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1. Marcin Popkiewicz, Association for the Study of Peak Oil. Świat paliw 

kopalnych. Dlaczego cokolwiek zmieniać? 

 

a) Realizacja porozumienia paryskiego (ograniczenie wzrostu średniej temperatury 

powierzchni Ziemi do nie więcej niż 2°C względem poziomu z epoki 

przedprzemysłowej) oznacza konieczność wyzerowania emisji z paliw 

kopalnych do ok. 2050 roku. Nie da się tego w istotnym stopniu skompensować 

zalesianiem. 

b) Jeśli świat pójdzie drogą dalszego uzależnienia od paliw kopalnych, w kolejnych 

dekadach ryzykujemy bezpieczeństwem energetycznym. 

c) Polskie pokłady węgla są mocno przetrzebione, nasz węgiel jest 

niekonkurencyjny. Dalsze utrzymywanie wydobycia nie daje korzyści 

gospodarczych, lecz obciąża inne, bardziej produktywne sektory gospodarki 

zmuszone do dotowania schyłkowej branży. 

d) Brak norm jakości dla węgla i pieców węglowych skutkuje zanieczyszczeniem 

powietrza, w wyniku którego życie traci blisko 50 tysięcy Polaków rocznie, 

a straty zdrowotne idą w dziesiątki miliardów. 

e) W miarę wzrostu presji na politykę ochrony klimatu i powietrza coraz bardziej 

zdecydowanie będzie stosowana zasada „zanieczyszczający płaci”. Oznacza to, 

że energia z węgla będzie najdroższa. 

f) Na świecie rozpoczęła się rewolucja czystych technologii energetycznych. Stojąc 

z boku tracimy wyjątkową szansę rozwoju gospodarczego, technologicznego 

i społecznego. Transformacja energetyczna w kierunku zaawansowanej 

efektywności energetycznej i czystych źródeł energii, oprócz ochrony klimatu 

i zdrowia Polaków poprawi też nasze bezpieczeństwo energetyczne, poprawi 

bilans handlowy przez redukcję importu paliw, stworzy nowe innowacyjne 

miejsca pracy, będzie stymulować polski eksport, znacząco ograniczy ubóstwo 

energetyczne i przyniesie szereg innych korzyści. 
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Rekomendacje 

Kluczem do Gospodarki Niskoemisyjnej jest zmiana świadomości użytkowników 

energii. Obecny stan ich świadomości jest na tyle niski, że występuje duże ryzyko 

znacznego obniżenia efektywności inwestycji energooszczędnych, na skutek 

niewłaściwych zachowań eksploatacyjnych użytkowników. W tym obszarze 

najważniejsza jest rola JST. Strategia obniżenia energochłonności nieruchomości 

użytkowanych przez Samorządy powinna być realizowana w następujących krokach. 

 Benchmarking – analiza nieruchomości pod kontem ich energochłonności. Jest 

to kluczowe zagadnienie, jako że efektywność ekonomiczna termomodernizacji, 

praktycznie, zależy jedynie od wyjściowego standardu energetycznego 

budynków.   

 Metering – sukcesywne opomiarowanie mediów, poczynając od obiektów 

najbardziej energochłonnych. Opomiarowanie mediów jest warunkiem 

koniecznym dla jakości Audytu Energetycznego i uruchamia proste rezerwy 

racjonalizacji użytkowania energii. 

 Inwentaryzacja architektoniczna obiektów opomiarowanych bez lub z niepełną 

dokumentacją. 

 W sukcesywne wdrażanie Normy 50001 Zarzadzanie Energią poczynając od 

najbardziej energochłonnych budynków poczynając od wykonania Audytów 

Głębokiej Termomodernizacji. 

Początkiem realizacji w/w strategii powinno być jej wdrożenie w obiektach szkolnych. 

Termomodernizacja budynków szkolnych, przy włączeniu do tego procesu rodziców 

i nauczycieli, powinna nie tylko radykalnie poprawić warunki prowadzenia procesy 

dydaktycznego dzięki właściwej wentylacji klas lekcyjnych ale też wpłynąć na stan 

świadomości energetycznej tysięcy rodziców i nauczycieli. 

Przyjęcie wizji maksymalnej efektywności energetycznej (nie jak ograniczyć zużycie 

energii o ¼, ale do ¼) i systemu energetycznego bez paliw kopalnych. 

Budowa systemu energetycznego w oparciu o długofalowe myślenie systemowe, 

z unikaniem inwestowania w rozwiązania, które będą blokować/utrudniać dalszą 

transformację (np. płytka termomodernizacja, wymiana pieców na węglowe V klasy 

itp.). Przykładowo w zakresie ogrzewania powinny zostać podjęte działania: 
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1. budowa nowych budynków wyłącznie w standardzie zero emisyjnym ; 

2. głęboka termomodernizacja istniejących budynków (do standardu <40 

kWh/m2/rok: uszczelnienie, ograniczenie mostków termicznych, wymiana okien, 

wprowadzenie wentylacji z odzyskiem ciepła i systemów monitoringu 

i  sterowania); 

3. ogrzewanie budynków albo sieciowe, albo w oparciu o zdalnie sterowane pompy 

ciepła, jeśli ogrzewanie gazowe to działające w kogeneracji i zdalnie sterowane 

ze względu na zapotrzebowanie na prąd; 

4. magazyny ciepła: od sezonowych w sieciach ciepłowniczych po mniejsze 

w budynkach 

Szacunkowy koszt programu przy cenie głębokiej termomodernizacji 500 zł/m2 dla 

20 000 mieszkań po 50 m2 wyniesie 500*20000*50=500 mln (kwota nie obejmuje 

magazynów ciepła i rozbudowy sieci CO). W przypadku samospłacających się 

z oszczędności kredytów miasto nie ponosi zdecydowanej większości tych kosztów 

(organizuje, opłaca wykonanie audytów, może dopłacić część kosztów szczególnie 

korzystając z możliwości zorganizowania funduszy zewnętrznych, np. NFOŚ, UE, …), 

pieniądze zostają spłacone z oszczędności. Można rozważyć formułę obligacji 

o określonej stopie zwrotu. 

Działania: 

1. audyty wszystkich budynków, którymi chcemy się zająć. Sfinansowanie w pełni 

(lub prawie w pełni) przez miasto lub z innych środków zewnętrznych (dla osób 

ubogich zdecydowanie bezkosztowo); 

2. rezultatem audytu będą: 

a. obliczenie możliwości wykonania (np. uwarunkowania konserwatorskie, 

dostępność sieci ciepłowniczej), nakładów i stopy zwrotu dla różnych działań 

(ocieplenie ścian, poddasza, ograniczenie mostków termicznych, wymiana okien, 

wprowadzenie wentylacji z odzyskiem ciepła, fotowoltaiki i in.). Uwzględnienie 

wzajemnego powiązania prac (np. wymiany okien/uszczelnienia 

budynku/wentylacji z odzyskiem ciepła). 
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b. w oparciu o w/w podjęcie decyzji jakie prace z listy mają stopę zwrotu wyższą od 

założonej (należy uwzględnić koszty zewnętrzne, to jest to miejsce, gdzie warto 

rozpatrzyć dopłaty ponad poziom opłacalności ignorującej te koszty). 

c. na wykonanie prac przydzielany jest 100% kredyt (najlepiej nieoprocentowany, ew. 

bardzo nisko), samospłacający się z oszczędności 

d. w przypadku budynków gminnych (szkoły, kamienice, …) finansowanie jest 

oczywiste. W przypadku budynków pozostających w rękach 

prywatnych/wspólnotach (lub mieszanej formule własnościowej) należy 

przygotować gotowe ścieżki/procedury działania na zasadzie „proszę podpisać tutaj 

i tutaj”, bo bez tego babcia z kamienicy na Aniołkach siądzie i się rozpłacze. 
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2. Grzegorz Malec, Urząd Miasta Lublina Zarząd Transportu Miejskiego 

Komunikacja miejska w Lublinie - szansa na oddech miasta. 

 

I. CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE  

 

Od dnia 1 stycznia 2009 r. za organizację komunikacji miejskiej w Lublinie i gminach 

sąsiednich, które zawarły z Gmina Lublin stosowne porozumienie w zakresie 

organizacji wspólnej komunikacji miejskiej  odpowiada Zarząd Transportu 

Miejskiego w Lublinie (ZTM).  

Do głównych zadań ZTM w Lublinie w zakresie organizacji komunikacji 

miejskiej  należy m.in.: 

  planowanie sieci komunikacyjnej oraz opracowywanie i dostosowywanie 

rozkładów jazdy do występujących potrzeb przewozowych, 

  wybór przewoźników i zawieranie z nimi umów na świadczenie usług 

przewozowych, 

  kontrola świadczenia usług przewozowych zgodnie z zawartymi umowami, 

  organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz zapewnienie kontroli biletów,  

  rozpatrywanie skarg w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej,  

  udział w pracach dotyczących polityki transportowej miasta i planów rozwoju 

transportu.  

  podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.  

W chwili obecnej w ramach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM 

w Lublinie swoje usługi świadczą następujący operatorzy:   

  Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie Sp. z o.o. – 

(posiadający status podmiotu wewnętrznego)  - przedsiębiorstwo posiada 234 

autobusy (pojazdy w zależności od roku produkcji posiadają różne normy emisji 

spalin) oraz 108 trolejbusów (pojazdy bez emisyjne). 

oraz trzech operatorów wyłonionych w drodze postępowania przetargowego:  
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  Konsorcjum firm Meteor Sp. z o.o. i Irex – 1  - przewoźnik świadczy usługi 

16 pojazdami przegubowymi. Do realizacji przedmiotu umowy konsorcjum 

skierowało 18 autobusów spełniających normę czystości spalin EURO 6. 

  Konsorcjum firm Lubelskie Linie Autobusowe i Agnieszka Kowalczyk – 

Skęczek TRAF – LINE – przewoźnik świadczy usługi 8 pojazdami 12 

metrowymi. Do realizacji przedmiotu umowy konsorcjum skierowało 10 

autobusów spełniających normę czystości spalin EURO 5. 

