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Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Lublina

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Lublin” – uchwała nr 360/XIII/2015 Rady Miasta
Lublin z 23 grudnia 2015 roku.

• Gmina Lublin – 19 projektów

• Spółki Gminy Lublin -14 projektów

• Przedsiębiorstwa – 20 projektów

• Policja, administracja rządowa i samorządowa – 10 
projektów

• ZNK, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – 31 
projektów działań w zakresie budynków mieszkalnych

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=255770
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Bilans energetyczny Lublina wg sektorów 
w roku 2008
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Energetyczny Audyt Miejski 
dla Lublina



Program ochrony powietrza dla 
Strefy Aglomeracja Lubelska –PM10

Uchwała NR XXXVII/608/2013 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie 
przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony 
powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska”

• Obszar przekroczeń dopuszczalnych stężeń 24-
godzinnych pyłu PM10 zajmuje 75,4 km² czyli ponad 
połowę obszaru Lublina.

• Na podwyższone stężenia pyłu PM10 narażonych jest 
178 789 mieszkańców miasta czyli ponad połowa 
mieszkańców miasta.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w 

Lublinie jest  niska emisja zanieczyszczeń.



Zanieczyszczenie powietrza 
w Lublinie

6Źródło: http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/srodowisko/raporty-o-stanie-srodowiska/raport-o-stanie-

srodowiska-woj-lubelskiego-w-2015-r/03_WIOS_Lublin_raport_2015_powietrze.pdf

Przebieg 24- godzinnych stężeń pyłu PM10 na tle zmian 

temperatury w 2015 roku



Zanieczyszczenie powietrza 
w Lublinie
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Liczba przekroczeń pyłu PM10 na tle temperatury w 2015 roku 

Źródło: http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/srodowisko/raporty-o-stanie-srodowiska/raport-o-stanie-

srodowiska-woj-lubelskiego-w-2015-r/03_WIOS_Lublin_raport_2015_powietrze.pdf



Program ochrony powietrza dla Strefy 
Aglomeracja Lubelska – benzo(a)piren

Uchwała nr XXII/316/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 
dnia 14 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu 
ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu 
na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu”

• Obszar przekroczeń zajmuje powierzchnię 89,1 km²

• Obszar przekroczeń zlokalizowany jest w rejonie 
intensywnej zabudowy mieszkaniowej -
zamieszkiwany jest przez około 296,5 tysiąca osób

• Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza 
ma emisja powierzchniowa – 85,4%, emisja liniowa 
– 6,2%, emisja punktowa z wysokich źródeł – 8,4%.
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Program ochrony powietrza dla Strefy 
Aglomeracja Lubelska – benzo(a)piren

9
Źródło: uchwała nr XXII/316/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 października 2016 roku



Działania planowane dla Lublina

1.Poprawa efektywności energetycznej 
w budynkach

2.Rozwój ciepła systemowego 

3.Wytwarzanie energii  w OZE

4.Rozwój zrównoważonej mobilności 
miejskiej

5.Zwiększenie efektywności 
energetycznej w przedsiębiorstwach i 
administracji 

6.Działania informacyjne i edukacyjne



Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Lublina - cele

Do 2020 roku Lublin chce osiągnąć następujące cele:

• zmniejszenie zużycia energii w Gminie Lublin o 
9,5% w stosunku do roku bazowego 2008,

• zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 23% w 
stosunku do roku bazowego 2008,

• zwiększenie wykorzystania energii z OZE z 2,8% do 
16,92% w stosunku do roku bazowego 2008,

• zmniejszenie emisji pyłów do powietrza (zgodnie z 
celami POP dla Aglomeracji Lubelskiej – ograniczenie 
emisji pyłu PM10 o 296,35 ton/rok).
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Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach

W latach 2008-2016 poddano termomodernizacji 28 obiektów 
użyteczności publicznej w Lublinie.

Uzyskano następujące efekty:

• ograniczenie zużycia energii: 14 235,32 MWh/rok,

• ograniczenie emisji CO2: 4 431,46 Mg/rok. 

