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OGRZEWANIE 

 

1 energia Wdrożenie programu „Lublin miastem w 100% LEDowym” – w całym mieście, u wszystkich mieszkańców, we wszystkich 

firmach i instytucjach Lublina tylko LEDowe źródła światła   
2 energia Wdrożenie programu Inteligentny Lublin bez smogu świetlnego zanieczyszczającego powietrze – inteligentne oświetlenie 

włącza się, zmniejsza natężenie i wyłącza zgodnie z potrzebami mieszkańców   
3 energia Wdrożenie przez Miasto systemu zarządzania energią zgodnie z Normą PN wISO 50001   

4 energia Utworzenie rankingu budynków użyteczności publicznej uszeregowanego względem wartości rocznego zapotrzebowania na 

każdy z nośników energii przeliczony na 1m2 powierzchni ogrzewanej    
5 energia Systematyczne, poczynając od budynków o najwyższym zapotrzebowaniu na energię, wprowadzanie niezależnego od 

dostawców monitoringu bieżącego zapotrzebowania na media    
6 energia Systematyczne, poczynając od budynków o najwyższym zapotrzebowaniu na energię, zlecanie wykonania Audytów 

Energetycznych przy wysokiej punktacji w SIWZ jakości audytów i zapewnieniu nadzoru Audytora nad wszystkimi etapami 

procesu inwestycyjnego    
7 energia/termom

odernizacja 

Wdrożenie przez Samorząd Lublina o systemu zarzadzania energią zgodnie z Normą PN ISO 50001. Pierwszym krokiem 

wdrożenia Systemu Zarządzania Energią (SZE) jest utworzenia rankingu budynków użyteczności publicznej i komunalnych 

pod względem standardu energetycznego. Drugim krokiem jest sukcesywne opomiarowanie zużycia ciepła, energii elektrycznej 

i wody – poczynając od budynków o najniższym standardzie energetycznym. Trzecim krokiem jest cyfrowa inwentaryzacja 

architektoniczna i wykonanie Audytów Energetycznych w standardzie Głębokiej Termomodernizacji (GT). Czwartym krokiem 

jest przeprowadzenie GT i monitoring jej efektów.    
8 inne Nagroda dla tych, którzy obniżają emisję szkodliwych substancji    

9 odnawialne 

źródła energii 

Stosowanie wspomagania ogrzewania źródłami odnawialnymi np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne    

9* odnawialne 

źródła energii 

Stosowanie wspomagania ogrzewania źródłami odnawialnymi np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, szczególnie dla 

osób o niższym statusie materialnym z rejonów miasta, w których nie ma możliwości podłączenia do CO. 
10 piece Wprowadzenie zakazu instalowania w nowo budowanych budynkach instalacji na paliwa stałe.    

11 piece Skuteczne wyeliminowanie spalania w instalacjach domowych śmieci i odpadów.    

12 piece przyjęcie przez radę Miasta uchwały antysmogowej    

12* piece konkretne zapisy do uchwały antysmogowej: wytyczne dotyczące jakości paliwa, jakim można palić; obniżenie poziomów 

informowania 
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13 piece Przyłączanie do sieci ciepłowniczej budynków, wszędzie tam gdzie pozwalają na to warunki techniczne i ekonomiczne   

13* piece Przyłączanie budynków ogrzewanych paliwami stałymi do sieci ciepłowniczej (wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki 

techniczne i ekonomiczne) lub zastosowanie w tych budynkach ogrzewania innego niż na paliwa stałe (np. gaz) 
14 piece Rozbudowa sieci ciepłowniczej zgodna z kierunkami rozwoju miasta 

15 piece Systematyczna modernizacja sieci ciepłowniczej poprawiająca wydajność i niezawodność całego systemu 

16 piece Więcej patroli i bardziej skuteczna Straż Miejska    

17 piece dofinansowania do tych pieców i dofinansowania do gazu bądź prądu w takiej wysokości, aby koszty ogrzewania były na 

poziomie kosztów korzystania z pieców na paliwo stałe    
17* piece dofinansowania do tych pieców i dofinansowania do gazu bądź prądu w takiej wysokości, aby koszty ogrzewania były na 

poziomie kosztów korzystania z pieców na paliwo stałe, przy wprowadzeniu progu dochodowego dla osób korzystających z 

opłat 
18 piece Zapewnienie finansowania wymiany kotłów (Stworzenie przejrzystych zasad dofinansowania wymiany kotłów)    

18* piece Zapewnienie zwiększonego dofinansowania wymiany kotłów na paliwa stałe (stworzenie przejrzystych zasad dofinansowania 

wymiany kotłów) 
19 piece Wsparcie najuboższych mieszkańców domów jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych, by zapewnić im możliwość 

wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła 

20 piece podłączenie do centralnej sieci grzewczej zasilanej elektrociepłownią  

21 piece Inwentaryzacja kotłów na paliwa stałe    

22 piece Zakaz instalacji kotłów w nowych budynkach w zasięgu sieci ciepłowniczej i gazowej    

22* piece Wprowadzenie na mocy uchwały antysmogowej zakazu instalacji pieców na paliwa stałe w nowych budynkach 

23 piece Likwidacja pieców starego typu na paliwo stałe i zastąpienie ich nowoczesnymi, spełniającymi aktualne normy piecami na 

paliwo stałe.    