  Warbus – przewoźnik świadczy usługi 20 autobusami przegubowymi i 10 

autobusami 12 metrowymi. Do realizacji przedmiotu umowy przewoźnik 

skierował 22 autobusy przegubowe oraz 11 autobusów 12 metrowych 

spełniających normę czystości spalin EURO 6. 

 

Sieć lubelskiej komunikacji miejskiej tworzy: 

  52 linie autobusowe    

  11 linii trolejbusowych  

  3 linie nocne  

 

Lp.   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Liczba linii 

komunikacyjnych 
81 68 63 64 58 59 64 69 

2 Długość linii w km  604,4 761,9 772,2 799,4 802,4 836,9 925,4 1 000,6 

3 Długość tras w km  242 236 276 262 306 351 319 338 

4 
Autobusy wozokilometry w 

tys.  

13 

813 

14 

890 

15 

193 

15 

283 

15 

654 

15 

107 

15 

384 
16 083 

5 
Trolejbusy wozokilometry 

w tys.  
2 831 2 701 2 665 2 773 3 040 4 298 5 118 4 981 

6 
Liczba przewiezionych 

pasażerów w tys.  

86 

255 

98 

561 

106 

003 

114 

677 

121 

148 

125 

417 

130 

204 
128,656 

7 
Zakup usług komunikacji 

miejskiej brutto [tys. zł] 

112 

269 

117 

727 

129 

320 

123 

092 

142 

705 

153 

054 

164 

647 
171 200 
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Obszar funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie: 

  miasto Lublin  

Gminy sąsiadujące z którymi Gmina Lublin podpisała porozumienia na organizację 

publicznego transportu zbiorowego 

  Gmina Konopnica (linie nr 12, 54, 78, 79 i 85) 

  Gmina Jastków (linie nr 18, 20, 30 i 33) 

  Gmina Niemce (linie nr 4, 24, 44, 74) 

  Gmina Wólka (linie nr 2, 5, 22, 52 i 74) 

  Gmina Świdnik (linie nr 5, 35, 55 i N2)  

  Gmina Głusk (linie nr 3, 17, 35 i 73) 

  Gmina Niedrzwica Duża (linia nr 8) 

  Gmina Mełgiew (linia nr 5)  

II. Działania ZTM w Lublinie  wpływające na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia 

powietrza w Lublinie 

1. Wymiana taboru autobusowego.  

  w latach 2011 - 2013 ZTM w Lublinie w ramach programów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zakupił 100 nowoczesnych 

niskopodłogowych autobusów spełniających normę czystości spalin EURO 5 i 

EEV. Powyższe zakupy pozwoliły na wycofanie z eksploatacji najstarszych nie 

pojadających certyfikatów czystości spalin.  

  w latach 2015 – 2016 w ramach rozstrzygniętych przez ZTM w Lublinie 

postępowań przetargowych na obsługę komunikacyjną wybranych zadań 

przewozowych przewoźnicy wprowadzili do ruchu 61 autobusów spełniających 

normę czystości spalin EURO 5 i EURO 6. Przedmiotowe pojazdy zastąpiły 

dotychczasowo kursujące autobusy przewoźników prywatnych spełniające 

normę czystości spalin EURO 2 

  w roku 2018 na lubelskie ulice wjedzie 48 nowoczesnych autobusów 

spełniających normę czystości EURO 6. Pojazdy zastąpią najbardziej wysłużone 

pojazdy spełniające normę czystości spalin EURO 2.  
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  od roku 2019 planowane są dostawy autobusów elektrycznych. W ramach 

programów współfinansowanych ze środków UE ZTM w Lublinie planuje 

zakupić 32 pojazdy w ramach projektów podstawowych a w przypadku 

przyznania dodatkowych środków liczba pojazdów elektrycznych zwiększy się 

o kolejne 34 autobusy.  

2. Rozwój sieci trolejbusowej w Lublinie  

a) w latach 2011 - 2015.  

  w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej 

w latach 2011 – 2015 powstało – 26,4 km nowych odcinków trakcji 

trolejbusowej, 

  w latach 2011 – 2014 MPK Lublin i ZTM w Lublinie zakupiły łącznie 100 

nowoczesnych niskopodłogowych i energooszczędnych trolejbusów. Nowe 

pojazdy pozwoliły na wycofanie z ruchu wszystkich przestarzałych pojazdów.   

  w związku z rozbudową trakcji trolejbusowej oraz zakupom nowego taboru 

również mogącego pokonywać fragmenty tras bez trakcji pojawiła się możliwość 

skierowania trolejbusów w nowe rejony miasta.  

  uruchomienie 2 nowych linii trolejbusowych – 154, 157 

  zmiana tras 5 linii trolejbusowych  - 152, 153, 156, 158, 160 

  Elektryfikacja 3 linii autobusowych i skierowanie do ich obsługi trolejbusów – 

19, 159 (9) i 161(28). 

  likwidacja 1 linii trolejbusowej - 150  

 

b) w latach 2014 - 2020.  

  w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej 

w latach 2014 – 2020 planowana jest budowa kolejnych nowych odcinków 

trakcji trolejbusowej, 

  w latach 2014 – 2020 ZTM w Lublinie planuje zakupić 40 nowoczesnych 

trolejbusów,   

  w latach 2017 – 2018 w ramach prowadzonych inwestycji oddano do użytku 

następujące odcinki trakcji trolejbusowej:  

  na ul. Muzycznej i ul. Stadionowej gdzie skierowano linie nr 152 i 154   
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  na ul. Jana Pawła II na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Granitowej gdzie 

skierowano linię nr 161 

3. Ekologiczna linia autobusowa „EKO”.  

  w latach 2015 – 2016 uruchomiona została pierwsza linia obsługiwana w całości 

przez autobus elektryczny. 

  do obsługi linii „EKO” skierowany został zakupiony przez MPK Lublin autobus 

elektryczny marki Ursus E70110  

  trasa przejazdu prowadziła przez centrum miasta  

  przejazd po trasie linii „EKO” był bezpłatny 

  po zakończeniu kursowania linii „EKO” autobus elektryczny został skierowany 

do obsługi regularnej komunikacji miejskiej  

 

III. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Lublinie – 

szansą na poprawę jakości powietrza – rekomendacje. 

2. Wymiana taboru 

 Systematyczna wymiana taboru autobusowego obsługującego lubelską 

komunikację miejską na nowoczesne autobusy eklektyczne    

 Wprowadzanie w zapisach przetargowych na świadczenie usług przewozowych 

wymogu posiadania przez przewoźników pojazdów eklektyczne lub hybrydowe  

2. Zwiększanie nakładów finansowych na funkcjonowanie komunikacji 

miejskiej 

Systematyczne zwiększanie środków finansowych w budżecie miasta 

pozwalających na zakup     u przewoźników świadczących swoje usługi na rzecz ZTM 

w Lublinie dodatkowych     wozokilometrów dzięki którym będzie możliwe: 

  uruchamianie nowych połączeń komunikacyjnych,  

  zwiększanie częstotliwości kursowania obecnie funkcjonujących linii 

komunikacyjnych. 

Uruchamianie w ramach zawartych porozumień międzygminnych nowych 

połączeń     podmiejskich z gminami sąsiednimi lub zwiększanie częstotliwości obecnie 

kursujących linii.     Nowe połączenia podmiejskie pozwalają na zmniejszenie liczby 

samochodów osobowych     wjeżdżających do Lublina.        
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3. Wprowadzanie udogodnień dla komunikacji miejskiej 

  Wyznaczanie na istniejących ulicach Buspasów dla pojazdów komunikacji 

miejskiej skracających czas przejazdu autobusu w stosunku do czasu przejazdu 

samochodów prywatnych, 

   Wyznaczanie na drogach projektowanych lub remontowanych Buspasów,  

  Podczas opracowywania planów zagospodarowania dla nowych osiedli należy 

zaplanować drogi o parametrach umożliwiających przejazd dla pojazdów 

komunikacji miejskiej oraz całą niezbędną infrastrukturę (przystanki, pętle 

komunikacyjne). 
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3. Łukasz Pancewicz, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. A2P2 

Architecture & Planning. Planowanie przestrzenne a jakość powietrza. 

 

Planowanie przestrzenne a jakość powietrza - streszczenie głównych wątków 

wypowiedzi 

1. Główną przyczyną zanieczyszczenia atmosferyczne substancjami szkodliwymi (CO, 

NO, NO2, SO2, ozon, pyły zawieszone: PM2.5, PM10, metale ciężkie, benzopiren) 

w warunkach miejskich są źródła tzw. niskiej emisji (odbywającej się na wysokości do 

40 m). W miastach są to indywidualne źródła ciepła np. piece zasilane węglem, 

spalające w sposób nieefektywnych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne – spaliny 

samochodowe.  

2. Planowanie może wpływać na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w różny 

sposób: poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych dzięki budowaniu 

miasta zwartego, zwiększenie możliwości oczyszczania powietrza w miastach 

i zapewnienia przewietrzania. Poniżej wskazuję przede wszystkim na działania 

powiązane z planowaniem przestrzennym. 

3. Zmniejszenie zanieczyszczeń w wyniku emisji transportu może być osiągnięte dzięki 

wspieraniu rozwoju miasta zwartego – planowaniu zabudowy w taki sposób, aby 

ograniczać konieczność korzystania z samochodu. Oznacza to wspieranie zabudowy na 

terenach już zabudowywanych, blisko centrum, z dostępem do transportu zbiorowego 

i istniejącej sieci usług (szkół, sklepów). Ograniczanie nowej zabudowy na terenach 

wymagających obsługi transportem indywidualnym. Rozmieszczania usług w zasięgu 

dojścia pieszego do transportu zbiorowego.  

4. Z punktu widzenia planowania transportu ważne jest taka organizacja, aby unikać 

prowadzenia ruchu tranzytowego, w tym samochodów ciężarowych, przez tereny 

mieszkaniowe. Ważne jest kształtowanie sieci transportu zbiorowego (autobusów, 

trolejbusów) oraz rowerowego, aby stanowiła ona alternatywę dla ruchu 

indywidualnego. Mniej samochodów na ulicach to mniej spalin. 

