m2 

wielogodzinnych 500÷700 zł/m2 i użyteczności publicznej 700÷900zł/m2.  

Ile można zaoszczędzić na GT? 

To zależy praktycznie wyłącznie od standardu wyjściowego budynku, czyli aktualnych 

rachunków za energię. Standard energetyczny budynku po GT mieści się w wąskim 

przedziale 20÷40 kWh/m2/rok a ponieważ w wyniku GT jest to energia elektryczna to 

koszt energii cieplnej po termomodernizacji wyniesie 12÷24zł/m2/rok. Tak więc 

oszczędności to obecne koszy ogrzewania minus koszty po GT. 

Czy w wyniku GT koszty ogrzewania mogą zostać zredukowane do kosztów 

abonamentu za dostawę prądu? 

Tak to jest możliwe o ile możemy zainstalować odpowiednią ilość ogniw PV na dachu 

i ścianach zewnętrzach budynku. W przypadku domów jednorodzinnych jest to 

praktycznie zawsze możliwe. 
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Jakie bariery powodują, że GT nie jest podstawowym sposobem poprawy 

standardu energetycznego budynków?  

Są trzy podstawowe bariery. Pierwszą i najważniejszą jest bariera świadomości. O ile 

mamy świadomość wpływu stylu jazdy i jakości samochodu na koszty paliwa, to 

zupełnie nie wiemy od czego zależą nasze rachunki za energię. Bez zmiany tej 

świadomości nie można uzyskać istotnego obniżenia rachunków za energię nawet w 

wyniku termomodernizacji. We wszystkich krajach, w których wskaźniki efektywności 

energetycznej są na wyższym niż w Polsce poziomie zostało to osiągnięte poprzez 

przykład płynący od samorządów.  

Drugą jest niski poziom kompetencji poczynając od Audytorów Energetycznych przez 

projektantów a na wykonawcach kończąc.  

Trzecią barierą jest dostęp do kapitału.  Tę ostatnią wymieniam na końcu, bo usuniecie 

jej przed dwoma poprzednimi może prowadzić do trudno wyobrażalnego 

marnotrawstwa. 

Jak zlikwidować bariery stojące na drodze GT i Gospodarki Niskoemisyjnej? 

Należy rozpocząć od wdrożenia w siedmiu etapów Gospodarki Niskoemisyjnej JST 

w Budynkach. 

1. Wdrożyć procedury zarządzania energią wg Normy PN EN ISO 50001   

2. Utworzyć ranking standardu energetycznego w budynków 

3. Zainstalować systemy pomiarowe bieżącego zużycia mediów  

4. Przeprowadzić inwentaryzację architektoniczną budynków w wersji elektronicznej 

5. Sukcesywnie wykonywać Audyty Energetyczne 

6. Realizować inwestycje  

7. Na bieżąco monitorować efekty inwestycji 

Czy istnieją alternatywne sposoby likwidacji zanieczyszczenia powietrza? 

Nie ma alternatywnego sposobu. Natomiast istnieje możliwość podejmowania 

kosztownych działań pozornych jak np. wymiana kopciuchów na kotły V generacji czy 

instalowanie oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach. 

 

Rekomendacje działań samorządu redukujących poziom emisyjności gospodarki 

miejskiej w budynkach 
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1. Wdrożenie przez Miasto systemu zarzadzania energią zgodnie z Normą PN EN ISO 

50001 

2. Utworzenie rankingu budynków użyteczności publicznej uszeregowanego 

względem wartości rocznego zapotrzebowania na każdy z nośników energii przeliczony 

na 1m2 powierzchni ogrzewanej. 

3. Systematyczne, poczynając od budynków o najwyższym zapotrzebowaniu na 

energię, wprowadzanie niezależnego od dostawców monitoringu bieżącego 

zapotrzebowania na media 

4. Systematyczne, poczynając od budynków o najwyższym zapotrzebowaniu na 

energię, przygotowanie elektronicznych wersji inwentaryzacji architektonicznej 

budynków. 

5. Systematyczne, poczynając od budynków o najwyższym zapotrzebowaniu na 

energię, 

zlecanie wykonania Audytów Energetycznych przy wysokiej punktacji w SIWZ jakości 

audytów i zapewnieniem nadzoru Audytora nad wszystkimi etapami procesu 

inwestycyjnego. 

6. Uruchomienie przetargów GT budynków o najwyższym zapotrzebowaniu na 

energię. 

7. Rozpoczęcie powyższej procedury od budynków oświaty przy równoczesnym 

uruchomieni kampanii informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do całej społeczności 

szkolnej. 