23* piece Wprowadzenie na mocy uchwały antysmogowej stopniowego zakazu stosowania pieców na paliwo stałe poniżej 5 klasy do 

2023 roku 

24 piece wymiana na piece gazowe, olejowe lub elektryczne    

25 piece Utworzenie rankingu budynków wielorodzinnych podłączonych do sieci miejskiej, analogicznie jak rankingu budynków 

użyteczności publicznej, na wzór Tarnowa 
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26 piece Stosowanie takich sposobów ogrzewania budynku, które pozwalają osiągnąć co najmniej klasę redukcji A, i znak niskiej 

redukcji co najmniej NO SMOG lub w sprzyjających warunkach LOW SMOG, zgodnie z oceną i certyfikacją budynków oraz 

systemów ich ogrzewania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza opracowaną przez Instytut Certyfikacji Emisji 

Budynków    

27 piece Poparcie dla uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego (art. 96 POŚ uchwała Sejmiku ) obejmującej: wojewódzkie 

normy jakości paliw stałych oraz wojewódzkie standardy dla pieców i kotłów – (konieczność likwidacji w konkretnych 

horyzontach czasowych urządzeń nie spełniających norm)    

28 piece Wycofanie wsparcia zakupu węgla i paliw węglowych z pomocy socjalnej udzielanej przez MOPR. Udzielanie wsparcia na 

zakup opału jedynie na paliwa niskoemisyjne - brykiety drzewne i pellet    

28* piece Wycofanie wsparcia zakupu węgla i paliw węglowych z pomocy socjalnej udzielanej przez MOPR. Dofinansowanie do 

wymiany pieców na inne paliwo niż stałe. 

29 piece Wzrost  intensywności  wsparcia  (%  kosztów  pokrytych  z dotacji)  dla  grup  priorytetowych  (najbardziej zanieczyszczone  

dzielnice,  kryteria  społeczne  i ekonomiczne,  lokale  komunalne  –  nowa  instalacja własnością gminy    

30 piece Rozwinięcie Programu Ograniczania Niskiej Emisji przez wzrost środków finansowych na dotacje na  wymianę źródeł ciepła 

na poziomie min. 2 miliony zł/rok przez 5 lat  oraz oddzielnego programu likwidacji niskiej emisji w budynkach komunalnych.    

31 piece/termomod

ernizacja 

Przeznaczenie większej kwoty finansów na działania służące ograniczaniu niskiej emisji m.in. wymianę źródeł ciepła, 

termomodernizację    

31* piece/termomod

ernizacja 

Przeznaczenie większej kwoty finansów na działania służące ograniczaniu niskiej emisji poprzez termomodernizację  

32 piece/termomod

ernizacja 

Skuteczne wyeliminowanie spalania w instalacjach domowych śmieci i odpadów.    

33 termomoderniz

acja 

Rozpoczęcie wdrażania Systemu Zarządzania Energią w budynkach oświaty w połączeniu z szeroką kampanią edukacyjną 

skierowaną do młodzieży, rodziców i nauczycieli. W kampanii edukacyjnej mogłyby być wykorzystane gry strategiczne i 

kalkulatory energetyczne, przy pomocy których młodzież mogłaby oszacować potencjał oszczędności energii w swoich domach 

i mieszkaniach. 
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34 termomoderniz

acja 

Przyjęcie zasady, że wszystkie nowe inwestycje samorządu w Lublinie realizowane są w standardzie zeroemisyjnym. 

Równolegle uruchomienie kampanii informacyjnej skierowanej do inwestorów o wysokiej opłacalności budowania domów 

niskoemisyjnych.    

35 termomoderniz

acja 

Finansowanie przez Samorząd wysokiej jakości Audytów Energetycznych dla wspólnot podejmujących uchwały o GT.    

36 termomoderniz

acja 

Uruchomienie przetargów GT budynków o najwyższym zapotrzebowaniu na energię    

37 termomoderniz

acja 

Rozpoczęcie powyższej procedury (przetargów GT) od budynków oświaty przy równoczesnym uruchomieniu kampanii 

informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do całej społeczności szkolnej   

37* termomoderniz

acja 

Wdrożenie termomodernizacji w budynkach oświatowych 

nowe 

propozycje 

panelistów 

termomoderniz

acja 

Dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych, kamienic w centrum, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

nowe 

propozycje 

panelistów 

termomoderniz

acja 

Dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych i kamienic w centrum. 

nowe 

propozycje 

panelistów 

odnawialne 

źródła energii 

Zniesienie podatku od nieruchomości dla użytkowników wykorzystujących OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, 

fotowoltaika). 

nowe 

propozycje 

panelistów 

odnawialne 

źródła energii 

Poszukiwanie zewnętrznych źródeł inwestycji w OZE realizowanych w budynkach publicznych. 

nowe 

propozycje 

panelistów 

piece Zwiększenie kwot mandatów za palenie śmieciami. 
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nowe 

propozycje 

panelistów 

uchwała 

antysmogowa 

Wprowadzenie uchwały antysmogowej z zapisami: obniżenie poziomów informowania do ...(zapis zgodny z brzmieniem 

rekomendacji 180), umieszczenie tablic informacyjnych na każdej placówce edukacyjnej, instalacja własnych czujników przy 

placówkach edukacyjnych, wprowadzenie długofalowego ograniczania spalania paliw stałych aż do całkowitej eliminacji w 

2015 roku. 

nowe 

propozycje 

panelistów 

piece Zobowiązanie Rady Miasta do zapewnienia straży miejskiej instrumentów pozwalajacych na kontrolę składów opału. 
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TRANSPORT 

