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POPARCIE DLA 
REKOMENDACJI 

POPARCIE 
REKOMENDACJI W 
GŁOSOWANIU 
PREFERENCYJNYM 
(Z 
UWZGLĘDNIENIEM 
SIŁY POPARCIA) 

Grupa 
do głos. 
pref. 

Treść rekomendacji 
CZY TRAFIA 
NA LISTĘ 

87% 72% G
ru

p
a 

 

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    TAK 

77% 57% 
Ustanowienie specjalnych progów informowania o 
smogu oraz poziomu alarmowego    NIE 

72% 58% 

G
ru

p
a 

 

Uruchomienie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców 
na temat lubelskich możliwości przeciwdziałania 
smogowi: dofinansowaniach, termomodernizacji, 
odnawialnych źródłach energii, centralnym ogrzewaniu NIE 

62% 43% 

Uruchomienie punktów konsultacyjnych dla właścicieli 
domów jednorodzinnych na temat efektywności 
głębokiej termomodernizacji i możliwości pozyskania 
finansowania na takie inwestycje    NIE 

75% 53% 

Uruchomienie punktów konsultacyjnych dla 
mieszkańców Lublina na temat efektywności głębokiej 
termomodernizacji i możliwości pozyskania 
finansowania na takie inwestycje NIE 

90%   
  

Pogadanki w szkołach i edukacja dzieci i młodzieży w 
zakresie powstawania i skutków smogu oraz 
przeciwdziałania smogowi    TAK 

80%   
  

Przekazanie materiałów edukacyjnych o smogu dla 
dzieci, nauczycieli i rodziców (dzieci są jedną z grup 
najbardziej narażonych na szkodliwe działanie smogu)    TAK 

80%   
  

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

TAK 

85% 73% G
ru

p
a 

 

Prezentowanie danych o jakości powietrza oraz 
informacji o zakazie spalania odpadów, a także o 
skutkach zdrowotnych i prawnych palenia śmieci, na 
elektronicznych tablicach informacyjnych na 
przystankach autobusowych i na monitorach w 
autobusach  TAK 

85% 66% 

Zwiększona edukacja dorosłych w zakresie ochrony 
powietrza, choćby o sposobach palenia w piecach, np. 
poprzez wyświetlanie informacji na wyświetlaczach w 
komunikacji publicznej    NIE 

80% 64% 

G
ru

p
a 

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

70% 49% Szkoły i przedszkola wyposażone w tablice informacyjne NIE 
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80%   
  

Publiczne udostępnienie wyników pomiarów poprzez 
strony internetowe i aplikację mobilną    TAK 

85%   
  

Opracowanie Programu Walki ze Smogiem na terenie 
miasta    TAK 

68% 51% 

G
ru

p
a 

Powołanie w Urzędzie Miasta Zespołu Ochrony 
Powietrza zajmującego się koordynowaniem realizacji 
Programu Walki ze Smogiem NIE 

78% 58% 

Powołanie w Urzędzie Miasta Koordynatora 
zajmującego się koordynowaniem realizacji Programu 
Walki ze Smogiem NIE 

47%   
  

Powołanie koordynatora w sprawach edukacji na temat 
jakości powietrza w ramach Zespołu Ochrony Powietrza 
(powołanego w rekomendacji 185) NIE 

57%   
  

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

63% 44% 

G
ru

p
a 

Wyposażenie szkół i przedszkoli w urządzenia stale 
monitorujące jakość powietrza    NIE 

72% 53% 
Wyposażenie po jednej szkole w każdej dzielnicy w 
urządzenia stale monitorujące jakość powietrza   NIE 

60% 39% Szkoły i przedszkola wyposażone w czujniki NIE 

63% 41% 
Monitoring jakości powietrza w szkołach lub w 
przedszkolach – po 1 na dzielnicę NIE 

57%   
  

Uruchomienie dodatkowych urządzeń (sensorów) 
pomiarowych    NIE 

78%   
  

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

78%   
  

Zwiększenie edukacji o wpływie termomodernizacji na 
emisję i straty ciepła NIE 

78%   
  

Uruchomienie akcji informacyjnej nakierowanej na 
właścicieli domów opalanych paliwami stałymi o 
technikach spalania redukujących emisje zanieczyszczeń    NIE 