8. Uruchomienie w szkołach konkursów dla uczniów na tropienie w szkole i domach 

„Wampirów Energetycznych” na bazie darmowych programów z portalu Ziemia na 

Rozdrożu 

9. Uruchomienie miejskich rozgrywek komputerowej gry strategicznej Świat na 

Rozdrożu z nagrodami prezydenta Miasta  

10. Utworzenie rankingu budynków wielorodzinnych podłączonych do sieci miejskiej 

jak w pkt2 na wzór Tarnowa 

11. Uruchomienie punktów konsultacyjnych dla właścicieli domów jednorodzinnych na 

temat efektywności GT i możliwościach pozyskania finansowania na takie inwestycje.   
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12. Uruchomienie akcji informacyjnej nakierowanej na właścicieli domów opalanych 

paliwami stałymi o technikach spalania redukujących emisje zanieczyszczeń. 

 

 

 

5. Agata Skrzypczyk, Fundacja REO 

 

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii? 

 

W moim wystąpieniu skupiam się na potencjale odnawialnych źródeł energii jako 

sposobie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście Lublin. 

Swoją prezentację skupiam na dwóch aspektach: 

1. oddolnych inicjatywach związanych z OZE, jako sposobie mieszkańców na walkę ze 

smogiem bez czekania na zmianę regulacji prawnych, 

2. pozytywnych przykładach z zagranicy, które przedstawiają udaną współpracę 

samorządów z mieszkańcami, mającą na celu przeprowadzenie wspólnej zmiany 

społecznej. 

Należy skupić większy nacisk na umożliwieniu mieszkańcom zdobycia odpowiedniej 

wiedzy, edukacji oraz narzędzi, wystarczających do przeprowadzania własnych 

inicjatyw nastawionych na walkę ze smogiem. Jednym z przykładów takich oddolnych 

inicjatyw są kooperatywy energii odnawialnej, skupiające członków zainteresowanych 

energia z czystych źródeł jednak nie posiadających własnych systemów prosumenckich. 

Istnieje wiele przykładów prężnie działających kooperatyw OZE, które 

organizują się niezależnie od otoczenia regulacyjnego oraz politycznego. W prezentacji 

przedstawiam przykłady europejskich inicjatyw działających w ten sposób oraz 

mierzalne efekty osiągnięte przez ich członków. 

Przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych, bardzo ważne jest 

wytworzenie poczucia wspólnego celu wśród wszystkich osób z otoczenia 

projektowego (regulatorów, mieszkańców, prywatnych przedsiębiorców itp.). Istotne 

jest angażowanie mieszkańców i dawanie im realnych bodźców do współtworzenia 
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zmiany społecznej, na przykład w charakterze organizowania się w spółdzielnie. 

Uzasadniając tą tezę, przedstawiam przykład miasta duńskiego, które wprowadziło 

czyste źródła energii na terenie całej gminy, dając mieszkańcom realne korzyści 

wynikające z przyłączenia się do poszczególnych elementów systemu OZE. 

Trzecim aspektem prezentacji, jest możliwość zastosowania odnawialnych źródeł 

energii do transportu, który jest zasadniczym źródeł smogu w mieście Lublin. 

Przedstawiam rozwiązania, dzięki którym można wprowadzić system pojazdów 

elektrycznych (na przykład autobusów), zasilanych energią pochodzącą ze źródeł 

odnawialnych oraz pojazdów zsilnikami na CNG, zasilanych biometanem (na przykład 

śmieciarek). W części tej pokazuje rozwiązania wprowadzone zagranicą oraz w innych 

miastach w Polsce. 

 

Rekomendacje dla panelistów 

 

1. Bardzo duży potencjał zmiany systemu energetycznego w mieście Lublin leży we 

wspólnych inicjatywach mieszkańców. Wspólne przedsięwzięcia mogą uzyskać 

większy efekt ekologiczny oraz niższy koszt w przeliczeniu na mieszkańca. 

2. Należy promować ideę kooperatyw energetycznych, w których mieszkańcy (osoby 

fizyczne) i/lub organizacje non-profit czy małe przedsiębiorstwa zrzeszają się w celu 

współpracy przy produkcji, dystrybucji, magazynowaniu i zaopatrywaniu w energię. 

3. Miasto Lublin powinno wspierać ideę kooperatyw, zachęcać mieszkańców do 

przystąpienia do niej oraz ułatwić mieszkańcom odpowiednie prawne rozwiązania. 

4. Miasto powinno wyznaczyć doradcę prawnego, który będzie pomagał chętnej grupie 

mieszkańców nad wybraniem odpowiednich regulacji i stworzeniem umów, 

ułatwiających organizacje mieszkańców w kooperatywę. 

5. Miasto powinno zachęcić mieszkańców do organizowania kooperatyw 

energetycznych za pomocą odpowiednich bodźców finansowych, wprowadzając 

dofinansowania na tego typu projekty lub zwolnienia podatkowe. Wysokość 

dofinansowań powinna być uzależniona od efektu ekologicznego, jaki projekt może 

osiągnąć (czyli ilości ograniczonej emisji, jako efektu przedsięwzięcia). 
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6. Istotny źródłem emisji w mieście Lublin jest transport domowy. Miasto powinno 

zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu miejskiego, wprowadzając darmową 

lub ulgową komunikację dla mieszkańców, którzy zdecydują się zostawić swoje pojazdy 

na parkingach poza centrum do tego dedykowanych lub darmową komunikację dla 

młodzieży w wieku szkolnym. 