5. Zwiększenie możliwości oczyszczania powietrza jest związane z zapewnieniem 

rozwoju terenów zieleni w mieście, w formie parków, zieleńców i jej ochrony przed 
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zabudową. Ważnym elementem miejskiego systemu zieleni są drzewa, ze względu na 

oczyszczanie powietrza i poprawą mikroklimatu. Wskazana jest ich ochrona oraz 

dosadzenia, szczególnie w ciągach ulic miejskich. 

6. Inną strategią, stosowaną przez miasta jest takie projektowanie przestrzeni miasta, 

aby zapewnić przewietrzanie i wymianę powietrza. Planowanie polega na 

projektowaniu i ochronie terenów tzw. klinów albo korytarzy napowietrzających – np. 

dużych ciągów terenów zielonych. Wyznaczanie korytarzy wymaga analizy możliwości 

przewietrzania i modelowania ruchu mas powietrza. W efekcie władze miasta tworzą 

i chronią korytarze przewietrzające – przestrzenie umożliwiające przewietrzanie 

i oczyszczanie miasta. Przykładem miasta, które kształtowało tereny zieleni jest 

Stuttgart, ponad 60% powierzchni miasta to tereny zieleni, 39% z nich jest objęte 

ochroną przyrody.  

7. Ważnym aspektem jest edukacja mieszkańców i uświadomienie związku pomiędzy 

źródłami emisji, konsekwencjami oraz mechanizmami zapobiegania. Zmiana zachowań 

mieszkańców, np. w odniesieniu do wyborów środków transportu, zapewnienia dostępu 

do nieemisyjnych źródeł ciepła, jest równie istotna jak działania planistyczne władz 

miasta.  

8. Każdy z powyższych sposobów wymaga długotrwałych zmian i konsekwencji w ich 

wdrażaniu. Najszybsze zmiany można wprowadzić w zmianie organizacji ruchu 

w mieście, dodatkowe nasadzenia i ochrona zieleni, działania edukacyjne. Planowanie 

przestrzenne, tworzenie systemu zieleni to działania długoterminowe.  
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4. Marek Bauer, Politechnika Krakowska. Nowoczesny transport zbiorowy szansą 

dla miasta. 

 

Lublin plasuje się w pierwszej dziesiątce największych polskich miast, pod względem 

liczby mieszkańców – i jak wszystkie miasta w tej grupie, boryka się z problemami 

zatłoczenia komunikacyjnego. Znalazł się między innymi w zestawieniach najbardziej 

zakorkowanych miast na świecie. I chociaż - niestety – nie są znane dokładne dane na 

temat podziału zadań przewozowych na poszczególne środki transportu, czyli podróże 

odbywane głównie samochodem, transportem zbiorowym, rowerem i pieszo 

(dotychczas nie realizowano w Lublinie klasycznych Kompleksowych Badań Ruchu, 

które stanowią jedyną podstawę do wiarygodnych oszacowań udziałów w podróżach), 

to jednak można założyć, że wpływ na to ma zbyt duża liczba podróży odbywanych 

samochodem osobowym. Chodzi zwłaszcza o podróże odbywane z powodu realizacji 

celów zlokalizowanych w obszarze śródmiejskim. Stany kongestii utrudniają osiąganie 

celów podróży w założonym czasie, a tym samym – pośrednio – wpływają na jakość 

życia w mieście. Dalszy spadek jakości systemu transportowego, który zawsze jest 

konsekwencją coraz częściej występujących stanów kongestii – dotyczy wszystkich 

jego użytkowników, dlatego zasadne jest podjęcie działań które go powstrzymają.  

Jest to możliwe jedynie dzięki wdrożeniu pakietu działań, które będą zawierać 

zrównoważoną rozbudowę infrastruktury oraz racjonalne wykorzystanie 

dotychczasowej sieci transportowej. Oznacza to, takie gospodarowanie przestrzenią 

przeznaczoną na funkcje transportowe, które uwypukla zalety i niweluje wady 

poszczególnych środków transportu. A więc w obszarach, w których  jest deficyt 

przestrzeni (centrum) oraz tam, gdzie występuje szczególnie duża koncentracja podróży 

w danym kierunku (zwłaszcza powiązania promieniste z centrum) – należy przede 

wszystkim wspierać transport zbiorowy, który jest najbardziej efektywny pod względem 

zajętości terenu. Należy przy tym zdecydowanie unikać (a przynajmniej 

minimalizować) wzajemnej konkurencji pomiędzy transportem zbiorowym 

i transportem rowerowym, które muszą się wzajemnie uzupełniać. 
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Co zrobić by transport zbiorowy był coraz lepszy? 

Rola transportu zbiorowego w mieście jest szczególna, ponieważ oprócz funkcji 

miastotwórczych, w znacznej mierze realizuje on funkcje socjalne, czyli zapewnia 

możliwość przemieszczania się osobom z różnych przyczyn nie mających możliwości 

odbywania podróży samochodem osobowym, rowerem lub pieszo.  Aby jednak 

transport zbiorowy był dla pasażera atrakcyjny, muszą być spełnione liczne warunki, 

które można sklasyfikować w sześciu grupach:  

 Wysoka dostępność transportu zbiorowego (wysoka gęstość przystanków, 

relatywnie krótkie długości dojść do przystanków, wysoka częstotliwość 

kursowania przynajmniej najważniejszych linii, szczególnie w okresach 

szczytów komunikacyjnych, dostępność oferty przewozowej przez całą dobę); 

 Wysoka niezawodność transportu zbiorowego (wysoka średnia prędkość 

podróży (nie tylko przejazdu), pewność odbycia podróży w określonym czasie, 

bezawaryjność pojazdów transportu zbiorowego, wysoka punktualność 

i regularność kursowania) ; 

 Wysoki poziom bezpieczeństwa – zarówno komunikacyjnego, jak i  osobistego; 

 Korzystny system taryfowy – nakierowany głównie na atrakcyjne, relatywnie 

niskie ceny biletów długoterminowych (zarówno dla linii miejskich, jak też 

podmiejskich) oraz nastawiony na pełną integrację wszystkich środków 

transportu zbiorowego (także przewoźników prywatnych), a także integrację 

transportu zbiorowego z samochodem osobowym (wliczone opłaty za 

korzystanie z systemu Park and Ride) oraz z rowerem (zniżki na opłaty za 

korzystanie z systemu roweru miejskiego i parkingów Bike and Ride); 

 Wysoki komfort podróżowania – na każdym etapie podróży (wygodne dojście 

do przystanku, warunki oczekiwania na przystanku, atrakcyjne warunki 

przesiadek, nowoczesny tabor autobusowy i trolejbusowy); 

 Atrakcyjny układ połączeń – czyli taki układ tras linii, który będzie zapewniał 

bezpośrednie połączenia we wszystkich najważniejszych relacjach oraz 

umożliwiał pełną integrację czasową i przestrzenną w obrębie węzłów 

przesiadkowych. 
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Spełnienie powyższych warunków jest procesem długotrwałym, niemniej tylko stała 

poprawa oferty na wszystkich polach jest gwarancją sukcesu, czyli większej liczby 

pasażerów transportu zbiorowego. To najważniejszy wskaźnik oceny jakości transportu 

zbiorowego, jaki można sobie wyobrazić. Co istotne, większa liczba i wyższy udział 

podróży odbywanych transportem zbiorowym nie musi wykluczać poprawę warunków 

podróżowania również innymi środkami transportu. 

Rekomendacje dla Lublina 

Zaproponowano podejście polegające na wprowadzeniu możliwie daleko idących 

usprawnień w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego (pasy autobusowo-

trolejbusowe, priorytet w sygnalizacji świetlnej) w najważniejszych korytarzach 

transportowych. W ten sposób możliwe będzie utworzenie relatywnie spójnego 

systemu pasów autobusowo-trolejbusowych, umożliwiającego dojazd z osiedli do 

centrum miasta oraz powiązania międzydzielnicowe. Ważne, by rozwiązania 

szczegółowe pasów autobusowo-trolejbusowych umożliwiały osiąganie 

satysfakcjonujących prędkości przejazdu, a w konsekwencji prędkości podróży, które 

będą konkurencyjne w stosunku do tych osiąganych przy wykorzystaniu samochodu 

osobowego. Taki system pasów autobusowych umożliwi globalne skrócenie średniego 

czasu podróży odbywanych transportem zbiorowym w skali miasta oraz zmniejszenie – 

szczególnie uciążliwej – nieprzewidywalności czasu podróży.  Poprawi się 

punktualność i regularność kursowania komunikacji miejskiej. Jest to działanie 

priorytetowe, jednak aby efekt w postaci zauważalnego, zwiększonego udziału 

transportu zbiorowego w podróżach mógł być pełny, konieczna jest również korekta 

przebiegu części linii komunikacji miejskiej.  

Na obszarze ścisłego centrum miasta – pasy specjalne nie będą potrzebne, w zamian 

proponowana jest korekta organizacji ruchu zmierzająca do przecięcia relacji 

tranzytowych (nawet w skali lokalnej) przez ścisłe centrum, z jednoczesnym 

zachowaniem ciągłości linii transportu zbiorowego i ruchu rowerowego, zwiększonym 

zakresem ułatwień dla ruchu pieszego, ale także z zachowaniem samej dostępności 

centrum samochodem. 
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Kolejnym postulatem, jest poprawa jakości węzłów przesiadkowych na obszarze 

miasta, w tym na styku komunikacji miejskiej i kolei, a także rozbudowa systemów: 

Park and Ride oraz Bike and Ride. 

Rekomendowane jest również przeprowadzenie Kompleksowych Badań Ruchu (w 

tym badań ruchliwości mieszkańców oraz badań podziału zadań przewozowych), 

których wyniki stanowić będą podstawę działań inwestycyjnych miasta. Tylko dobra 

znajomość zachowań komunikacyjnych mieszkańców, ich preferencji i oczekiwań – 

umożliwia odpowiedzialne planowanie systemu transportowego miasta. 
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5. Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów. Jak 

wykorzystać lubelski potencjał rowerowy do poprawy jakości powietrza oraz 

zdrowia publicznego? 