 
38 edukacja promowanie idei elektromobilności   

39 komunikacja 

rowerowa 

Rozszerzanie systemu rowerów miejskich   

40 komunikacja 

rowerowa 

Rozszerzanie systemu dróg rowerowych   

41 komunikacja 

rowerowa 

Przyjęcie wieloletniej strategii rowerowej dążącej do zbudowania pełnej sieci połączeń, wraz z budżetem   

42 komunikacja 

rowerowa 

Przeznaczenie min. 3 mln zł rocznie na drobne usprawnienia dążące do uzupełnienia istniejącej infrastruktury w funkcjonalną 

sieć rowerową   

43 komunikacja 

rowerowa 

Priorytetowe włączenie do sieci rowerowej szkół podstawowych i średnich   

44 komunikacja 

rowerowa 

Wdrożenie zamówionej przez Urząd Miasta koncepcji organizacji ruchu w centralnej części miasta (Transeko, 2012) oraz 

wdrażanie nierealizowanych do tej pory zapisów uchwalonych przez Radę Miasta dokumentów:  „Polityka Rowerowa Miasta 

Lublin” (2011),  „Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin” (2011) oraz Strategii Realizacji Systemu Dróg 

Rowerowych w Mieście Lublin,  w tym zapisy o minimalnym finansowaniu niezależnej infrastruktury rowerowej na  poziomie 

2% budżetu drogowego   

45 komunikacja 

rowerowa 

Nieznaczne poszerzenie buspasów umożliwiające jeżdżenie rowerem po nich.   

46 komunikacja 

rowerowa 

Kontrola jakości rowerów miejskich   

47 komunikacja 

rowerowa 

Większa kontrola ruchu rowerowego prze policję np. nad zalewem   

48 komunikacja 

zbiorowa 

Systematyczna wymiana taboru autobusowego obsługującego lubelską komunikację miejską na nowoczesne autobusy 

elektryczne   
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48* komunikacja 

zbiorowa 

Systematyczna wymiana taboru autobusowego i trolejbusowego obsługującego lubelską komunikację miejską na nowoczesne 

autobusy elektryczne i nowoczesne trolejbusy  

49 komunikacja 

zbiorowa 

Inwestycje w niezawodny, elektryczny transport publiczny pokrywający całe miasto i jego okolice   

50 komunikacja 

zbiorowa 

Wprowadzanie w zapisach przetargowych na świadczenie usług przewozowych wymogu posiadania przez przewoźników 

pojazdów eklektyczne lub hybrydowe   

51 komunikacja 

zbiorowa 

Uruchamianie nowych połączeń komunikacyjnych   

52 komunikacja 

zbiorowa 

Zwiększanie częstotliwości kursowania obecnie funkcjonujących linii komunikacyjnych   

53 komunikacja 

zbiorowa 

Uruchamianie w ramach zawartych porozumień międzygminnych nowych 

połączeń podmiejskich z gminami sąsiednimi lub zwiększanie częstotliwości 

obecnie kursujących linii   

54 komunikacja 

zbiorowa 

Wyznaczanie na istniejących ulicach buspasów dla pojazdów komunikacji miejskiej skracających czas przejazdu autobusu w 

stosunku do czasu przejazdu samochodów prywatnych   

55 komunikacja 

zbiorowa 

Budowa systemu wydzielonych pasów autobusowo-trolejbusowych, umożliwiającego istotne skrócenie i zmniejszenie 

nieprzewidywalności czasu przejazdu, zwłaszcza w obszarze śródmieścia oraz na głównych ciągach dojazdowych z osiedli do 

centrum miasta, a także zapewniającego atrakcyjne powiązania międzydzielnicowe. System wydzielonych pasów będzie 

dodatkowo uzupełniony priorytetem dla autobusów w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.   

56 komunikacja 

zbiorowa 

Korekta organizacji ruchu w ścisłym centrum miasta 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 (dojazdy do 

parkingów)   

57 komunikacja 

zbiorowa 

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   

57* komunikacja 

zbiorowa 

Poprawa jakości węzłów przesiadkowych na obszarze miasta, w tym na styku komunikacji miejskiej i kolei, a także budowa 

systemów: Park and Ride oraz Bike and Ride   
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58 komunikacja 

zbiorowa 

Przeprowadzenie Kompleksowych Badań Ruchu (w tym badań ruchliwości mieszkańców oraz badań wykorzystania 

poszczególnych środków transportu), które stanowią najlepszą formę rejestracji prawdziwych zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców, a których wyniki stanowić będą podstawę do planowania, projektowania i realizacji inwestycji transportowych 

na obszarze miasta   

59 komunikacja 

zbiorowa 

Zapewnienie wysokiej dostępności 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).   

60 komunikacja 

zbiorowa 

Zapewnienie wysokiej niezawodności transportu miejskiego (wysoka średnia prędkość podróży (nie tylko przejazdu), pewność 

odbycia podróży w określonym czasie, bezawaryjność pojazdów transportu zbiorowego, wysoka punktualność i regularność 

kursowania. 

61 komunikacja 

zbiorowa 

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa - zarówno komunikacyjnego, jak i osobistego.   

62 komunikacja 

zbiorowa 

Przygotowanie planu bus pasów i tworzenie nowych w trakcie remontów ulic   

63 komunikacja 

zbiorowa 

Kierowcy płacący za parking w centrum mogą z darmo jechać komunikacją miejską oraz w systemie Park i Ride   

63* komunikacja 

zbiorowa 

Kierowcy płacący za parking na obrzeżach miasta mogą za darmo jechać komunikacją miejską oraz w systemie Park i Ride  

64 komunikacja 

zbiorowa 

Bezpłatna komunikacja zbiorowa w godzinach szczytu   

65 komunikacja 

zbiorowa 

Przywrócić bilety 6-godzinne   

66 piesi Audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa i regularności ich rozmieszczenia, szczególnie przy dużych drogach   

66* piesi Audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa i regularności ich rozmieszczenia, przy wszystkich drogach. 