7. Możliwym rozwiązaniem jest wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do zasilania 

pojazdów. 

Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie elektrycznych autobusów, które będą 

zasilane energią elektryczna pochodzącą z paneli fotowoltaicznych lub biogazu. 

8. Kolejnym rozwiązaniem jest uruchomienie stacji oczyszczania biogazu 

pochodzącego ze składowiska. Uzyskany w ten sposób biometan o jakości gazu 

ziemnego, wykorzystywany jest do zasilania sieci autobusów lub śmieciarek. 

 

 

6. Adolf Mirowski, Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o. 

 

OCENA I CERTYFIKACJA BUDYNKÓW ORAZ SYSTEMÓW ICH 

OGRZEWANIA ZE WZGLĘDU NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA 

 

W celu ułatwienia komunikacji między ludźmi w zakresie wpływu budynku na jakość 

powietrza w Instytucie Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) opracowano prostą 

metodę jego oceny wraz ze źródłem ciepła pracującego na jego potrzeby (certyfikaty 

PreQurs). Jest to prosty do interpretacji system opracowanych klas oraz oznakowania 

budynków. System ten umożliwia łatwą i przejrzystą ocenę a także i wzajemne 

porównywanie budynków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Dokumentami potwierdzającymi jakość budynku są certyfikaty PreQurs potwierdzające 

klasy jakości oraz zewnętrzne oznakowane serii „NO SMOG”. 

 

    Zalecenia  

Na podstawie analizy certyfikatów "PreQurs" oraz znaków  "NO SMOG" 

przykładowych budynków, wyposażonych  w róże sposoby ogrzewania i przygotowania 
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ciepłej wody użytkowej  wykonano ogólne zestawienie zbiorcze ze względu na emisję 

pyłu TSP i benzo(a)pirenu, które zawarto w tabeli 1.  

 

Na tej podstawie mając na uwadze likwidację niskiej emisji zalecić możne tylko te 

sposoby ogrzewania budynku, które pozwalają osiągnąć co najmniej klasę redukcji A, i 

znak niskiej redukcji  co najmniej NO SMOG lub w sprzyjających warunkach LOW 

SMOG. 

 

 

Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie klas i znaków jakości budynków wyposażonych w 

różne  technologie ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. ze względu na emisję 

zanieczyszczeń pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu do powietrza  w odniesieniu do 

budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię węglową  
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7. Teresa Stępniak-Romanek, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

 

Czyste ciepło systemowe dla Lublina 

 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jest jednym z największych 

dostawców ciepła systemowego w Polsce. Głównym celem działalności firmy jest 

dostawa ciepła do mieszkań, szkół, szpitali, centrów handlowych, urzędów, kościołów, 

obiektów sportowych oraz dbanie o sprawność techniczną lubelskiego systemu 

ciepłowniczego. Strategiczną grupą klientów Spółki jest budownictwo mieszkaniowe. 

LPEC zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania Lublina w ciepło, ogrzewając blisko 

250 tysięcy jego mieszkańców. 

 

Ciepło systemowe to ekologiczne, wygodne i ekonomiczne ogrzewanie dostępne przez 

cały rok. Nie wymaga ono praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkownika, 

jest przy tym niezawodne i bezpieczne.  

 

Charakterystyka lubelskiego systemu ciepłowniczego 

Na Lubelski system ciepłowniczy składają się sieć ciepłownicza zarządzana przez 

LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

S.A., Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz w Elektrociepłowni Megatem 

EC-Lublin Sp. z o.o. 

 

Sieć ciepłownicza LPEC stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący 

swoim zasięgiem większość jego obszaru. Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej 

długości ok. 455 km. 67% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii 

preizolowanej. Wszystkie węzły cieplne LPEC wyposażone są w automatykę 

pogodową, czyli urządzenia samoczynnie włączające  

i wyłączające ogrzewanie w budynku przy określonej temperaturze zewnętrznej 

(najczęściej 12oC) oraz regulujące strumień ciepła w zależności od warunków 

atmosferycznych. System zdalnego odczytu liczników ciepła umożliwia szybką analizę 

zużycia ciepła u odbiorców i natychmiastową reakcję na ewentualne nieprawidłowości. 
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O niezawodność dostawy dba system alarmowy, w który wyposażone są nowe rurociągi, 

umożliwiając wykrycie usterek jeszcze przed wystąpieniem awarii sieci. Nad pracą sieci 

ciepłowniczej czuwa system monitoringu sieci i źródeł ciepła pozwalający na kontrolę 

i całodobowy nadzór nad optymalnym i ekonomicznym prowadzeniem parametrów 

pracy elektrociepłowni produkujących ciepło.  

