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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 

 

Dofinansowanie wymiany pieców starego typu 
(na paliwo stałe) na piece gazowe, olejowe lub 
elektryczne TAK 

83% 60% 
Dofinansowanie wymiany pieców na inne 
paliwo niż stałe NIE 

78% 63% 

Zapewnienie finansowania wymiany kotłów 
(stworzenie przejrzystych zasad 
dofinansowania wymiany kotłów)   NIE 

85% 67% 

Zapewnienie zwiększonego dofinansowania 
wymiany kotłów na paliwa stałe (stworzenie 
przejrzystych zasad dofinansowania wymiany 
kotłów) NIE 

82% 56% 

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

85% 54% 

Rozwinięcie Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji przez wzrost środków finansowych na 
dotacje na wymianę źródeł ciepła na poziomie 
min. 2 mln zł/rok przez 5 lat oraz oddzielnego 
programu likwidacji niskiej emisji w budynkach 
komunalnych    NIE 

83% 60% 

Wzrost intensywności wsparcia na wymianę 
źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji (% kosztów pokrytych z dotacji) 
dla grup priorytetowych (najbardziej 
zanieczyszczone dzielnice, kryteria społeczne i 
ekonomiczne, oraz mieszkania komunalne – 
nowa instalacja własnością gminy  NIE 

70% 46% 

Wzrost intensywności wsparcia (% kosztów 
pokrytych z dotacji) dla grup priorytetowych 
(najbardziej zanieczyszczone dzielnice, kryteria 
społeczne i ekonomiczne, lokale komunalne) –  
nowa instalacja własnością gminy   NIE 

85% 66% 

Wsparcie najuboższych mieszkańców domów 
jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych, 
by zapewnić im możliwość wymiany 
nieekologicznych źródeł ciepła NIE 

72% 52% G
ru

p
a 

 Dofinansowanie do gazu bądź prądu w takiej 
wysokości, aby koszty ogrzewania były na 
poziomie kosztów korzystania z pieców na 
paliwo stałe   NIE 
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77% 54% 

Dofinansowanie 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 dopłat NIE 

77% 51% 

Wycofanie wsparcia zakupu węgla i paliw 
węglowych z pomocy socjalnej udzielanej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Udzielanie 
wsparcia na zakup opału jedynie na paliwa 
niskoemisyjne – brykiety drzewne i pellet   

NIE 

83% 68% 

G
ru

p
a 

 

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

98% 79% 

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) TAK 

87% 66% 
Rozbudowa sieci ciepłowniczej zgodna z 
kierunkami rozwoju miasta NIE 

72% 57% 

Systematyczna modernizacja sieci 
ciepłowniczej poprawiająca wydajność i 
niezawodność całego systemu NIE 

67% 47% 
Podłączenie do centralnej sieci grzewczej 
zasilanej elektrociepłownią NIE 

82% 63% 

G
ru

p
a 

 

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

82% 62% 

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

78% 56% 
Dofinansowanie termomodernizacji domów 
jednorodzinnych i kamienic w centrum NIE 

73%   
  

Uruchomienie przetargów głębokiej 
termomodernizacji budynków o najwyższym 
zapotrzebowaniu na energię   NIE 

75% 57% G
ru

p
a 

 

Rozpoczęcie procedury przetargów głębokiej 
termomodernizacji od budynków oświaty przy 
równoczesnym uruchomieniu kampanii 
informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do 
całej społeczności szkolnej  NIE 

87% 63% 

Przeprowadzenie termomodernizacji w 
budynkach oświatowych TAK 

87%   
  

Skuteczne wyeliminowanie spalania w 
instalacjach domowych śmieci i odpadów   TAK 
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82%   
  

Zwiększenie kwot mandatów za palenie 
śmieciami TAK 

78%   
  

Więcej patroli i bardziej skuteczna Straż 
Miejska   NIE 

82%   
  

Zobowiązanie Rady Miasta do zapewnienia 
Straży Miejskiej instrumentów pozwalających 
na kontrolę składów opału TAK 

63%     Inwentaryzacja kotłów na paliwa stałe   NIE 

85% 55% 

G
ru

p
a 

 

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

85% 56% 

Wymiana pieców węglowych na piece gazowe, 
olejowe lub elektryczne   

TAK 

78% 63% 

Wymiana pieców węglowych w pierwszej 
kolejności na piece gazowe lub olejowe 

NIE 

70% 54% 

G
ru

p
a 

 

Wdrożenie przez miasto Systemu Zarządzania 
Energią zgodnie z Normą PN ISO 50001  NIE 

75% 56% 

Wdrożenie przez Lublin Systemu Zarządzania 
Energią zgodnie z Normą PN ISO 50001. 
Pierwszym krokiem wdrożenia Systemu 
Zarządzania Energią jest utworzenie 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. Czwartym 
krokiem jest przeprowadzenie głębokiej 
termomodernizacji i monitoring jej efektów   NIE 

72% 53% 

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 NIE 

77% 58% G
ru

p
a 

 

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



OGRZEWANIE - WYNIKI 

4 
 

83% 59% 

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 
centralnego ogrzewania TAK 

68%   

  

Zniesienie podatku od nieruchomości dla 
użytkowników wykorzystujących odnawialne 
źródła energii (pompy ciepła, kolektory 
słoneczne, fotowoltaika) NIE 

88%   

  

Poszukiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania inwestycji w odnawialne źródła 
energii realizowanych w budynkach 
publicznych TAK 

55%   

  

Utworzenie rankingu budynków użyteczności 
publicznej uszeregowanego względem 
wartości rocznego zapotrzebowania na każdy z 
nośników energii przeliczony na 1 metr 
kwadratowy powierzchni ogrzewanej   NIE 

60%   

  

Utworzenie rankingu budynków 
wielorodzinnych podłączonych do sieci 
miejskiej, analogicznie jak rankingu budynków 
użyteczności publicznej, na wzór Tarnowa NIE 

43%   

  

Systematyczne, poczynając od budynków o 
najwyższym zapotrzebowaniu na energię, 
wprowadzanie niezależnego od dostawców 
monitoringu bieżącego zapotrzebowania na 
media   NIE 

55%   

  

Finansowanie przez samorząd wysokiej jakości 
Audytów Energetycznych dla wspólnot 
podejmujących uchwały o głębokiej 
termomodernizacji   NIE 

47%   

  

Systematyczne, poczynając od budynków o 
najwyższym zapotrzebowaniu na energię, 
zlecanie wykonania Audytów Energetycznych 
przy wysokiej punktacji w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia jakości 
audytów i zapewnieniu nadzoru audytora nad 
wszystkimi etapami procesu inwestycyjnego   NIE 

43%   

  

Wdrożenie programu „Lublin miastem w 100% 
LED-owym” – w całym mieście, u wszystkich 
mieszkańców, we wszystkich firmach i 
instytucjach Lublina tylko LED-owe źródła 
światła  NIE 

62%   

  

Wdrożenie programu „Inteligentny Lublin bez 
smogu świetlnego zanieczyszczającego 
powietrze” polegającego na tym, że 
inteligentne oświetlenie włącza się, zmniejsza 
natężenie i wyłącza zgodnie z potrzebami 
mieszkańców  NIE 
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83%   

  

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   TAK 

93%   

  

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   TAK 

50%     

Nagroda dla tych, którzy obniżają emisję 
szkodliwych substancji   NIE 

 