67 piesi Audyt jakości chodników w mieście   
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68 piesi Inwestycja w podniesienie jakości przejść dla pieszych, przestrzeni publicznych i jakości chodników na podstawie wniosków z 

audytów   

69 piesi Inwestycja w regularnie rozstawione ławki i inne formy siedzisk miejskich na terenie całego miasta   

69* piesi Inwestycja w regularnie rozstawione ławki i inne formy siedzisk miejskich na terenie całego miasta, wraz z koszami na śmieci. 

70 piesi Obniżenie dopuszczalnych prędkości w okolicach  szkół, wraz z przyjaznymi progami sinusoidalnymi   

71 piesi Tam, gdzie to możliwe, zamykanie ruchu przed szkołami w godzinach, gdy się zaczynają lekcje   

72 piesi 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)   

73 piesi 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)   

74 samochody Strategia miasta względem wprowadzania prywatnych i publicznych punktów ładowania samochodów elektrycznych  

75 samochody Restrykcyjna polityka parkingowa – rozszerzana strefa płatnego parkowania z opcją abonamentów dla mieszkańców i miejsc, w 

których nie można parkować, bo pełnią funkcję przestrzeni rekreacji   

76 samochody Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCzT) w centrum miasta i ewentualnie także w innych dzielnicach, jeśli taka 

będzie wola mieszkańców tych dzielnic. Rada miasta powinna podjąć (na podstawie art. 39 ust. 4 Ustawy o elektromobilności) 

próbę stworzenia wyjątków dla wybranych pojazdów o innym niż wymienione w ustawie rodzaju napędu, tj. dla pojazdów z 

silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi (spełniających odpowiednią normę Euro) oraz dla pojazdów na auto-gaz (LPG). Ze 

względu na ochronę życia i zdrowia należy wprowadzić znacznie bardziej restrykcyjne ograniczenia (tj wyższą minimalną 

normę Euro, jaki dany pojazd powinien spełniać) dla pojazdów z silnikami Diesla, niż dla pojazdów o innym typie napędu. 

Wprowadzenie SCzT powinno być poprzedzone odpowiednimi analizami wykonanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w 

Lublinie. Wskazane są też konsultacje z innymi gminami, które deklarują chęć wprowadzenia SCzT.   

77 samochody Pobieranie opłat za wjazd do Stref Czystego Transportu, jeśli w przyszłości przywrócona zostanie taka możliwość. Warto 

jednak pamiętać, że skuteczniejsze mogą okazać się opłaty za parkowanie niestrzeżone.   
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78 samochody Wprowadzenie częstszych i skuteczniejszych kontroli przez Policję poziomu emisji spalin poruszających się na terenie Lublina   

79 samochody Zakup odpowiednich urządzeń pomiarowych (analizatorów spalin i dymomierzy) do kontroli poziomu emisji spalin pojazdów 

poruszających się na terenie Lublina   

80 samochody Organizacja ruchu, aby unikać prowadzenia transportu 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.   

81 samochody Pasażerowie, którzy mają po 2 czy 3 pasażerów mogą jeździć po buspasach.   

81* samochody Kierowcy samochodów osobowych, którzy mają po 3 pasażerów, mogą jeździć po buspasach. 

82 samochody Stacje diagnostyczne robią badania bardziej skrupulatniej.   

83 samochody Stworzyć strefy do których mogą wjeżdżać samochody spełniające normy EURO 5 i 6   

84 samochody Wprowadzić zakaz sprowadzenie samochodów niespełniających norm EURO 5 i 6 (inicjatywa ustawodawcza)   

85 samochody Zmiana organizacji ruchu na  niektórych ulicach na ruch jednokierunkowy   

nowe 

propozycje 

panelistów 

komunikacja 

zbiorowa 

Obniżenie cen biletów w komunikacji zbiorowej 

nowe 

propozycje 

panelistów 

komunikacja 

zbiorowa 

Raz w miesiącu dzień bezpłatnego transportu zbiorowego dla lubelskich kierowców  

nowe 

propozycje 

panelistów 

komunikacja 

zbiorowa 

Program lojalnościowy dla osób kupujących kolejne bilety miesięczny, sukcesywnie obniżający ich cenę. 

nowe 

propozycje 

panelistów 

komunikacja 

zbiorowa 

Obniżenie cen biletów okresowych 

nowe 

propozycje 

panelistów 

komunikacja 

zbiorowa 

Wprowadzenie biletów za 1 zł w strefie płatnego parkowania 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 
86 dokumenty 

planistyczne 

Ograniczać obszary zabudowy jednorodzinnej skazanej na opalanie piecami. W wyłożonym obecnie projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano 2 razy więcej takich terenów niż jest obecnie: "W 

porównaniu do obecnego stanu, rezerwy terenów np. pod budownictwo jednorodzinne wynoszą ok. 1340 ha, co stanowi wzrost 

powierzchni o ok.100% w stosunku do istniejących" (1. Bilans prognozowanych zmian zagospodarowania terenu. s. 5/169)   

87 dokumenty 

planistyczne 

Umożliwić mieszkańcom przekazywanie uwag do studium pochodzących z wniosków panelu - ogłosić tę możliwość 

publicznie.     