 

Ciepło systemowe ogranicza smog 

Smog powstaje głównie w efekcie tzw. „niskiej emisji”, czyli zanieczyszczeń 

uwalnianych przez niskie kominy. Sposobem na jego uniknięcie w Lublinie jest 

produkcja ciepła w wyspecjalizowanych elektrociepłowniach zlokalizowanych z dala 

od centrum miasta, które wykorzystują dobrej jakości paliwo, dbają o optymalne 

warunki spalania i zachowują ścisłe normy środowiskowe. Przy wytwarzaniu ciepła 

systemowego w lubelskich elektrociepłowniach, emisja zanieczyszczeń (pyły 

zawieszone i benzo(a)piren) jest o 70 razy mniejsza niż w przypadku produkcji 

takiej samej ilości ciepła w węglowych paleniskach indywidualnych. Potwierdza to 

certyfikat redukcji emisji PreQurs przyznany dla lubelskiego systemu ciepłowniczego 

przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z Krakowa. 

 

Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez LPEC S.A są neutralne  

w zakresie niskiej emisji gdyż nie odbywa się tam proces spalania. Budynki takie 

można oznakować symbolem „NO SMOG” gdyż zgodnie z systemem certyfikacji 

Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków przyznaje się im klasę A z oznaczeniem „NE” 

(NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION) 

 

Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na trenie miasta Lublin 

Rozwój systemu ciepłowniczego i poprawa dostępności do ciepła systemowego jest 

jednym  z najważniejszych założeń strategicznych Spółki. W przeciągu ostatnich 10 lat 

w LPEC na rozbudowę sieci ciepłowniczej przeznaczono prawie 95 mln zł, 

wybudowano ponad 42 km sieci ciepłowniczych, co pozwoliło na powiększenie rynku 

ciepła systemowego o 24% 
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Obecnie firma rozpoczęła realizację kolejnego projektu inwestycyjnego, który obejmuje 

budowę kolejnych 21 km sieci ciepłowniczych w dzielnicach: Wrotków, Czechów 

Północny, Ponikwoda, Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin Południowy, Dziesiąta, 

Śródmieście. 

 

Głównym celem Projektu jest pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło 

w Lublinie za pomocą energii cieplnej wyprodukowanej w wyspecjalizowanych 

elektrociepłowniach, produkujących ciepło i prąd równocześnie. Realizacja Projektu 

zmniejszy zużycie paliwa, poprawi dostępność do ciepła systemowego w Lublinie, 

ograniczy niską emisję oraz poprawi jakość powietrza w mieście.  

 

Łączna wartość projektu to 49 mln zł, dofinansowanie z UE wyniesie 24,4 mln zł 

 

Jak się przyłączyć do sieci ciepła systemowego? 

Na początku należy zwrócić się do LPEC S.A. z zapytaniem o możliwość przyłączenia. 

Wniosek  

o określenie możliwości przyłączenia dostępny jest na stronie 

internetowej www.lpec.pl w zakładce oferta/do pobrania. We wniosku należy podać 

dane identyfikacyjne Wnioskodawcy, podstawowe informacje dotyczące obiektu i jego 

lokalizacji. Z formalnego punktu widzenia ważne jest, aby wniosek był podpisany przez 

właściciela lub zarządcę obiektu. Pracownicy Spółki udzielają niezbędnej pomocy przy 

wypełnieniu potrzebnych dokumentów. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z 

Działem Rozwoju. Wypełniony wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej na 

adres: przylaczenia@lpec.pl lub w wersji papierowej na adres: Lubelskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Puławska 28, 20-822 Lublin. 

 

Nasza oferta jest skierowana głównie do właścicieli budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych  o zapotrzebowaniu na ciepło do celów grzewczych powyżej 50 kW. 

Przykładem budynku  o zapotrzebowaniu 50 kW może być kamienica z ok. 8-10 

lokalami mieszkalnymi. Ze względu na przebieg sieci ciepłowniczej z naszej oferty 

obecnie nie mogą skorzystać właściciele domków jednorodzinnych w dzielnicach: 

http://www.lpec.pl/
mailto:przylaczenia@lpec.pl
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Sławinek, Węglin, Dziesiąta, Kośminek, Za Cukrownią, Zadębie, Ponikwoda. Z uwagi 

na brak sieci ciepłowniczej nie ma możliwości przyłączania budynków  

w dzielnicach Sławin, Szerokie, Zemborzyce, Głusk i Abramowice. 

 

Przyłącze do budynku LPEC realizuje z własnych środków poza wyjątkami, kiedy 

inwestycja nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Z kolei koszt węzła cieplnego jest 

ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb cieplnych budynku i ilości funkcji jakie 

ma spełniać urządzenie (dostawa c.o., c.w., wentylacja itp.). Dla budynków 

mieszkalnych istnieje możliwość współfinansowania budowy węzła ze strony LPEC. 

Poziom współfinansowania ustalany jest indywidualnie i wynosi nie więcej niż 40%. 