 

Rower wynaleziono dopiero 200 lat temu, mimo iż technicznie rzecz biorąc 

rower mogli skonstruować chociażby starożytni Grecy czy też Rzymianie. Dlaczego tak 

późno wymyślono rower? Po prostu dlatego, iż zasada jego działania jest kontr 

intuicyjna. Niemożliwe wydaje się, by zaledwie dwa koła mogły zapewniać 

odpowiednią równowagę, używano więc pojazdów o większej ilości kół. 

Rower pełnił istotną rolę w transporcie aż do lat tuż po drugiej wojnie światowej. 

Został on następnie wyparty przez pojazdy zmotoryzowane, co wiąże się z wieloma 

niedogodnościami. Specjaliści używają terminu "kosztów zewnętrznych". Samochód 

zanieczyszcza powietrze, powoduje ryzyko wypadków drogowych, generuje hałas, jest 

mało wydajny przestrzennie. 

Ważne by przyjąć do wiadomości to ostanie : samochód jest najmniej wydajną 

przestrzennie formą transportu. A w żadnym mieście nie ma nadmiaru miejsca. 

Samochód w zależności od prędkości potrzebuje od 25 do nawet 200 metrów 

kwadratowych. Na autostradzie są to wartości jeszcze większe. Zajmowaną przestrzenią 

można zarządzać poprzez obniżanie prędkości... lub zmianę środka transportu. 

 

 

Źródło 1 – książka « Miasto na plus » wydawnictwo Wysoki Zamek 
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Najlepszą wydajność przestrzenną ma pojazd szynowy, np tramwaj. Jednak nie 

pozwala on dotrzeć wszędzie, na przystanek zawsze należy dojść lub dojechać. 

Kolejnym wyzwaniem jest nasz tryb życia. W przestrzeni zaledwie dwóch 

pokoleń mieliśmy do czynienia z olbrzymim postępem który wyzwolił ludzkość z pracy 

fizycznej jaką znali nasi rodzice lub dziadkowie. Ma to szereg zalet, między innymi 

wydłużoną długość życia. Oczywiście to, że dłużej żyjemy to również zasługa postępów 

medycyny. To co zabijało do XIX wieku, czyli choroby zakaźne, praktycznie zniknęło.  

Choroby XXI wieku, to choroby związane z naszym środowiskiem i trybem życia. 

Główne czynniki negatywnie wpływające na nasz zdrowie są trzy : 

 zanieczyszczenie środowiska 

 złe nawyki żywieniowe oraz wysoko przetworzona żywność 

 brak aktywności fizycznej oraz siedzący tryb życia 

Na ten trzeci czynnik można wpłynąć nieporównywalnie łatwiej niż na dwa 

pierwsze. Według różnych badań z całego świata wystarczy zaledwie 60 minut 

aktywności fizycznej dziennie by niejako "zrekompensować" 8 godzin siedzenia w 

pracy, chociażby przed komputerem. Dodatkowo już taka dawka ruchu pozwala na 

zmniejszenie ryzyka raka o 50% i chorób układu krążenia o 30%. 

Najlepszą formą profilaktyki jest więc po prostu używanie roweru jako codziennego 

środka transportu. Pozwala to na pokonanie dystansu 5 kilometrów w zaledwie 

20 minut. 
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Źródło 2- google maps, okręg o średnicy 5 km 

 

Cel i grupa docelowa 

Kto jest "targetem", czyli grupą docelową naszych działań? Każda i każdy kto 

mieszka, uczy się lub pracuje w Lublinie ! Jednak najbardziej narażona na problemy 

związane z niezdrowym trybem życia jest młodzież, która coraz częściej spędza całe 

swoje życie przed ekranem. Badania wskazują, iż nasi milusińscy mają zaledwie 

kilkanaście minut dziennie aktywności fizycznej, przy czym sytuacja dziewczynek jest 

nieco gorsza niż chłopców. 

Tak więc naszym targetem są... rodzice. Musimy zapewnić infrastrukturę 

rowerową, która zachęci ojców i matki by pozwalały dzieciom samotnie pedałować w 

kierunku szkoły. 

Potrzebny jest system rowerowy z prawdziwego zdarzenia. System taki składa 

się zarówno z odpowiedniej infrastruktury (dróg dla rowerów i bezpiecznych miejsc 

parkingowych) jak i usług (np. Praktyczna nauka bezpiecznej jazdy na rowerze). Cel 

jest prosty : dotarcie do każdego celu podróży musi być bezpieczne, wygodne i bez 

niepotrzebnych objazdów. 

Zalecenia 

1/ Przyjęcie wieloletniej strategii rowerowej dążącej do zbudowania pełnej sieci 

połączeń, wraz z budżetem 

2/ Przeznaczenie min. 3 mln zł rocznie na drobne usprawnienia dążące do uzupełnienia 

istniejącej infrastruktury w funkcjonalną sieć rowerową 

3/ Priorytetowe włączenie do sieci rowerowej szkół podstawowych i średnich 

4/ Obniżenie dopuszczalnych prędkości w okolicach szkół, wraz z przyjaznymi progami 

sinusidalnymi 

5/ tam gdzie to możliwe zamykanie ruchu przed szkołami w godzinach gdy się 

zaczynają lekcje 
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6. Ewa Trzaskowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jak poprawić klimat miast 

wykorzystując roślinność 

 

Zakres prezentacji: 

-2 typy smogu, na czym one polegają 

-co ma wpływ na powstanie smogu, jakie są jego składniki i jakie działania w związku 

z tym powinny być podejmowane (pyły, ozon, benzoalfa piren) 

-przykłady rozwiązań technicznych (wieże oczyszczające ze smogu, lasy pionowe, 

sztuczny mech) nowoczesne ale drogie 

-poziomy podejmowanych działań:  

- w projektowaniu terenów zieleni: parki, zieleńce, zieleń izolacyjna, nasadzenia 

przyuliczne.. 

- formy nasadzeń: drzewa jakie, gatunki, krzewy(skupiny, żywopłoty), trawniki, 

trawniki ekstensywne, łąki kwietne  

- w planowaniu SPM, OSTAB, korytarze napowietrzające  

- zieleń wewnątrz budynków szczególnie w okresie zimowym.  

 

Jak zmniejszyć ryzyko występowania smogu? 

 popularyzować publiczne środki transportu  (trolejbusy,  autobusy, koleje i 

rowery miejskie)  

 ograniczać ruch kołowy w centrach miast  

  stosować nowoczesne technologie w przemyśle 

  zmienić standardy piecyków spalających węgiel w domostwach lub wybrać 

alternatywne, ekologiczne formy ich ogrzewania 

 zwiększać obszary „zielone” w miastach  

 

Ważne aby w podejmowanych działaniach dążyć do stosowania technologii 

energooszczędnych. A działania miały charakter zrównoważony!!!! 
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Takim działaniem jest zwiększanie powierzchni terenów zieleni (powierzchni 

biologicznie czynnych), które zarówno wpływają na poprawę warunków klimatycznych 

jak i retencję wód opadowych, samopoczucie człowieka i zwierząt w mieście.  

Zieleń ma charakter wielofunkcyjny: funkcja estetyczna, kompozycyjna, ekologiczna 

(system, siedliska dla zwierząt), biologiczna(poprawa klimatu, retencyjna), społeczna, 

rekreacyjna, wypoczynkowa, dydaktyczna. 

 

Zróżnicowanie roślinności Lublina – wszystkie jej formy powinny być chronione 

naturalna (lasy, zbiorowiska murawowe, kserotermiczne - wąwozy, suche doliny, 

roślinność nadrzeczna)  

kształtowana (parki, zieleńce, cmentarze, zieleń przy obiektach publicznych: 

przyszkolna, szpitale, szkoły, zieleń osiedlowa, zieleń przyuliczna, zieleń obiektów 

prywatnych, łąki, pola uprawne, ogródki działkowe) 

synantropijna (uroczyska, nieużytki). 

 

W Lublinie tereny zieleni - 30,4%. Zajmuje 35% w śródmieściu do 66% w zabudowie 

jednorodzinnej. Zwiększyć powierzchnię terenów zieleni w tym udziału zieleni w 

centrum, pozostawić kliny przewietrzające którymi będzie dostarczane czyste powietrze 

do centrum oraz stworzyć tereny zieleni wokół miasta aby były miejsca tzw. regeneracji 

powietrza (zielony pierścień). Zbudowanie systemu terenów zieleni, wyznaczenie np. 

SPM – działania planistyczne. 

 

Formy zieleni: drzewa, krzewy, rabaty-kwietniki, murawy-trawniki, pnącza.  

Tworzenie terenów gdzie występuje wielowarstwowy układ roślinności. 

Drzewa w mieście są szybciej wycinane, niż przybywa nowych nasadzeń. A 

powinno być więcej drzew sadzonych niż wycinanych. 

Na jednego mieszkańca dużego miasta winny przypadać dwa dojrzałe drzewa - by 

zaspokoić jego zapotrzebowanie na tlen.  

Najbardziej skuteczne są duże i stare drzewa. Np. dorosła 20- metrowa, 60-cioletnia 

sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu ile potrzebują 3 osoby, potrzeba jednak 60 lat 

aby do tego dorosła. Dorosły, rozłożysty ok. 25 m wys., 17m. szer. korony czyli 
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wyrośnięty 100-letni buk, zaspokaja potrzeby 14 osób. „Wytwarza” w ciągu 1 godziny 

ok. 1200 litrów tlenu. Nie zamienią go po wycięciu 3 małe drzewa – w niektórych 

wyliczeniach określa się, że powinno to być około 250 inni szacują, że nawet 2700 

młodych drzewek. Jedno drzewo standardowych rozmiarów o obwodzie 18-22 cm na 

wysokości 1,3 m (które najczęściej sadzi się w miastach) kosztuje wraz z posadzeniem 

od ok. 1,2 - 1,5 tys. zł. Średnie o obwodzie 40-50 cm - 5 tys. zł, a duże od 70 do 90 cm 

- ok. 10 tys. zł. To skomplikowane, ale nie można powiedzieć, że trzy drzewka, które 

mają trzy lub pięć lat, są w stanie zrekompensować od razu funkcje 80-, 90- czy 100-

letnich drzew ze znaczną masą igliwia lub liści. Poza tym powstaje kwestia, czy te 

posadzone drzewa przeżyją i dorosną do tego wieku. Potrzeba lat, aby to 

zrekompensować. 