88 dokumenty 

planistyczne 

Wprowadzić w tekście studium osobny rozdział poświęcony regulacjom gospodarki przestrzennej zapobiegających 

zanieczyszczaniu powietrza (dot. transportu zrównoważonego, ochrony i rozwoju systemu zieleni, zapobieganiu rozlewaniu się 

miasta, zakazu zabudowy korytarzy i klinów napowietrzających)    

89 dokumenty 

planistyczne 

Objęcie planami całego miasta, a zwłaszcza centrum, planami zagospodarowania przestrzennego.    

90 dokumenty 

planistyczne 

Przyszłe galerie handlowe powinny być planowane poza centrum miasta.    

91 dokumenty 

planistyczne 

Wprowadzenie miejskich standardów planistycznych obowiązujących przy opracowaniu Studium i Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego - ochrona korytarzy napowietrzających oraz określony, wyższy niż ustawowe minima, minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnych, w tym oddzielnie udział zieleni wysokiej      

92 piesi Audyt potencjalnych skwerów i placów, przestrzeni podwórek, chodników, które dziś pełnią funkcje parkingów    

93 piesi Inwestycja w jakość przestrzeni publicznych – placów, skwerów, chodników, parków, podwórek    

94 piesi Inwestycja w toalety publiczne umożliwiające wygodne przemieszczanie się po mieście 

95 przestrzeń 

publiczna 

Regularne sprzątanie na mokro wszystkich ciągów komunikacyjnych w mieście, co zniweluje emisję wtórną pyłów 

zawieszonych zalegających na drogach, chodnikach i parkingach. Działanie te 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.   



PANEL OBYWATELSKI NT. JAKOŚCI POWIETRZA – LISTA REKOMENDACJI DO GŁOSOWANIA PRZEZ PANELISTÓW 

12 
*  przy numerze rekomendacji oznacza nowe brzmienie rekomendacji, stworzone przez panelistów 

96 przestrzeń 

publiczna 

Wykorzystanie dostępnych instrumentów, by zapobiegać „rozlewaniu się miasta” 

97 przestrzeń 

publiczna 

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)    

98 przestrzeń 

publiczna 

Pełna ochrona przed zabudową kubaturową całego obszaru Górek Czechowskich jako naturalnych płuc i filtra antysmogowego 

Dzielnicy Czechów Południowy oraz innych części Lublina.    

99 przestrzeń 

publiczna 

Planowanie zabudowy w taki sposób, aby ograniczać konieczność korzystania z samochodu. Wsparcie rozwoju miasta 

zwartego. Oznacza to lokalizację 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. 

100 przewietrzanie 

miasta 

Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich korytarzy i klinów przewietrzających Lublin z uwzględnieniem zalecanej 

minimalnej długości, szerokości, spójności i ciągłości.    

101 przewietrzanie 

miasta 

zachowanie przez nadmierną zabudową dolin rzecznych i wąwozów, aby ich właściwości dot. przewietrzania miasta nie uległy 

zatraceniu lub zmniejszeniu    

102 przewietrzanie 

miasta 

Uwzględnienie w Studium i planach miejscowych naturalnego układu dolin rzecznych, suchych dolin i wąwozów stanowiących 

główne korytarze przewietrzania dla terenów zabudowanych. W dokumentach planistycznych (w szczególności MPZP) 

powinny znaleźć się zapisy, że korytarze te muszą być chronione, nie zabudowywane lub z dopuszczeniem takiej zabudowy, 

która nie stanowi przeszkody hamującej ruch powietrza. Bezwzględny zakaz zabudowy wysokościowej.    

103 przewietrzanie 

miasta 

Planowanie i zagospodarowanie terenu miasta tak aby nie zakłócać właściwej cyrkulacji powietrza. W MPZP i w pozwoleniach 

na budowę inwestycji na terenach nie objętych planem powinny znaleźć się zapisy, że lokalizacja i charakter zabudowy oraz 

przebieg ulic powinny w największym stopniu sprzyjać przewietrzaniu miasta, np.  usytuowanie budynków zgodnie z 

dominującymi kierunkami wiatrów (na linii wschód-zachód), w nawiązaniu do rzeźby terenu (strefowanie) i z odpowiednim 

(min. 30%) udziałem zieleni    

104 przewietrzanie 

miasta 

Uwzględnienie ciągów przewietrzających, zarówno naturalnych (suche doliny i wąwozy, doliny rzeczne), jak i sztucznych 

(arterie komunikacyjne).   
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105 przewietrzanie 

miasta 

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.    

106 przewietrzanie 

miasta 

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.   

107 przewietrzanie 

miasta 

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wybranych wąwozów (lepsze zbadanie i ochrona prawna poprzez wzmocnienie 

zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego) 

108 przewietrzanie 

miasta 

Lublin ma urozmaiconą rzeźbę terenu. W zabudowanych zagłębieniach (np. dolny odcinek ul. Uroczej, Sławinek za ekranami 

dzwiękochłonnymi) mogą występować lokalne zaostrzenia przekroczeń norm jakości powietrza wyjątkowo szkodliwe dla 

ograniczonej liczby osób. Należy zidentyfikować takie miejsca i wprowadzić tam punktowe monitorowanie smogu.    

109 transport Wyznaczanie buspasów na drogach projektowanych lub remontowanych    

110 transport Doprowadzenie w centrum miasta i na jego obrzeżach do pełnej synchronizacji drogowej sygnalizacji świetlnej.    