Koszt dokumentacji związanej z przyłączeniem oraz koszt wykonania instalacji 

wewnętrznych  w samym budynku leży po stronie inwestora. 

 

Edukacja najmłodszych 

LPEC S.A. prowadzi projekt edukacyjny z zakresu podnoszenia świadomości 

ekologicznej pt. „Lekcja ciepła”. Projekt, realizowany od 2014 roku, skierowany jest do 

uczniów klas I i II szkół podstawowych. Celem zajęć jest kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród uczniów, edukacja w zakresie ochrony powietrza, 

racjonalnego korzystania z ciepła i ciepłej wody oraz zrozumienie wpływu 

marnotrawienia ciepła na zasoby Ziemi. Podczas prowadzonych zajęć uczniowie 

dowiadują się również, w jaki sposób produkowane jest ekologiczne ciepło systemowe 

na terenie naszego miasta oraz w jaki sposób dociera ono do mieszkań.  

 

Od początku trwania projektu programem edukacyjnym objęto kilkanaście tysięcy 

dzieci, zaangażowano ponad 100 nauczycieli z 64 przedszkoli i 36 szkół podstawowych.  

 

Kolejna edycja projektu rozpoczęła się w marcu 2018 roku. Tym razem zajęcia dotyczą 

problematyki smogu i sposobów na jego uniknięcie. 
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Rekomendacje: 

1. Przyłączanie do sieci ciepłowniczej budynków, wszędzie tam gdzie pozwalają na to 

warunki techniczne i ekonomiczne 

2. Rozbudowa sieci ciepłowniczej zgodna z kierunkami rozwoju miasta 

3. Systematyczna modernizacja sieci poprawiająca wydajność i niezawodność całego 

systemu 

4. Realizacja projektu edukacyjnego „Lekcje ciepła” w lubelskich szkołach 

podstawowych 

 

 

 

8. Marcin Skrzypek. Forum Kultury Przestrzeni  

 

Streszczenie wystąpienia Marcina Skrzypka, reprezentanta  

Forum Kultury Przestrzeni na panelu obywatelskim 14 kwietnia 2018 

„Co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?” 

 

Kim jestem i jak reprezentuję Forum Kultury Przestrzeni? 

 

Pracuję w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Do moich obowiązków należy m.in. 

koordynacja Forum założonego z inicjatywy urbanisty Romualda Dylewskiego, 

współautora pierwszego powojennego planu Lublina i Tomasza Pietrasiewicza, 

dyrektora Ośrodka. Forum powstało w 2005 roku jako miejsce dyskusji o przestrzeni 

Lublina oraz jako reprezentacja aktywnych mieszkańców i ekspertów do współpracy 

z Ratuszem. Jest więc to coś w rodzaju spontanicznego, oddolnego „panelu 

obywatelskiego”, tylko że bez prawa podejmowania decyzji. Więcej na stronie 

www.ulublin.eu. Jeśli ktoś z Państwa Panelistów byłby zainteresowany dołączeniem do 

Forum, proszę o kontakt ze mną przez organizatorów Panelu. Forum nie stworzyło 

żadnego osobnego stanowiska nt. czystego powietrza w Lublinie, a z drugiej strony 

kilkoro jego członków wzięło udział w panelu reprezentując inne podmioty. Dlatego ja 

http://www.ulublin.eu/
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reprezentuję Forum jako jego przykładowy członek, mieszkaniec Lublina wzbogacony 

wiedzą, którą od lat się między sobą dzielimy na Forum. 

Smog na Uroczej 

 

Mieszkam z Rodziną i Teściami na ul. Uroczej. Dom jest położony skrajnie, więc ma 

dużo zieleni wokół, ale leży w zagłębieniu, ponieważ kiedyś były tu wąwozy 

i wierzchowiny doliny Czechówki.  

 

 

Dookoła wszędzie są domki jednorodzinne, większość z dymiącymi zimą kominami. 

Dlatego na Uroczej zanieczyszczenie powietrza mają bardzo konkretny charakter. U nas 

nie tylko gorzej się oddycha, bywa siwo i śmierdzi, że okna nie można otworzyć, ale też 

człowiek po wyjściu z psem wraca śmierdzący do domu jak z kotłowni. Oznacza to, że 

problem smogu może być punktowo znacznie poważniejszy niż wykazują to pomiary 

na ul. Obywatelskiej. Takie punktowe mikroklimaty możemy sami zaobserwować w 

Lublinie latem: powietrze w wąwozach jest chłodniejsze i rześkie, a powyżej na 

osiedlach ciepłe i duszne. Podobne różnice są między doliną Czechówki a korytem 

jezdni al Solidarności między ekranami. Może to częściowo wynikać z promieniowania 

podczerwonego nagrzanych jezdni i murów, ale także z jakości powietrza. 

 

 

 

Jak działa Eko-Patrol? 