Ale ze względu na trudne warunki życia w miastach, drzewa żyją 2 razy krócej, zatem 

cały czas powinno się nasadzać nowe aby była zastępowalność. 

 

Jakie drzewa sadzić w miastach: 

 drzewa liściaste pokryte liśćmi pochłaniają aż 85% osiadającego na nich kurzu i 

spalin 

 w stanie bezlistnym zdolność pochłaniania przez drzewo spada jedynie o 25% 

 drzewa liściaste, mają większą odpornością.  

 rośliny mało wymagające 

 szybko rosnące  

 gatunki rodzime (ale nie iglaste) 

 uwaga na gatunki inwazyjne i obce oxygon tree 

 unikamy płytko się korzeniących, wymagających żyznej i próchnicznej gleby 

oraz mocno pylących  

 długowieczne, niezbyt gęste oraz o gładkich woskowanych lub owłosionych 

liściach.  

 

W przypadku zieleni przyulicznej 

 jednym z rozwiązań jest regularne przycinanie gałęzi, żeby ułatwić przepływ 

powietrza 
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 ważna jest też wysokość drzew. Lepsze, jak się okazuje, są drzewa niższe, ale nie 

niskie szczepione na pniach 

 oczyszczającą rolę spełniają: brzozy, wiązy, jesiony, platany, jarząby, klon 

zwyczajny, a także lipa drobnolistna oraz szerokolistna 

 rośliny iglaste gorzej znoszą zanieczyszczenie powietrza a drzewa liściaste radzą 

sobie z nimi lepiej niż iglaste (wyjątki np. sosna czarna, cis pospolity). 

 

Zieleń wysoka powinna stać się na nowo ważnym elementem kształtowania krajobrazu 

ulicy. Zieleń, zwłaszcza zieleń wysoka, jest najważniejszym składnikiem 

przyrodniczym miasta, oddziałuje korzystnie na miejski mikroklimat, zmniejsza 

wahania temperatur, osłabiając efekt miejskiej wyspy ciepła, wzbogaca powietrze w 

wilgoć, reguluje gospodarkę wodną, redukuje ilość zanieczyszczeń, pochłaniając wiele 

szkodliwych związków (pyłów i gazów) i produkuje tlen. Drzewa poprawiają jakość 

powietrza, którym oddychamy; pomagają je ochłodzić i odświeżyć. Projektując miejską 

zieleń, trzeba brać pod uwagę jej zagęszczenie i wysokość drzew. Na przykład wysokie 

drzewa i gęsta ich korona mogą mieć wręcz odwrotny do zamierzonego efekt. Powoduje 

to ograniczenie cyrkulacji powietrza i zatrzymywanie zanieczyszczeń na poziomie 

ulicy. W skrajnych przypadkach źle zaplanowana roślinność może więc zatrzymać w 

mieście więcej szkodliwych pyłów PM niż jest w stanie ich wchłonąć.  

Przy ulicach z wysokimi budynkami po obu stronach krzewy znacznie lepiej niż drzewa 

sprawdzają się w redukowaniu stężenia smogu. Co więcej, drzewa mogą nawet sprzyjać 

kumulacji zanieczyszczeń. Wiele zależy od gęstości nasadzenia i korony drzew, jednak 

zasadniczo, ze względu na swoje rozmiary, rośliny te tworzą barierę utrudniającą 

przepływ powietrza – a zatem rozpraszanie szkodliwych pyłów i gazów. Niskie krzewy 

zatrzymują natomiast część pyłów w obrębie drogi, tuż nad jezdnią, ale ze względu na 

swoje niewielkie gabaryty nie utrudniają wentylacji. Ważna rolę w tych miejscach mogą 

spełniać trawniki. 

W przestrzeni, gdy droga nie wcina się w gęstą zabudowę drzewa rosnące wzdłuż jezdni, 

przy odpowiednim natężeniu wiatru, sprzyjają redukcji zanieczyszczeń. Należy jednak 

rozpatrywać lokalne warunki przy wprowadzeniu nasadzeń. 

 



25 
 

Drzewa, które zatrzymują najwięcej pyłów zawieszonych: 

robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, esion pensylwański Fraxinus pennsylvanica, 

grusza pospolita Pyrus communis, brzoza brodawkowata Betula verrucosa, jarząb 

szwedzki Sorbus intermedia, lipa drobnolistna Tilia cordata, leszczyna turecka Corylus 

colurna, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, lipa holenderska Tilia ×europaea 'Pallida', 

topola osika Populus tremula, gatunki iglaste, które dobrze znoszą warunki miejskie: 

jałowiec sabiński Juniperus sabina, sosna górska Pinus mugo, świerk serbski Picea 

omorika, jodła kalifornijska Abies concolor. 

Inne gatunki odporne na warunki miejskie: 

klon polny Acer campestre, klon jesionolistny Acer negundo, wiązowiec zachodni 

Celtis occidentalis, głóg Crataegus, sofora chińska (perełkowiec) Sophora japonica, 

jabłoń ozdobna Malus ×purpurea 'Makowieckiana', platan Platanus ×hispanica (Zimny 

2005, ). 

Dane o przydatności drzew do miast cały czas się zmieniają są uzupełniane, wiele 

ośrodków nadal prowadzi badania. Trudno również określić wszystkie zmienne ważne 

przy określeniu wartości drzew w miastach (produkcja tlenu, pochłanianie dwutlenku 

węgla, pyłów, odporność na warunki miejskie, itd.).  

 

Co sadzić, czy lepiej sadzić krzewy czy drzewa? 

Najlepiej sadzić jedne i drugie w jak największej ilości. Warto także wprowadzać inne 

formy pnącza, zielone ściany czy ogrody dachach budynków. W przypadku zielonych 

ścian lepsze są pnącza posadzone w gruncie, niż zakładane na stelażach i konstrukcjach 

nasadzenia roślin, wymagające nawadniania, nawożenia i innych zabiegów. A na 

dachach warto stosować założenia ekstensywne, wykorzystujące rodzimą roślinność, 

jak najlepiej dostosowaną do warunków miejskich. 

Trawniki, są bardzo kosztowne w utrzymaniu (kilkunastokrotne koszenie, nawadnianie, 

nawożenie) i do tego stanowią tzw. „pustynię ekologiczną” w przeciwieństwie do 

trawników ekstensywnych (koszone 4-5-6 razy w sezonie) czy łąk kwietnych. Te nie 

tylko są zielone lub wielobarwne przez cały sezon wegetacji roślin, nie wymagają 

nawadniania, częstego koszenia a zakwitające na nich rośliny zielne są źródłem 

pokarmu dla zwierząt.  
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Nie bez znaczenia jest dobór roślin do nasadzeń przyulicznych, na rabaty, zieleńce czy 

kwietniki, które powinny być mało wymagające i odporne na szkodniki. W niektórych 

przypadkach można też stosować hydrożele pozwalające ograniczać stres suszy czy 

wsiewki mikrokoniczyny aby zmniejszyć potrzeby nawozowe. 

 

Ważne aby w podejmowanych działaniach dążyć do stosowania technologii 

energooszczędnych. Nie każdy projektowany, zakładany teren zieleni a później jego 

utrzymanie spełniają te wymagania. 

 

Mniejszą wartość w walce ze smogiem mają rośliny doniczkowe.  

Należy wprowadzać je do wnętrz, bo poprawiają jakość powietrza, oczyszczają 

z zanieczyszczeń generowanych także przez sprzęty, meble i poprawiają samopoczucie, 

ale nie można traktować ich jako formy walki ze smogiem i pyłami. Badania 

prowadzone przez NASA wskazują 10 roślin: chryzantemo wielokwiatowa, dracena 

odwrócona, sansewiera gwinejska, bluszcz pospolity, dracena wonna, gerbera 

Jamesona, rapis wyniosły, liriope szafirkowata, anturium Andrego, figowiec benjamina. 

Według badań prof. B. Wolvertona należą trzy gatunki palm, figowiec sprężysty 

i odmiany bluszczu przeznaczone do uprawy w domu, skrzydłokwiat, draceny, paprocie 

i sansewierie (Wolverton 1997). 

 

Rekomendacje dla poprawy klimatu miast poprzez wykorzystanie roślinności 

 

1. Stworzenie koncepcji systemu terenów zieleni np. Systemu Przyrodniczego Miasta, 

który będzie zapisany jako dokument planistyczny i pozwoli ochronić terenu służące 

przewietrzaniu, regeneracji powietrza. 

2. Uzupełnienie lub stworzenie nasadzeń przyulicznych, które będą stanowiły zieleń 

izolacyjną. 

3. Ograniczenie koszenia trawników miejskich do 6 razy w sezonie czyli zwiększenie 

powierzchni trawników ekstensywnych na osiedlach, terenach przyulicznych, terenach 

rekreacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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4. Utworzenie nowych terenów zieleni w suchych dolinach na terenach nadrzecznych – 

parki naturalistyczne. 

5. Wprowadzenie zieleni na terenach zabudowy mieszkaniowej, ograniczenie grodzenia 

tych terenów i stworzenie koncepcji całościowego kształtowania nasadzeń na tych 

terenach a nie marnych nasadzeń przy pojedynczych budynkach. 

6. Ograniczenie wycinki drzew i krzewów w centrum miasta, a jeśli istnieje taka 

konieczność zastępowanie ich nowymi. 

7. Wprowadzenie zieleni wokół budynków użyteczności publicznej: szkoły, 

przedszkola, szpitale, itp. 

8. Zachęcanie do zakładania zieleni wokół obiektów typu galerie, sklepy, firmy, 

przychodnie, które będą świadczyły o zainteresowaniu problemami walki ze smogiem i 

miejską wyspą ciepła oraz tworzenia miasta zielonego.  

9. Unikanie w nasadzeniach gatunków inwazyjnych i obcych stwarzających 

niebezpieczeństwo dla środowiska. 