111 transport Zwężanie lub likwidacja szerokich arterii – dróg wielopasmowych – w mieście i przekształcanie uzyskanych dzięki temu 

nowych przestrzeni publicznych w dobre przestrzenie dla ruchu pieszego i rekreacji    

112 transport Planowanie dróg o parametrach umożliwiających przejazd dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz całej niezbędnej 

infrastruktury (przystanków, pętli komunikacyjnych) podczas opracowywania planów zagospodarowania dla nowych osiedli   

113 transport 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) 

114 zieleń 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.    
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115 zieleń Nasadzenia w pasach drogowych o roślinności zróżnicowanej strukturze tzn. grupy drzew, krzewów, bylin, traw zgodnie z 

zasadami bezpieczeństwa.    

116 zieleń Niewielkie skwery wypoczynkowe z udziałem zieleni, na terenach zaniedbanych, w ścisłej zabudowie.    

117 zieleń Skwery wypoczynkowe, z dużym udziałem zieleni o rozbudowanej strukturze, w różnych dzielnicach miasta.    

118 zieleń Nasadzenia w donicach w przestrzeniach, gdzie nie można posadzić roślin w gruncie    

119 zieleń Zastosowanie roślinności dobrze znoszącej warunki miejskie, odpornej na zanieczyszczenia, zasolenie, na okresową suszę, 

szkodniki i choroby. Roślinność bezpieczna – nie trująca, z ograniczoną dostępnością do cierni, kolców. Roślinność nie 

inwazyjna, szybko rosnąca, długowieczna, o dużym walorze ozdobnym.    

120 zieleń Sadzony materiał roślinny musi spełniać standardy jakościowe dotyczące wielkości sadzonek, cech charakterystycznych dla 

poszczególnych gatunków i ich odmian oraz stanu zdrowotnego.    

121 zieleń Stworzenie koncepcji systemu terenów zieleni np. Systemu Przyrodniczego Miasta, który będzie zapisany jako dokument 

planistyczny i pozwoli ochronić tereny służące przewietrzaniu, regeneracji powietrza. 

122 zieleń Uzupełnienie lub stworzenie nasadzeń przyulicznych, które będą stanowiły zieleń izolacyjną.    

123 zieleń Ograniczenie koszenia trawników miejskich do 6 razy w sezonie czyli zwiększenie powierzchni trawników ekstensywnych na 

osiedlach, terenach przyulicznych, terenach rekreacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

123* zieleń Tworzenie łąk kwietnych w pasach zieleni, trawników ekstensywnych na osiedlach i terenach rekreacyjnych. 

124 zieleń Utworzenie nowych terenów zieleni w suchych dolinach na terenach nadrzecznych – parki naturalistyczne 

125 zieleń Wprowadzenie zieleni na terenach zabudowy mieszkaniowej, ograniczenie grodzenia tych terenów i stworzenie koncepcji 

całościowego kształtowania nasadzeń na tych terenach a nie nasadzeń przy pojedynczych budynkach o niewielkiej wartości dla 

poprawy klimatu czy ekosystemu miasta.    

126 zieleń Ograniczenie wycinki drzew i krzewów w centrum miasta, a jeśli istnieje taka konieczność zastępowanie ich nowymi    

126* zieleń Ograniczenie wycinki drzew i krzewów w mieście, a jeśli istnieje taka konieczność zastępowanie ich nowymi  

127 zieleń Wprowadzenie zieleni wokół budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, itp.    

128 zieleń 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    

129 zieleń Unikanie w nasadzeniach gatunków inwazyjnych i obcych stwarzających niebezpieczeństwo dla środowiska.    
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130 zieleń Wprowadzanie zieleni na dachach jako rekompensaty dla terenów zabudowywanych, wprowadzenie odpowiednich zapisów 

dotyczących rekompensaty zajmowanych terenów    

131 zieleń Wprowadzanie pnączy tam gdzie brakuje miejsca na inne formy zieleni    

132 zieleń Sadzenie drzew wysokich, rodzimych najlepiej spełniających zadanie ograniczania smogu a nie form miniaturowych    

133 zieleń Wprowadzanie nasadzeń na cmentarzach, ochrona starych drzew i stworzenie koncepcji ogrodu pamięci na planowanym 

cmentarzu    

134 zieleń Ochrona obecnych terenów zieleni w tym też ogrodów działkowych    

135 zieleń Podejmując działania mające na celu poprawę klimatu w miastach kierować się zasadą racjonalności –zamiast drogich i mało 

efektywnych urządzeń wprowadzać różne formy zieleni    

136 zieleń Wprowadzanie nasadzeń jako działań długofalowych, które przyniosą korzyści niekiedy po kilku latach.    

137 zieleń Zlikwidowanie z przeznaczeniem na zieleńce urzędowych miejsc postojowych w centrum miasta.    

138 zieleń Sadzenie gatunków roślin odpowiednich pod kątem absorpcji zanieczyszczeń, wzdłuż najbardziej ruchliwych ulic    

139 zieleń Zapewnienie rozwoju terenów zieleni w mieście, w formie parków, zieleńców i jej ochrona przed zabudową.    

140 zieleń Ochrona istniejącej zieleni oraz jej dosadzenia, szczególnie w ciągach ulic miejskich.    

141 zieleń Właściwa zieleń, we właściwych miejscach.    

142 zieleń Woda dla użytkowników działek w mieście w cenie wody rolniczej – dofinasowanie.    

143 zieleń/przewietr

zanie miasta 

Wprowadzanie roślinności dostosowanej do charakteru przestrzeni, uniemożliwiających pozostawania zastoisk powietrza, 

ułatwiających przewietrzanie.    