 

Kiedy pytałem Straż Miejską, jak działa Eko-Patrol, zostałem poinformowany, że 

strażnicy biorą zgłoszone miejsce pod dłuższy dozór. Z opisu ich pracy odniosłem 

bardzo dobre wrażenie. W praktyce jednak prawdopodobnie jest znacznie gorzej. 

Niedawno dostałem następującą informację o pewnym kominie zaraz za oknem, gdzie 

pracują ludzie na Starym Mieście (fot. z filmu): Zgłaszałem do TEGO KOMINA, po 

kilku godzinach przyszedł Pan "Eko Patrol" i w zasadzie mogę powiedzieć że mnie 

wyśmiał dobrotliwie. Reakcja na film: "jak Pan udowodnisz że to nie drewno?", na 
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świadków: musi być dokładnie ten moment żeby dymilo, a w ogóle to ja mam ten sam 

problem panie, aż płuca bolą, no tak to jest... 

 

Jest to bardzo konkretne miejsce, blisko siedziby Straży, a jednak nie udało się jej 

przeprowadzić tutaj skutecznej interwencji. 

 

Konsultacje nt. Czystego powietrza a konsultacje studium 

 

Niezmiernie martwi mnie fakt, że panel obywatelski został zorganizowany równolegle 

z o wiele szerszymi, trudniejszymi merytorycznie i ważniejszymi konsultacjami nt. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina. 

Wnioski z Panelu mieszczą się w tematyce studium, bo jakość powietrza zależy od 

jakości zagospodarowania przestrzennego (ochrona przed zabudową terenów zieleni, 

klinów napowietrzających, transport zrównoważony). Jednak Panel „przysłania” 

konsultacje Studium, bo ma dużo lepszą obsługę medialną i wsparcie finansowe. 

Co więcej kończy się po konsultacjach Studium, więc nie da się wniosków z panelu 

przekazać do Studium. Dlaczego tak to zostało zorganizowane? 

 

Wnioski i rekomendacje 

 

1. Potrzebne jest punktowe monitorowanie czystości powietrza zagrożonych miejsc 

takich jak ul. Urocza czy osiedla wzdłuż ekranów. W takich miejscach np. dla setki 

mieszkańców przekroczenia norm mogą być znacznie większe niż wynika z ogólnych 

pomiarów. Są to miejsca wymagające interwencji w pierwszym rzędzie. 

2. Potrzebne są tańsze czujniki smogu, bo ten główny na Obywatelskiej kosztuje 

prawie tyle ile cały panel. Być może można polegać na tańszych urządzeniach. 

3. Czy istnieje mapa obszarów gdzie ludzie najbardziej skarżą się na brudne 

powietrze? Należałoby taką stworzyć, apelując wcześniej do mieszkańców, aby wzięli 

udział w akcji. 

4. Potrzebne są badania mikroklimatów Lublina wraz z czytelnym przedstawieniem 

ludności ich wyników i przyczyn badanych zjawisk. 
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5. Do wszystkich danych, którymi operuje się na Panelu, powinny być dołączone 

źródła. Powinien powstać zbiorczy, zrozumiały i ogólnodostępny raport nt. stanu 

jakości środowiska życia ludzi w Lublinie pod kątem ocieplania się, zieleni i jakości 

powietrza. 

6. Eko-Patrol prawdopodobnie działa znacznie mniej skutecznie, niż się to 

przedstawia. Należałoby skontrolować i udoskonalić ich procedury, aby mieszkańcy nie 

czuli się „dobrotliwie wyśmiewani” przez bezradnych strażników. 

7. Proszę wszystkich Państwa o przekazanie indywidualnie swoich uwag do Studium. 

Jako Forum Kultury Przestrzeni możemy zorganizować dla Was osobne spotkanie 

edukacyjne na ten temat. Szczególna uwaga należy się ochronie przed zabudową Górek 

Czechowskich, które w poprzednim studium były w całości przeznaczone przez Urząd 

Miasta na zielony klin, a w obowiązującym planie Urzędu Miasta nie przewidują 

blokowisk. Ten plan usiłuje zmienić deweloper, który znał go, kupując teren, ale nie jest 

chętny go realizować. 

8. Najsprawiedliwiej i najbardziej zgodnie z regułami konsultacji byłoby, gdyby 

konsultacje Studium skończyły co najmniej tydzień po Panelu, aby mieszkańcy mogli 

zapoznać się z wnioskami z Panelu i ewentualnie wykorzystać je do zaopiniowania 

Studium. 

