
  

Co zrobić aby oddychać Co zrobić aby oddychać 
czystym powietrzem czystym powietrzem 
w Lublinie?w Lublinie?



  

SMOGSMOG
to unosząca się nad miastem to unosząca się nad miastem 

„„chmura” zanieczyszczeń powietrza atmosferycznegochmura” zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Źródła zanieczyszczeń wynikających z działalności człowieka:
➢ niska emisja, w szczególności jakość paliw stałych i kotłów
➢ emisja komunikacyjna
➢ przemysł
➢ zanieczyszczenia napływowe z sąsiednich obszarów

Smog powstanie, gdy zaistnieją jednocześnie dwa czynniki: 

1) zanieczyszczenie powietrza wskutek działalności człowieka oraz
2) sprzyjające zjawiska naturalne: 

➢ duża wilgotność powietrza,
➢ wysokie ciśnienie atmosferyczne,
➢ bezwietrzna pogoda.



  

DziałaniaDziałania systemowe jako skuteczne
rozwiązanie  „antysmogowe”„antysmogowe”

➢ Uregulowania prawne

➢ Rozwiązania techniczne

➢ Profilaktyka

➢ Prewencja



  

DziałaniaDziałania „antysmogowe”„antysmogowe”
➢ Uregulowania prawne – uchwała antysmogowa

   
 

 

● Wprowadzenie norm jakościowych (certyfikacja) dla paliw stałych 
dopuszczonych do użytkowania na terenie Gminy Lublin

● Określenie sposobu kontroli sprzedaży i stosowania paliw stałych



  

DziałaniaDziałania „antysmogowe”„antysmogowe”
➢ Rozwiązania techniczne

 Pobór próbek dymu, popiołu oraz opału i przekazanie do zbadania

 Współpraca z instytucjami nadzorującymi proces obrotu opałem

 Sankcjonowanie „sprawców” smogu 



  

DziałaniaDziałania „antysmogowe”„antysmogowe”
➢ Profilaktyka – propagowanie postaw i zachowań

 Edukacja dzieci i młodzieży

 Informacje w mediach – prasa, radio, TV, internet



  

DziałaniaDziałania „antysmogowe”„antysmogowe”
➢ Profilaktyka – propagowanie postaw i zachowań

 Materiały informacyjne dla mieszkańców w formie ulotek, broszur, 
treści wyświetlanych na monitorach w komunikacji miejskiej np.
o sposobach spalania opału w piecach



  

    Obecnie strażnicy Eko-Patrolu 
prowadzą regularne interwencje 
pod kątem spalania odpadów w 
piecach przydomowych i na 
terenach posesji oraz 
współpracują w tym zakresie 
z instytucjami zajmującymi się 

ochroną środowiska.

● Działania własne i interwencyjne

DziałaniaDziałania „antysmogowe”„antysmogowe”
➢ Prewencja



  

● Działania własne i interwencyjne

DziałaniaDziałania „antysmogowe”„antysmogowe”
➢ Prewencja

   Podczas interwencji wielokrotnie 
stwierdzano spalanie w piecach 
niedozwolonych materiałów, takich 
jak: lakierowane drewno, sklejka, 
plastik, folia, tekstylia. Ujawniano 
również przypadki palenia w 
piecach przepracowanym olejem. 



  

DziałaniaDziałania „antysmogowe”„antysmogowe”
➢ Prewencja

Lata
Działania 

2014 2015 2016 2017 2018 I kw. Razem 

Interwencje 
dot. spalania 
w piecach

37 96 476 1116 430 2155

MK/kwota w zł 2/200 8/1500 54/8200 104/19500 12/2050 180/31450

% ujawnionych 
wykroczeń 5,4% 8,3% 11,3% 9,3% 2,8% 8,35%

Interwencje 
dot. spalania
na zewnątrz

86 214 244 969 190 1703

MK/kwota w zł 17/2350 40/7950 74/15550 52/8950 4/1000 187/35800

% ujawnionych 
wykroczeń 19,76% 18,69% 30,3% 5,36% 2,1% 10,98%

● Interwencje własne i zgłoszone



  

Dziękuję za uwagę

07-04-2018r.
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