144 zieleń/przewietr

zanie miasta 

Uniemożliwić zabudowę wierzchowin Górek Czechowskich wielokondygnacyjnymi blokami    
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145 zieleń/przewietr

zanie miasta 

Zachowanie obszaru Górek w jak najbardziej naturalnej, zielonej formie, z jak najmniejszą możliwą zabudową. Tylko w takim 

kształcie ten teren może dobrze spełniać swoje role w miejskim ekosystemie jako klin naprzewietrzający miasto, miejsce 

dotleniania powietrza, aromatyzowana go oraz regulacji wilgotności i temperatury powietrza, zapobiegając negatywnym 

skutkom tzw. miejskiej wyspy ciepła. Teren ten, w stanie niezurbanizowanych ma olbrzymie możliwości przepuszczania w głąb 

nadmiernych wód podczas burz czy obfitych roztopów w okolicznych dzielnicach. Zieleń łąkowa jest najbardziej wskazana 

podczas przystosowania miasta do zmian klimatycznych a także pochłania i asymiluje bardzo dużo najdrobniejszych pyłów PM 

2,5 a także szkodliwych dla nas gazów z atmosfery.   

146 zieleń/przewietr

zanie miasta 

Wykup tego terenu przez Miasto Lublin z rąk dewelopera lub optymalnie wymiana terenu Górek Czechowskich na inne, gdzie 

zabudowa nie niszczyłaby tak znacznie bioróżnorodności Lublina.   

147 zieleń/przewietr

zanie miasta 

Objęcie ochroną (rezerwat przyrody, użytek ekologiczny lub Natura 2000) krajobrazu, najcenniejszych zbiorowisk roślinnych 

oraz siedlisk zwierząt chronionych.    

148 zieleń/przewietr

zanie miasta 

Nie zmienianie zapisów obecnego Studium w temacie Górek - lub ostatecznie zmiana dopasowująca do już istniejących 

zapisów MPZP z 2005r.    

149 zieleń/przewietr

zanie miasta 

Zadbanie o ochronę czynną najcenniejszych zbiorowisk, powstrzymanie gatunków inwazyjnych tj nawłoć, wrotycz czy jeżyny. 

150 zieleń/przewietr

zanie miasta 

Utworzenie na terenie Górek Czechowskich ścieżek przyrodniczych, historycznych, centrum edukacji ekologicznej. 

Umożliwiłoby to zarówno edukację indywidualną jak też grupową, na każdym poziomie edukacyjnym placówek Lubelskich. 
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INNE 

 
151 edukacja 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    

152 edukacja Prowadzenie dialogu obywatelskiego i współpracy z mieszkańcami, szkolenia dla zarządców budynków, właścicieli domów 

jednorodzinnych pod hasłem „Lublin bez ubóstwa elektrycznego”    

153 edukacja Promocja efektywnych energetycznie spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych – konkurs na najmniejsze zużycie prądu w całym 

budynku (wraz ze zużyciem mieszkańców)    

154 edukacja 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    

155 edukacja Pogadanki w szkołach i edukację dzieci i młodzieży w zakresie powstawania, skutków i przeciwdziałania smogowi    

156 edukacja zwiększona edukacja dorosłych w zakresie ochrony powietrza (np. wyświetlanie informacji na wyświetlaczach w komunikacji 

publicznej, choćby o sposobach palenia w piecach)    

157 edukacja kontynuowanie misji w zakresie propagowania polityki ekoenergetycznej i monitorowania kierunków rozwoju instalacji 

odnawialnych źródeł energii oraz działań podnoszących efektywność energetyczną    

158 edukacja edukacja w zakresie optymalizacji i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej    

159 edukacja Kampanie edukacyjne – akcje namawiające mieszkańców do zdrowego przemieszczania się po mieście (odchodzenia od 

używania samochodów)    

160 edukacja Wdrożenie programu edukacji społecznej w dziedzinie zagrożenia smogowego i ochrony przed jego skutkami    

161 edukacja Uruchomienie w szkołach konkursów dla uczniów na tropienie w szkole i domach „Wampirów Energetycznych” na bazie 

darmowych programów z portalu Ziemia na Rozdrożu 

162 edukacja Uruchomienie miejskich rozgrywek komputerowej gry strategicznej Świat na Rozdrożu z nagrodami prezydenta Miasta 
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163 edukacja Uruchomienie punktów konsultacyjnych dla właścicieli domów jednorodzinnych na temat efektywności GT i możliwościach 

pozyskania finansowania na takie inwestycje    

163* edukacja Uruchomienie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców na temat lubelskich możliwościach przeciwdziałania smogowi: 

dofinansowaniach, termomodernizacji, odnawialnych źródłach energii, CO 

163* edukacja Uruchomienie punktów konsultacyjnych dla mieszkańców Lublina na temat efektywności GT i możliwościach pozyskania 

finansowania na takie inwestycje. 

164 edukacja Realizacja projektu edukacyjnego „Lekcje ciepła” w lubelskich szkołach podstawowych    

165 edukacja przekazanie materiałów edukacyjnych o smogu dla dzieci, nauczycieli i rodziców (dzieci są jedną z grup najbardziej 

narażonych na szkodliwe działanie smogu.)    