80%   

  

Utworzenie na terenie Górek Czechowskich ścieżek 
przyrodniczych, historycznych, centrum edukacji 
ekologicznej. Umożliwiłoby to zarówno edukację 
indywidualną, jak i grupową, na każdym poziomie 
nauczania TAK 

73%   

  

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 Urzędu Miasta Lublin NIE 

65%   

  

Edukacja mieszkańców o związkach pomiędzy źródłami 
emisji a planowaniem miasta (napowietrzanie miasta, 
rodzaje emisji, ochrona wąwozów i dolin) oraz o ich 
konsekwencjach oraz mechanizmach zapobiegania im NIE 
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80%   
  

Kampanie edukacyjne – akcje namawiające 
mieszkańców do zdrowego przemieszczania się po 
mieście (do odchodzenia od używania samochodów)    TAK 

65%   
  

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

48%   

  

Zorganizowanie miniaudytów 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”    NIE 

50%   

  

Prowadzenie dialogu obywatelskiego i współpracy z 
mieszkańcami, szkolenia dla zarządców budynków, 
właścicieli domów jednorodzinnych pod hasłem „Lublin 
bez ubóstwa elektrycznego”    NIE 

55%   

  

Promocja efektywnych energetycznie 
spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych – konkurs na 
najmniejsze zużycie prądu w całym budynku (wraz ze 
zużyciem mieszkańców)    NIE 

45%   

  

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    NIE 

60%   

  

Uruchomienie w szkołach konkursów dla uczniów na 
tropienie w szkole i domach „wampirów 
energetycznych” na bazie darmowych programów z 
portalu Ziemia na Rozdrożu NIE 

60%   

  

Kontynuowanie misji w zakresie propagowania polityki 
ekoenergetycznej i monitorowania kierunków rozwoju 
instalacji odnawialnych źródeł energii oraz działań 
podnoszących efektywność energetyczną    NIE 

72%   
  

Edukacja w zakresie optymalizacji i racjonalnego 
wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej    NIE 

53%   
  

Sfinansowanie kosztów programu informacyjno-
monitoringowego przez firmy działające na rynku 
lokalnym    NIE 

40%   
  

Uruchomienie miejskich rozgrywek komputerowej gry 
strategicznej Świat na Rozdrożu z nagrodami prezydenta 
miasta NIE 

67%   
  

Realizacja projektu edukacyjnego „Lekcje ciepła” w 
lubelskich szkołach podstawowych    NIE 

73%   
  

Uruchomienie skutecznych kanałów informowania 
mieszkańców o zagrożeniu, utworzenie infolinii oraz 
punktu informacyjnego Urzędu Miasta NIE 
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75%   

  

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 NIE 

47%   

  

Rozmieszczenie szkół i przedszkoli w różnych częściach 
miasta gwarantujące pokrycie miasta siatką urządzeń 
pomiarowych i zapewnienie równego dostępu do 
wyników pomiarów wszystkim mieszkańcom Lublina NIE 

72%   

  

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.) NIE 

52%   

  

Wyposażenie wszystkich działających w mieście 
żłobków, przedszkoli, szkół i domów opieki w 
oczyszczacze powietrza z pyłów zawieszonych (koszt 1,5 
miliona złotych)    NIE 

75%     Informowanie o wynikach kontroli Ekopatrolu NIE 

43%   
  

Stworzenie procedury kontroli Straży Miejskiej w 
obiektach na terenie miasta    NIE 

52%   

  

Sprawdzić, jak realnie działa Ekopatrol Straży Miejskiej 
oraz na ile jest skuteczny, aby informacje na ten temat 
podawane do publicznej wiadomości były zgodne z 
rzeczywistością    NIE 

68%   

  

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   NIE 

50% 39% 

G
ru

p
a 

Wprowadzenie programu dla władz miasta, urzędników 
i radnych dotyczącego 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)    NIE 

62% 41% 

Za przykładem innych miast Unii Europejskiej wszyscy 
pracownicy urzędów publicznych i samorządowcy 
powinni korzystać z komunikacji miejskiej    NIE 

 