10. Wprowadzanie zieleni na dachach jako rekompensaty dla terenów 

zabudowywanych, wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących rekompensaty 

zajmowanych terenów. 

11. Wprowadzanie pnączy tam gdzie brakuje miejsca na inne formy zieleni. 

12. Sadzenie drzew wysokich, rodzimych najlepiej spełniających zadanie ograniczania 

smogu a nie form miniaturowych. 

13. Wprowadzanie nasadzeń na cmentarzach, ochrona starych drzew i stworzenie 

koncepcji ogrodu pamięci na planowanym cmentarzu. 

14. Ochrona obecnych terenów zieleni w tym też ogrodów działkowych. 

15. Podejmując działania mające na celu poprawę klimatu w miastach kierować się 

zasadą racjonalności –zamiast drogich i mało efektywnych urządzeń wprowadzać różne 

formy zieleni. 

16. Wprowadzanie nasadzeń jako działań długofalowych, które przyniosą korzyści 

niekiedy po kilku latach. 
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7. Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy. Strefy Czystego Transportu    

 

(Poniżej znajdą  Państwo informacje na temat Stref Czystego Transportu, wraz z krótką 

dyskusją argumentów przemawiających za ich wprowadzaniem, dyskusją aspektów 

prawnych i potencjalnych przeszkód. Właściwe rekomendacje znajdują się w końcowej 

części tekstu, w akapicie pt. „Czy w Lublinie warto wprowadzić Strefę Czystego 

Transportu?”) 

 

Co to jest Strefa Czystego Transportu?  

 

Jest to rozwiązanie polegające na ograniczeniu prawa do poruszania się po mieście 

w przypadku niektórych pojazdów. Może to na przykład oznaczać zakaz wjazdu do 

określonych obszarów miasta; obszary te nazywamy właśnie Strefami Czystego 

Transportu (SCzT) albo Strefami Ograniczonej Emisji Komunikacyjnej (dalej będę 

pisał też po prostu o „strefach”). To czy dany pojazd może do takiej strefy wjechać, czy 

nie, zależy od ilości i szkodliwości spalin, które emituje.   

 

Po co wprowadza się Strefy Czystego Transportu? 

 

Aby ograniczyć wpływ motoryzacji na jakość powietrza, a zatem także na nasze zdrowie 

i życie.  

 

Czy zanieczyszczenia generowane przez motoryzację mają tak duży wpływ na 

nasze zdrowie?  

 

Tak. Obecnie istnieje bardzo wiele badań, które to wyraźnie pokazują. Silniki spalinowe 

emitują pył (zwłaszcza ten najdrobniejszy, szczególnie niebezpieczny dla zdrowia), 

tlenki azotu, tlenek węgla i inne szkodliwe substancje. W miastach motoryzacja to 

główne źródło narażenia na dwutlenek azotu, który jest najważniejszym po pyle 

zawieszonym zanieczyszczeniem powietrza. 
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Prawdą jest, że najwyższe poziomy zanieczyszczeń pyłowych występują w Polsce w 

sezonie grzewczym (słynny zimowy smog), głównie dlatego, że największe ilości pyłu 

emitowane są przez domowe paleniska. Nie oznacza to jednak, że wpływ motoryzacji 

na jakość powietrza i na nasze zdrowie można pominąć.  

 

Więcej wiadomości na temat skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia 

pochodzące z silników spalinowych można znaleźć w dołączonych materiałach.  

 

Czy takie pomysły to nie jest dyskryminowanie uboższych, których nie stać na 

nowsze, bardziej „ekologiczne” auto?  

 

To, w jakim  stopniu danych pojazd zanieczyszcza powietrze nie musi pokrywać się z 

jego wiekiem i ceną. Pojazdy z silnikiem Diesla emitują zazwyczaj znacznie więcej 

zarówno tlenków azotu, jak i pyłu niż napędzane benzyną lub auto-gazem. Dlatego 

nawet stare, używane auto z napędem benzynowym lub pojazd jeżdżący na auto-gazie 

spełni dość restrykcyjne wymogi emisji spalin i będzie mógł wjechać do strefy, 

a znacznie nowszy pojazd z silnikiem Diesla – niekoniecznie.  

 

Gdzie już istnieją tego typu rozwiązania? 

 

Strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej istnieją już obecnie lub są planowane w 

wielu miastach europejskich (patrz mapa na końcu tekstu). Praga planuje wprowadzenie 

takiej strefy, choć dokładny termin nie jest na razie znany. Obecnie wiele europejskich 

miast zamierza wprowadzić znacznie bardziej restrykcyjne rozwiązania i utworzyć 

strefy z całkowitym zakazem poruszania się samochodów wyposażonych w silniki 

wysokoprężne (Diesla).  

 

Czy w Polsce można wprowadzać Strefy Czystego Transportu?  
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Do niedawna w Polsce nie można było wprowadzać tego typu rozwiązań, ale z 

początkiem 2018 roku weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz.U. 2018.317). Ustawa ta umożliwia tworzenie tzw. stref czystego 

transportu (SCzT), do której mogłyby wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne oraz 

napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Daje też jednak radzie gminy możliwość 

tworzenia wyjątków. Dzięki temu SCzT może funkcjonować tak jak strefy znane z 

Europy Zachodniej, dopuszczające także pojazdy z silnikami diesla i benzynowymi, o 

ile pojazdy takie spełniają ustalone przez gminę normy emisji spalin. Przykładowo, 

można dopuścić wjazd do strefy samochodów z silnikiem Diesla od normy Euro 4, zaś 

z silnikiem benzynowym od normy Euro 1 wzwyż. Z ustawy tej usunięto natomiast 

możliwość pobierania opłat za wjazd do SCzT - takie rozwiązania funkcjonują między 

innymi w kilku miastach Brytyjskich. 

 

Przeszkody (ale do pokonania!) 

 

1. Kwestie prawne – niejasne sformułowanie ustawy. 

 

Niestety, sformułowanie ustawy o elektromobilności nie jest do końca jasne z prawnego 

punktu widzenia - pojawia się problem, jak odczytywać jej przepisy. Niewątpliwie, 

pozwala ona na tworzenie SCzT, do których ogranicza się wjazd pojazdów innych niż 

wymienione w art. 39 ust. 1. Z kolei Art. 40 ust. 2 pkt 2 stanowi, że w uchwale rady 

gminy ustala się sposób organizacji ograniczenia wjazdu do SCzT.  

 

Nie do końca wiadomo jednak, jak rozumieć słowo 'ogranicza' - czy jako całkowity 

zakaz wjazdu, czy jako ograniczenie, którego zakres i sposób organizacji określa sobie 

rada gminy? Innym problemem jest to, że ustawa nie określa żadnych wytycznych, 

którymi gmina miałaby się kierować ustalając wspomniane wyżej wyjątki od ograniczeń 

obowiązujących w strefie (na wyjątki takie pozwala radzie gminy  Art. 39 ust. 4).  

 

Na pewno wiążące są przesłanki uchwalenia strefy wskazane w art. 39 ust. 1, czyli:  
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1. działanie w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i 

środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu. 

 

I dlatego też naturalnym rozwiązaniem wydaje się określenie wyjątków właśnie na 

podstawie poziomów emisji zanieczyszczeń, czyli na podstawie formalnie spełnianych 

przez pojazd norm emisji spalin obowiązujących w Unii Europejskiej (czyli 

wspomnianych wyżej norm Euro). 

 

2. obszar zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności 

publicznej  

 

Do gminy należy, by w uzasadnieniu uchwały wykazać, że dany obszar ma gęstą 

zabudowę i dużą liczbę budynków użyteczności publicznej. Z tym nie powinno być 

problemu, chyba że na przykład rada gminy/miasta zechciałaby uchwalić strefę w 

dzielnicy domów jednorodzinnych. Wtedy sąd mógłby to uznać za naruszenie ustawy.  

 

2. Kwestie techniczne -realne emisje nie pokrywają się z emisjami wynikającymi z 

normy euro jaką formalnie spełnia dany pojazd 
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Rys. 1. Dopuszczalne poziomy emisji tlenków azotu (NOx, oś pozioma) i pyłu (oś 

pionowa) w przypadku różnych norm Euro, w gramach na jednostkę energii 

(kilowatogodzinę). Prawdziwe poziomy emisji zarówno w przypadku pyłu, jak i tlenków 

azotu mogą być znacząco wyższe.  

 

Ustalanie przez gminę wyjątków, dopuszczających (lub nie) do poruszania się po Strefie 

pojazdów spalinowych w zależności od tego, jak dużo zanieczyszczeń emitują, w 

praktyce z konieczności musi się opierać na poziomie emisji, wynikającej z tego co 

pojazd ma „w papierach”, tj. jaką normę Euro teoretycznie powinien spełniać (to z kolei 

wynika z wieku pojazdu i typu silnika). Jednak prawdziwe emisje zanieczyszczeń są 

zwykle znacznie wyższe. Wyższa niż wskazują normy Euro może być realna emisja: 

 

-  tlenków azotu, z powodu oszustw jakich dopuszczają się koncerny motoryzacyjne 

  (tzw. afera Volkswagena, ang. dieselgate)  

 

-  pyłu, z powodu usuwania filtrów cząstek stałych (DPF), co jest w Polsce powszechną 

praktyką.  
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Równolegle z ewentualnym wprowadzaniem Stref Czystego Transportu w Lublinie (i 

innych miastach) konieczna jest też walka z procederem usuwania filtrów cząstek 

stałych DPF, a także wycofywać z ruchu chociażby te pojazdy, które nie spełniają 

obecnie obowiązujących w naszym kraju norm emisji spalin. Jeśli w najbliższych latach 

takie działania będą prowadzone skutecznie (a jest na to duża szansa), to różnica między 

realnymi a teoretycznymi emisjami powinna się zmniejszać, przynajmniej w przypadku 

pyłu.  

 

Czy wprowadzenie Stref Czystego Transportu ma szansę poprawić jakość 

powietrza?  