166 edukacja Włączenie się co roku w Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (www.eusew.eu) 

167 edukacja Zwiększenie świadomości mieszkańców i zachęcenie ich do brania udziału w dyskusjach publicznych i konsultacjach 

dokumentów planistycznych, projektów, strategii, programów i planów związanych z przyszłym rozwojem Lublina. W 

przypadku zapisów budzących zastrzeżenia mieszkańcy powinni składać swoje uwagi i wnioski.  Ogłoszenia o wyłożeniach 

dokumentów oraz terminach dyskusji publicznych i składania wniosków znajdują się na stronach: 

https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/planowanie-przestrzenne/, https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/    

168 edukacja Edukacja mieszkańców o związkach pomiędzy źródłami emisji a planowaniem miasta (napowietrzanie miasta, rodzaje emisji, 

ochrona wąwozów i dolin), konsekwencjami oraz mechanizmami zapobiegania. 

169 edukacja Zwiększenie edukacji o wpływie termomodernizacji  na emisje, straty ciepła 

170 informowanie Uruchomienie akcji informacyjnej nakierowanej na właścicieli domów opalanych paliwami stałymi o technikach spalania 

redukujących emisje zanieczyszczeń    

171 informowanie Uruchomienie skutecznych kanałów informowania mieszkańców o zagrożeniu, utworzenie infolinii oraz punktu 

informacyjnego Urzędu Miasta i Gmin 

172 informowanie Ustanowienie specjalnych progów informowania o smogu oraz poziomu alarmowego    

173 informowanie Uruchomienie dodatkowych urządzeń (sensorów) pomiarowych    

174 informowanie 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    
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175 informowanie wyposażenie szkół i przedszkoli w urządzenia stale monitorujące jakość powietrza    

175* informowanie wyposażenie w każdej dzielnicy jednej szkoły w urządzenia stale monitorujące jakość powietrza   

176 informowanie publiczne udostępnienie wyników pomiarów poprzez strony www i aplikację mobilną    

177 informowanie sfinansowanie kosztów programu informacyjno-monitoringowego przez firmy działające na rynku lokalnym    

178 informowanie Rozmieszczenie szkół i przedszkoli w różnych częściach miasta gwarantujące pokrycie miasta siatką urządzeń pomiarowych i 

zapewnienie równego dostępu do wyników pomiarów wszystkim mieszkańcom Lublina 

179 informowanie Możliwość bieżącej obserwacji i weryfikacji jakości powietrza przez 

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

wielokrotnie przekroczonych norm dzieci wykonują aktywności fizyczne na 

zewnątrz.    

180 informowanie Wprowadzenie lubelskiego poziomu informowania/poziomu alarmowego na poziomie zbliżonym do innych krajów UE ( przy 

stężeniu dobowym PM10 na poziomie 80 mikrogram/metr sześcienny) analogicznie jak w Warszawie i Krakowie    

181 piece Wzrost  intensywności  wsparcia na wymianę źródeł ciepła  w ramach PONE (%  kosztów  pokrytych  z dotacji)  dla  grup  

priorytetowych  (najbardziej zanieczyszczone  dzielnice,  kryteria  społeczne  i ekonomiczne, oraz mieszkania komunalne  –  

nowa  instalacja własnością gminy)    

182 procedury Opracowanie Programu Walki ze smogiem na terenie gminy    

183 procedury Stworzenie procedury kontroli Straży Miejskiej w obiektach na terenie gminy    

184 procedury Zakaz zajęć na zewnątrz dla dzieci i młodzieży w dni o podwyższonym zanieczyszczeniu    

185 procedury Powołanie w Urzędzie Miasta i gminy Zespołu Ochrony Powietrza zajmującego się koordynowaniem realizacji Programu 

Walki ze Smogiem 

185* procedury Powołanie w Urzędzie Miasta i gminy Koordynatora zajmującego się koordynowaniem realizacji Programu Walki ze Smogiem 

186 procedury Powołanie Rady Społecznej do monitorowania i oceny postępu działań Zespołu Ochrony Powietrza    

187 procedury Wyposażenie wszystkich działających w mieście żłobków, przedszkoli, szkół i domów opieki w oczyszczacze powietrza z 

pyłów zawieszonych (koszt 1,5 miliona złotych).    
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188 procedury 

 

(inwentaryzacja) Diagnozowanie przyczyn smogu w konkretnych dzielnicach, co umożliwi 

działania celowane w konkretne problemy i dostosowanie metod walki ze smogiem 

do jego przyczyny (np. wymiana pieców, planowanie przestrzenne, zarządzanie 

zielenią, kontrole doraźne itp.).    

189 procedury 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)    

190 procedury Za przykładem innych miast UE wszyscy pracownicy urzędów publicznych i samorządowcy powinni korzystać z komunikacji 

miejskiej.    

191 procedury Sprawdzić jak realnie działa Eko-Patrol Straży Miejskiej oraz na ile jest skuteczny, aby informacje na ten temat podawane do 

publicznej wiadomości były zgodne z rzeczywistością.    

nowe 

propozycje 

panelistów 

informowanie Instalacja tablic informacyjnych o jakości powietrza na budynkach należących do miasta, np. na szkołach, urzędach, szpitalach 

nowe 

propozycje 

panelistów 

informowanie Szkoły i przedszkola wyposażone w czujniki i tablice informacyjne. 

nowe 

propozycje 

panelistów 

informowanie Monitoring jakości powietrza w szkołach lub w przedszkolach - po 1 na dzielnicę. 

nowe 

propozycje 

panelistów 

informowanie Informowanie o wynikach kontroli Ekopatrolu. 

nowe 

propozycje 

panelistów 

procedury Powołanie koordynatora w sprawach edukacji na temat jakości powietrza, w ramach Zespołu Ochrony Powietrza (powołanego 

w rekomendacji 185). 

 