9. Krzysztof Gorczyca. Towarzystwo dla Natury i Człowieka 

 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka          

ul. Głęboka 8A 

20-612 Lublin  

(81) 743 71 04  

e-mail towarzystwo@ekolublin.pl   
www.ekolublin.pl facebook.com/tdnicz 

 

 

Propozycje rekomendacji dla uczestników Panelu Obywatelskiego 

 

1. Poparcie dla uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego. 

 

Wprowadzenie uchwałą Sejmiku rzeczywistych norm dla paliw stałych i norm dla 

pieców i kotłów oraz wyznaczenie konkretnego horyzontu czasowego obowiązkowej 

http://www.ekolublin.pl/
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likwidacji pozaklasowych kotłów (nawet jeśli będzie to horyzont odległy) jest 

podstawowym warunkiem skuteczności przedsięwzięć takich jak PONE 

Nic nie wskazuje na to, żeby rozporządzenia rządowe wprowadziły adekwatne do 

potrzeb normy. Aktualnie szykowane rozporządzenie o paliwach stałych przewiduje 

normy dopuszczające nawet 30% zawilgocenie węgla oraz wysoką zawartość popiołów 

i pyłoemisyjność.   

Uchwały antysmogowe ma już 7 województw, w tym sąsiednie Mazowsze, swoją 

szykuje Podkarpacie. Brak norm na paliwa na Lubelszczyźnie powoduje napływ 

najbardziej emisyjnych paliw na lubelski rynek. 

Proponowane założenia uchwały dla województwa lubelskiego dostępne są na stronie 

www.smog.ekolublin.pl w zakładce „Razem Pokonajmy Smog” 

 

2. Rozwinięcie Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

do poziomu powodującego realne efekty 

 

W latach 2013-17 (5 lat) udało się osiągnąć ok 1/10 założeń do roku 2026 (por. 

prezentacja dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska dla Panelu z 7.04.2018) 

Aby osiągnąć zakładany efekt w tym tempie potrzebowalibyśmy jeszcze 40-45 lat 

 

Dotychczasowy bilans emisji? Ujemny? 

W latach 2013-2017 zlikwidowano ok.  300 palenisk Nie wiemy ile w tym czasie 

zainstalowano w Lublinie nowych kopciuchów, ale najpewniej więcej niż 300 – 

pozaklasowe kotły to ¾ sprzedawanych urządzeń (w skali kraju w ostatnich latach 

średnio 14 tys.   urządzeń rocznie) 

 

Rekomendacje: 

- zdecydowany wzrost finansowy (1% budżetu) 

- wzrost intensywności wsparcia (% kosztów pokrytych z dotacji) dla grup 

priorytetowych (najbardziej zanieczyszczone dzielnice, kryteria społeczne 

i ekonomiczne, lokale komunalne – nowa instalacja własnością gminy) 
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3. Wycofanie węgla z pomocy MOPR 

 

W 2017 roku na zakup paliw stałych MOPR wydał 653 tys zł. co oznacza sfinansowanie 

przez Urząd Miasta 800-1000 ton węgla. Jego spalenie spowodowało znacznie większą 

emisję niż ubytek emisji osiągnięty przez likwidację w 2017 palenisk w ramach PONE 

(80 zlikwidowanych pieców/kotłów zużyłoby 100-500 ton węgla) 

Zakup i refundację węgla zastąpić należałoby talonami na niskoemisyjne paliwa 

z biomasy (brykiet drzewny, pellet) możliwe do zastosowania w piecach węglowych. 

 

 

4. Lubelski poziom informowania/alarmowy 

 

Obowiązujące w Polsce poziom informowania i poziom alarmowy dla stężeń PM10 są 

znacznie wyższe niż w większości krajów europejskich, choć płuca mamy podobne do 

Francuzów, Czechów, Słowaków czy Włochów. Stwarza to fałszywe poczucie 

bezpieczeństwa. Proponujemy, aby Lublin wzorem Warszawy i Krakowa ustanowił 

własne, urealnione  poziomy informowania i alarmowy (np. 80 i 100 mikrogram) Nie 

poprawi to jakości powietrza, ale będzie miało ogromne znaczenie edukacyjne 

zwiększające społeczna akceptację dla decyzji ograniczających emisję. 

 

5. Standardy planistyczne w MPZP – zieleń i korytarze napowietrzające 

 

- Objęcie trwałą ochrona planistyczną istniejących obszarów zielonych – priorytet dla 

kolejki do objęcia planem miejscowym. Dziś połowa Lublina, w tym Śródmieście nie 

ma MPZP, co skutkuje decyzjami WZ, w których miasto jest bezbronne wobec planów 

zabudowy.   

- Wprowadzenie wewnętrznych standardów nasycenia zielenią dla nowych Planów 

powyżej minimum ustawowego. Oddzielne wskaźniki dla zieleni wysokiej. 

„Ekoparkingi” nie mogą być traktowane jako czynne biologicznie. 

- ochrona planistyczna korytarzy napowietrzających (Górki Czechowskie w aktualnie 

procedowanym Studium SUKZP) 
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6. Polityka Transportowa 

 

- realizacja koncepcji „Transeko” z 2012 

- konsekwentna realizacja zapisów istniejących dokumentów strategicznych (Polityka 

transportowa, Strategia rozwoju ruchu rowerowego (określająca m.in. m.in. budżet na 

infrastrukturę rowerową) i inn. o braku realizacji dokumentów strategicznych por. 