 

Tak. Ograniczenie w poruszaniu się najbardziej zanieczyszczających powietrze 

pojazdów przekłada się na zauważalną poprawę jakości powietrza. Oceniając efekty 

tego typu regulacji, należy jednak patrzeć na charakterystyczne zanieczyszczenia 

emitowane przez silniki spalinowe (zwłaszcza silniki Diesla), takie jak bardzo drobne 

pyły (PM 0,1), sadza, tlenki azotu, nie zaś pył PM 2,5 lub PM 10. Przykładowo, 

wprowadzenie Strefy w Berlinie przełożyło się na dwukrotny spadek stężeń 

rakotwórczej sadzy, co jest bardzo dobrym wynikiem. W realiach polskich skuteczność 

stref będzie zależała od tego, w jakim stopniu poradzimy sobie z procederem usuwania 

z pojazdów filtrów cząstek stałych i innych instalacji oczyszczających spaliny.   

 

Czy w Lublinie warto wprowadzić Strefę Czystego Transportu? (Właściwe 

rekomendacje) 

 

Tak. Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z silników spalinowych (zwłaszcza 

silników Diesla) mają bardzo silny, negatywny wpływ na nasze zdrowie. Do tej pory 

samorządy nie miały możliwości ograniczania emisji z transportu, jakie daje im 

niedawno wprowadzona ustawa o elektromobilności. Uważam, że należy z tych 

możliwości jak najszybciej skorzystać.  
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Władz Lublina nie powinny od tego powstrzymywać pewne niejasności obecne w 

sformułowaniu ustawy. Jest to trochę „rozpoznanie bojem”, ale nie dowiemy się, jak 

rozwiązanie takie działa w praktyce, dopóki jakaś gmina – na przykład właśnie Lublin 

-  nie wprowadzi strefy, a następnie takiej uchwały nie skontrolują sądy administracyjne. 

Podobnie było z pierwszą uchwałą antysmogową dla Krakowa – batalia o jej 

wprowadzenie toczyła się kilka lat i wymagała zmian w prawie, które w międzyczasie 

nastąpiły.  

 

Lublin może być pionierem tego typu rozwiązań w Polsce, a jeśli tak się stanie, z jego 

doświadczeń będą korzystać inne miasta.  

 

Podsumowując: 

 

1. Uważam, że warto podjąć w Lublinie próbę wprowadzenia Strefy Czystego 

Transportu, i to  pomimo niejasności w sformułowaniu ustawy oraz pomimo 

wątpliwości dotyczących różnic między realnymi a teoretycznymi poziomami emisji 

zanieczyszczeń z silników spalinowych. 

 

2. Nie należy poprzestawać na SCzT w formie zaproponowanej oryginalnie przez 

Ustawodawcę, tj. dopuszczającej jedynie pojazdy elektryczne oraz pojazdy napędzane 

wodorem lub skroplonym gazem ziemnym (CNG). Rada miasta Lublin powinna podjąć 

(na podstawie art. 39 ust. 4 Ustawy)  próbę stworzenia wyjątków dla wybranych 

pojazdów o innym rodzaju napędu, tj. dla pojazdów z silnikami benzynowymi, 

wysokoprężnymi i pojazdów na auto-gaz (LPG). 

 

3. Ze względu na ochronę życia i zdrowia należy wprowadzić znacznie bardziej 

restrykcyjne ograniczenia dla pojazdów z silnikami Diesla, niż dla pojazdów o innym 

typie napędu. 

Wprowadzenie restrykcji przede wszystkim w stosunku do aut z silnikami Diesla będzie 

też zniechęcać do nabywania tego typu pojazdów. Jest to bardzo istotne także dlatego, 

że od wielu lat Polski rynek motoryzacyjny jest zalewany przez używane samochody 
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sprowadzane z Europy Zachodniej, wśród których  coraz większy odsetek stanowią 

właśnie auta z silnikiem Diesla. 

 

4. Podobnie jak w większości miast, gdzie wprowadzono tego typu rozwiązania, 

najbardziej celowe wydaje się utworzenie SCzT (lub jednej z takich stref) w centrum 

miasta. Konkretny przebieg granic SCzT musi być poprzedzony odpowiednimi 

analizami przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Uzasadnione może być 

jednak wprowadzenie SCzT także w innych dzielnicach, albo od razu, równocześnie ze 

Strefą obejmującą centrum miasta, albo przez stopniowe rozszerzanie tej ostatniej. 

 

5. Warto konsultować się  z innymi gminami, które chcą tego typu rozwiązanie 

wprowadzić, nie tylko w celu wymiany doświadczeń, ale też po to, aby rozwiązania 

stosowane w różnych miastach były możliwie spójne.  

 

6. Jeśli w przyszłości przywrócona zostanie możliwość pobierania opłat za wjazd do 

stref czystego transportu, warto rozważyć zastosowanie takiego rozwiązania także w 

Lublinie. 

 

7. Poziom emisji spalin pojazdów poruszających się na terenie Lublina powinien 

być  kontrolowany częściej i skuteczniej. Kontroli takich dokonuje Policja, a w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Policjanci mogą zatrzymać dowód 

rejestracyjny. Jednak zazwyczaj Policja nie dysponuje wystarczającą ilością 

odpowiednich urządzeń pomiarowych (analizatorów spalin i dymomierzy), zatem 

miasto Lublin może rozważyć dodatkowy zakup takich urządzeń.  

 

Podziękowania 

 

Chciałbym serdecznie podziękować Panu Miłoszowi Jakubowskiemu, radcy prawnemu 

z Fundacji Frank Bold za pomoc przy interpretacji zapisów Ustawy o elektromobilności. 

Wszystkie ewentualne niejasności, błędy lub przeinaczenia w tekście są jednak 

wyłącznie moją winą.  
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             Rys. 2. Strefy Ograniczonej Emisji Komunikacyjnej (LEZ, Low Emission Zones) 

w Europie              (Zródło: http://urbanaccessregulations.eu/userhome/map) 

 

 

 

8. Marta Kurowska. Miasto dla ludzi – Lubelskie standardy piesze. Czy wystarczą 

trzy kroki do "Miasta dla ludzi"? 

 

Na dobrą jakość powietrza w mieście ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest 

transport pieszy, który jako integralna część zrównoważonego transportu miejskiego 

jest jednym z trendów rozwojowych dzisiejszych miast. 
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Lubimy zwiedzać miasta, które prowadzą w rankingu miast najbardziej przyjaznych do 

życia – Kopenhagę, Amsterdam, Barcelonę, bo czujemy, że ich twórcy dbali nie tylko 

o budynki, ale też o "przestrzeń między budynkami". O jakość tej przestrzeni, o zieleń i 

dobre warunki do mieszkania i do zwiedzania. Lublin ze swoim położeniem, liczbą 

mieszkańców, ciekawą historią, zabytkami, a wreszcie ze względu na szczególny klimat 

i bogatą ofertę kulturalną, ma potencjał, aby być miastem dla ludzi i w szczególności 

miastem przyjaznym dla pieszych. Warto też pamiętać, że każdy pieszy to jeden portfel, 

który przyczynia się do lepszej kondycji małej przedsiębiorczości. 

Dokumentem, który pozwala mieć nadzieję na realizację tej drogi rozwoju, są 

"Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego", które zostały 

wprowadzone 9.02.2017 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin. Dokument ten 

stanowi trzeci krok realizacji projektu "Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy 

infrastruktury pieszej", realizowanego przez fundację tu obok.  

Symboliczny pierwszy krok do Miasta dla ludzi zrobiliśmy w 2014 roku, wspólnie z 

wybitnym duńskim architektem Janem Gehlem i prezydentem Krzysztofem Żukiem. 

Happening odbył się przed lubelskim ratuszem, pośród zaaranżowanej specjalnie na tę 

okazję zieleni. Przez dwa kolejne lata wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami 

wypracowaliśmy zbiór zasad pomagających uwzględniać potrzeby pieszych w 

projektowaniu Lublina i funkcjonowania miasta. Zasady te zostały zebrane w dwóch 

opracowaniach: Projekcie Lubelskich Standardów Pieszych i "Atlasie sytuacji 

pieszych". 

Drugim krokiem było przekazanie Projektu Lubelskich Standardów Pieszych 

Prezydentowi Lublina i podsumowanie projektu „Miasto dla ludzi”. 

Projekt Lubelskich Standardów Pieszych zakładał, że ruch pieszy jest ważnym 

elementem życia w mieście a do jego rozwoju i zwiększenia liczby mieszkańców 

podróżujących pieszo i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz wygody niezbędne jest 

zapewnienie  płynności ruchu i likwidacja barier architektonicznych. Równie ważne jest 

zapewnienie atrakcyjnych przestrzeni i integraowanie ruchu pieszego z innymi 

rodzajami transportu, a także promowanie kultury chodzenia. Ideałem, do którego 

chcemy zmierzać, jest  

http://mdl.ulublin.eu/miasto-dla-ludzi-podsumowanie-projektu/
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"piramida transportowa", której podstawę stanowi ruch pieszy. 

Trzeci krok do Miasta dla ludzi to "Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu 

pieszego" – oficjalny dokument, który został opracowany przez Biuro Konsultingowo-

Projektowe TransEko we współpracy z lubelskimi społecznikami i urzędnikami, 

wdrożony zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin. 

Realizacja zapisów zawartych w tych dokumentach może spowodować, że Lublin 

będzie miastem przyjaznym dla pieszych.  

Ale to już zależy od władz miasta i od nas – jego mieszkańców. 

 

Rekomendacje: 

– planowanie miasta zwartego, przeciwdziałanie rozlewaniu się miasta i rozpraszaniu 

zabudowy na terenach otwartych, korzystne dla ruchu pieszego, obsługi komunikacją 

miejską oraz dogodne dla podłączania budynków do sieci cieplnej (efekt: zmniejszenie 

smogu paleniskowego i samochodowego) 

 

– realizacja zaplanowanej w "Standardach pieszych" sieci pieszej: wygodne ulice i ciągi 

piesze, łączniki, przejścia, likwidacja barier, uspokojenie ruchu; oraz jej dalsze 

rozwijanie, jako alternatywy dla transportu samochodowego (efekt: zmniejszenie 

smogu samochodowego) 

 

– realizacja wskazanych w "Standardach pieszych" węzłów przesiadkowych 

komunikacji miejskiej, czyli przystanków blisko skrzyżowań, tak aby przesiadanie się 

było wygodne. Wówczas podróżowanie komunikacją stanie się atrakcyjniejsze i 

sprawniejsze. (efekt: zmniejszenie smogu samochodowego) 
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– rezygnacja z kosztownych inwestycji drogowych (estakad, szerokich ulic, dróg w 

wąwozach i terenach otwartych) , na rzecz rozwiązań korzystnych dla komunikacji 

miejskiej, rowerów i pieszych, ale także powiększania terenów zielonych z nowymi 

nasadzeniami drzew i krzewów; (efekt: zmniejszenie smogu samochodowego) 

 

– wprowadzenie programu dla władz miasta, urzędników i radnych – podróży do 

pracy komunikacją publiczną, pieszo lub rowerem, w celu promocji tych form 

transportu oraz zmiany sposobu widzenia i przyzwyczajeń osób zarządzających 

przestrzenią. Skutkować to będzie także promocją tych środków wśród innych 

mieszkańców. (efekt: zmniejszenie smogu samochodowego) 

 

A za najważniejsze uznajemy 

- wdrożenie "Standardów pieszych" jako dokumentu wspierającego działania na 

rzecz czystego powietrza. 

 

Linki do materiałów: 

Strona projektu "Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej": 

mdl.ulublin.eu 

Lubelskie standardy piesze:  ulublin.eu/inne/lubelskie-standardy-piesze-weszly-zycie/ 

"Atlas sytuacji pieszych": mdl.ulublin.eu/atlas-sytuacji-pieszych/  

 

9. Andrzej Filipowicz. Lubelski Alarm Smogowy Lublin  

 

Lubelski Alarm Smogowy  

tel. 602344528 

koordynator@lubelskialarmsmogowy.pl 

mailto:koordynator@lubelskialarmsmogowy.pl
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Opinie Lubelskiego Alarmu Smogowego przygotowane dla antysmogowego 

Panelu Obywatelskiego w Lublinie 

Według danych eksperckich opracowanych na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (aktualizacja Programu Ochrony 

Powietrza) – koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z samej tylko 

ekspozycji mieszkańców aglomeracji lubelskiej na pyły zawieszone PM2,5 - 

szacowane są na poziomie 150 tysięcy pracowniczych dni chorobowych, 300 

przedwczesnych zgonów i 2 miliardy złotych kosztów zewnętrznych rocznie. 

Wyliczenia te nie obejmują kosztów społecznych i ekonomicznych związanych 

z emisją Benzo(a)Piren... 

Do powstawania smogu prowadzi głównie emisja powierzchniowa (grzewcza) i 

liniowa (komunikacyjna) oraz brak właściwego i skutecznego systemu 

przewietrzania terenów zurbanizowanych. 

Lubelski Alarm Smogowy rekomenduje Panelowi Obywatelskiemu w Lublinie 

działania antysmogowe, których wcześniej nie podjął samorząd: 

I. Działania bezinwestycyjne (bezkosztowe lub w kosztach własnych): 

 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich korytarzy i klinów 

przewietrzających Lublin z uwzględnieniem zalecanej minimalnej długości, 

szerokości, spójności i ciągłości. Zapisanie w Studium Uwarunkowań i 

Kierunków oraz w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego 

Lublina, całkowitej nienaruszalności korytarzy i klinów przewietrzających, oraz 

obowiązku usunięcia obiektów, które utrudniają swobodny przepływ powietrza. 

2. Wprowadzenie pełnej kontroli Miasta Lublin nad wycinką drzew oraz obrotem 

pozyskanego z nich drewna, które spalane jest w ponad 90% w kominkach i 

kotłach, co powoduje emisję do powietrza około 30% więcej pyłów 

zawieszonych PM2,5 niż przy opale węglem. 

3. Doprowadzenie w centrum miasta i na jego obrzeżach do pełnej synchronizacji 

drogowej sygnalizacji świetlnej. Zlikwidowanie z przeznaczeniem na zieleńce 

urzędowych miejsc postojowych w centrum miasta. 
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4. Za przykładem innych miast UE wszyscy pracownicy urzędów publicznych i 

samorządowcy powinni korzystać z komunikacji miejskiej. 

5. Pełna ochrona przed zabudową kubaturową całego obszaru Górek 

Czechowskich jako naturalnych płuc i filtra antysmogowego Dzielnicy Czechów 

Południowy oraz innych części Lublina (potwierdzają to liczne dokumenty 

planistyczne oraz wystąpienia ekspertów Antysmogowego Panelu 

Obywatelskiego). 

II. Działania inwestycyjne (koszty zewnętrzne): 

1. Zwiększenie środków finansowych w budżecie Miasta Lublin do poziomu 

0,1% dochodów (dwa miliony złotych rocznie) z przeznaczeniem na wymianę 

pieców i kotłów grzewczych skatalogowanych poniżej klasy 5 oraz 

termomodernizację domów opalanych paliwem stałym. Działania te powinny 

objąć głównie osoby niezamożne. 

2. Wyposażenie wszystkich działających w mieście żłobków, przedszkoli, szkół 

i domów opieki w oczyszczacze powietrza z pyłów zawieszonych (koszt 1,5 

miliona złotych). Według raportu Greenpeace i Fundacji #13 wszystkie placówki 

przedszkolne w Lublinie znajdują się w otoczeniu powietrza, którego 

zanieczyszczenie przekracza normy WHO. 

3. Regularne sprzątanie na mokro wszystkich ciągów komunikacyjnych w 

mieście, co zniweluje emisję wtórną pyłów zawieszonych zalegających na 

drogach, chodnikach i parkingach. Działanie to powinno być wpisane w budżet 

miasta jako obowiązek wynikający z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla 

aglomeracji lubelskiej, ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego 

pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5. Przykłady innych 

miast pokazały, że na długości 2,5 

kilometra miejskiej drogi zbiorczej znajduje się około 2 tony pyłów 

zawieszonych PM2,5 oraz PM10. 
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10.  Piotr Maksym. Program Monitoringu Smogu / 28 szczytów przeciwko smogowi.  

 

monitoringsmogu.pl 

 

DIAGNOZA: MIESZKAŃCY LUBLINA IGNORUJĄ PROBLEM SMOGU – 

MIĘDZY INNYMI DLATEGO, ŻE NIE WIEDZĄ, JAKA JEST JAKOŚĆ 

POWIETRZA W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

Przyczyny: 

ów / stacji pomiarowych w Lublinie 

punktach miasta 

nie zapewniają mieszkańcom rzetelnej wiedzy na temat jakości powietrza w ich 

miejscu zamieszkania (ulica, dzielnica) 

Ocena jakości powietrza jest miarodajna w niewielkiej odległości od urządzenia 

– szacuje się, że jest to około 2 kilometrów. Wynika to z wielu czynników – 

między innymi z ukształtowania terenu, rodzaju zabudowy i stosowanego 

ogrzewania, odległości od dużych ulic itp. Z naszych obserwacji wynika, że 

teoria ta sprawdza się w praktyce, np. czujnik smogu umiejscowiony w okolicy 

ul. Braci Wieniawskich wskazuje regularnie znacznie „gorsze” pomiary, niż 

czujnik z ul. Relaksowej. W momencie, gdy na Czechowie powietrze określane 

jest jako „złe” (wielokrotnie przekroczone normy, osoby narażone na ryzyko 

powinny unikać wychodzenia na zewnątrz, nie są zalecane żadne aktywności), 

mieszkańcy Botanika mogą się cieszyć czystym powietrzem. W tym samym 

czasie stacja na ul. Obywatelskiej wskazuje na pomiar „umiarkowanie dobry”. 

Aby zdobyć te informacje, mieszkańcy muszą wejść do kilku 

aplikacji i porównać pomiary, jednak kilka działających w Lublinie czujników 

nie umożliwia w żaden sposób sprawdzenia jakości powietrza w całym mieście. 

Uważamy, że mieszkańcy Lublina powinni mieć świadomość, jaki jest aktualny 

stan powietrza w ich miejscu zamieszkania – na ich ulicy i w ich dzielnicy. 
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REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIE: WYPOSAŻENIE 

SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W CZUJNIKI SMOGU ORAZ PROGRAM 

EDUKACYJNY (PROGRAM MONITORINGU SMOGU) 

Szczegóły propozycji: 

powietrza 

mobilną 

 

 

Korzyści: 

pokrycie 

miasta siatką urządzeń pomiarowych i równy dostęp do wyników pomiarów 

wszystkim mieszkańcom Lublina 

działania 

celowane w konkretne problemy i dostosowanie metod walki ze smogiem do jego 

przyczyny (np. wymiana pieców, planowanie przestrzenne, zarządzanie zielenią, 

kontrole doraźne itp.) 

 

i nauczycieli, co pozwoli np. na uniknięcie sytuacji, gdy w czasie wielokrotnie 

przekroczonych norm dzieci wykonują aktywności fizyczne na zewnątrz 

śród rodziców – dzieci są 

jedną z grup najbardziej narażonych na szkodliwe działanie smogu 

tywie spowoduje 

wychowanie świadomego społeczeństwa, co w praktyce może oznaczać zmianę 

przyzwyczajeń (np. palenie śmieci), podejmowanie innych decyzji zakupowych 

(np. wybór sposobu ogrzewania czy środka transportu) oraz działań na rzecz 

czystego powietrza 
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y jakości powietrza w 

Lublinie, wpiszą się w nurt tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu i będą 

mogły oprzeć swoje działania marketingowe na realnych korzyściach dla 

Lublinian 

 

Nasza akcja „28 szczytów przeciwko smogowi” polega na zdobyciu sponsorów 

Programu Monitoringu Smogu dla co najmniej 150 szkół / przedszkoli do końca 

2018 roku. Na zakończenie akcji planujemy zdobycie 28 najwyższych szczytów 

Polski i zjechanie z nich na snowboardzie. Akcja ma pomóc w nagłośnieniu 

problemu smogu w Polsce oraz zachęcenie firm do sfinansowania programu dla 

placówek edukacyjnych. 