Społeczny audyt polityki rowerowej dla Lublina z 2015 

www.lublinrowerem.pl/raporty 

 

więcej o smogu i powietrzu w Lublinie 

www.smog.ekolublin.pl 

facebook.com/SmogLublin    

 

Zapraszamy do kontaktu 

 

10. Magdalena Klarenbach, Fundacja Otwarty Plan.  

 

 

Przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu kampanii edukacyjnych w kwestii 

poprawy jakości powietrza 

 

Celem kampanii edukacyjnych jest przekazanie wiedzy, wzrost świadomości na temat 

wybranego zjawiska czy problemu i/lub ukazanie sposobów jego rozwiązywania. 

Wspólne i konsekwentnie prowadzone przez mieszkanki/mieszkańców i władze, 

działania na rzecz poprawy jakości powietrza mogą przełożyć się na zmianę jakości 

życia w mieście. Dzięki ograniczaniu niskiej emisji, spalin z transportu drogowego, 

ochronie obszarów zielonych oraz inwestowaniu w technologie oparte na odnawialnych 

źródłach energii (OZE) można urzeczywistnić ideę miasta przyjaznego dla ludzi 

i przyrody.  

 

Kampania edukacyjna, dotycząca poprawy jakości powietrza, może składać się 

z różnych rodzajów działań, np.: akcji informacyjnej za pośrednictwem plakatów 

rozwieszonych w mieście, warsztatów, happeningów lub działań w mediach 

http://www.lublinrowerem.pl/raporty
http://www.smog.ekolublin.pl/
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społecznościowych. Każda kampania edukacyjna powinna rozpocząć się od 

przygotowania odpowiednich narzędzi edukacyjnych - jest to kluczowe w aspekcie 

przekazania wiedzy jako podstawy wzrostu świadomości. W związku z tym, w ramach 

czteroletniej działalności edukacyjnej Fundacji Otwarty Plan powstały: 

 

➔ Interaktywna Infografika Czyste powietrze w inteligentnym mieście: 

http://smartcity.otwartyplan.org/ 

➔ Pakiet edukacyjny Smog w szkole czyli o zanieczyszczeniu i poprawie jakości 

powietrza 

http://otwartyplan.org/scenariusze-zajec-smog-w-szkole-wydanie-drugie-poprawione/ 

➔ Broszura Szkoła bez smogu czyli o jakości powietrza i mobilności aktywnej 

http://otwartyplan.org/szkola-bez-smogu-czyli-o-jakosci-powietrza-i-mobilnosci-

aktywnej/ 

 

Zaprezentowane materiały edukacyjne zawierają informacje dotyczące: czym jest 

zanieczyszczenie powietrza, jaki wpływ ma zanieczyszczenie powietrza na zdrowie, 

jakie są źródła zanieczyszczenia powietrza oraz w jaki sposób możemy je ograniczać.  

Działania kampanijne, jak zostało wspomniane powyżej, mogą przybierać różne formy: 

➔ spotkań z mieszkańcami/mieszkankami, których celem jest nie tylko 

przekazanie wiedzy, ale także zapoznanie się z ich potrzebami (kampania 

Zatrujemy się czystym powietrzem, która prowadzona była w Krakowie w 2014) 

➔ plakatów, klipów video w transporcie miejskim czy reklamę na autobusach 

(Kampania w przestrzeni miejskiej promującej nowe nawyki komunikacyjne 

dot. korzystania z komunikacji miejskiej i roweru Nowa kultura mobilności) 

➔ stoiska tematycznego promującego roślinność oczyszczającą powietrze w 

domach/mieszkaniach w czasie wydarzeń miejskich (Festiwal Recyklingu i 

Piknik Rodzinny)  

➔ happeningów dla mieszkańców/mieszkanek w celu zwrócenia uwagi na 

problem zanieczyszczenia powietrza np. w czasie obchodów światowego Dnia 

Bez Parkowania 

➔ Ogrodu antysmogowego w Krakowie przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 

4. Zaprojektowany przez Katarzynę Muchę, architekt krajobrazu. Ogród będzie 

zaopatrzony w  stację meteorologiczną, tablicę edukacyjną, nasadzenia 

pyłoochronnych oraz drzew liściastych. 

 

Rekomendacje: 

- Wprowadzenie kampanii edukacyjnej, na rzecz poprawy jakości powietrza, 

obejmującej wszystkie mieszkanki i mieszkańców Lublina. 

http://smartcity.otwartyplan.org/
http://otwartyplan.org/scenariusze-zajec-smog-w-szkole-wydanie-drugie-poprawione/
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- Kampania powinna być dostosowana do poszczególnych grup wiekowych 

(dzieci, młodzież, dorośli). 

- Kampania powinna być oparta na problematyce zanieczyszczeń powietrza i ich 

konsekwencji, a także na rozwiązaniach m.in.  zrównoważonym transporcie, 

odnawialnych źródłach energii, demokracji energetycznej, zieleni miejskiej 

oraz aktywizacji społecznej. 

 

 