Realizacja PONE Lata

2013 2014 2015 2016

Kwota w budżecie miasta na 

PONE [zł]

300 000,00 200 000,00 417 460,00 400 000,00

Kwota dotacji wypłaconych z 

budżetu miasta [zł]

233 462,00 91 420,00 378 453,00 334 955,13

Powierzchnia lokali, w których 

zlikwidowano ogrzewanie 

węglowe [m2]

2370 2300 6100 6850

Liczba wniosków o zamianę 

sposobu ogrzewania

13 13 27 46



OZE w budynkach
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Fot. Tomasz Rytych / Agencja Gazeta

http://www.sosw1.lublin.eu/informacje-o-osrodku

OZE w budynkach opiera się głównie na energii 

słonecznej; kolektory słoneczne zainstalowane w latach  

2010-2014 to 197 instalacji o powierzchni całkowitej 

1529,61 m². 



Ciepło systemowe

Źródło: dane LPEC



OZE w oczyszczalni  ścieków 
Hajdów w Lublinie

15http://www.mpwik.lublin.pl/index.php?option=site&id=181



OZE w oczyszczalni  ścieków Hajdów w Lublinie

http://www.mpwik.lublin.pl/index.php?option=site&id=181



Zrównoważona mobilność miejska

Zintegrowany System Transportu Miejskiego w
Lublinie – projekt o wartości ponad 520 milionów zł,
z tym 320 mln zł dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

W ramach projektu zakupiono nowy tabor: 100 
autobusów oraz 70 trolejbusów.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w kwietniu 
2016 roku zajął I miejsce w ogólnopolskim 
konkursie na zielone zamówienia publiczne w 
kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców i 
został zakwalifikowany do europejskiej edycji 
konkursu European Green Public Procurement
Award.

http://gpp-proca.eu/pl/konkurs/



Zrównoważona mobilność miejska
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Fot. materiały ZTM

50 trolejbusów ma 
dodatkowy napęd w 
postaci baterii 
akumulatorów, co 
pozwala na przejechanie 
tras bez trakcji.

Trakcja trolejbusowa ma 
długość  61,2 km.

W Lublinie jest obecnie 
111 trolejbusów, z tego 
90 w stałym ruchu.



Zrównoważona mobilność miejska

Projekt ZTM w Lublinie i Urzędu
Miasta Lublin: "Modernizacja
infrastruktury przystankowej wraz
z budową systemu informacji
pasażerskiej dla poprawy jakości
funkcjonowania komunikacji
miejskiej w Lublinie„.

Czas realizacji: lata 2007-2012.

Całkowita wartość projektu: 13,2 
mln zł. Wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego RPO WL 
2007-2013: 9, 24 mln zł.

19Fot. materiały ZTM



Ogniwa fotowoltaiczne na dachach 
miejskich autobusów w Lublinie

Projekt MPK Lublin Spółka z o.o. i Politechniki 
Lubelskiej: „Opracowanie technologii autobusowych 
struktur fotowoltaicznych zmniejszających zużycie 
paliwa i emisję toksycznych składników spalin”.

Ogniwa mogą pokryć do 5% zapotrzebowania 
autobusu na energię elektryczną. W ciągu roku 
autobus z ogniwami zużyje 3% - 5% mniej paliwa. 

55 autobusów wyposażono w panele PV na dachach.

Fot. http://mpk.lublin.pl/



Lubelski rower miejski

• System działa od września 2014 roku; 

• mamy 891 rowerów na 90 stacjach, w 
tym 20 rowerów dla dzieci;

• stacje są zasilane z własnego źródła 
– mają akumulatory i baterie 
słoneczne;

• w systemie zarejestrowało się 64 350 
użytkowników;

• od 19.09.2014 do 30.11.2016 roku 
zarejestrowano 1 420 490 wypożyczeń;

• rekord dobowy wypożyczeń padł 
25.08.2016 roku - 8999 wypożyczeń; 

• średnia długość przejazdu – 1,53 km.

21
Fot. UM Lublin

https://lubelskirower.pl/
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin wykonali Pracownicy Urzędu 

Miasta Lublin przy dofinansowaniu projektu przez NFOŚiGW w ramach IX osi 

priorytetu POIiŚ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany 

gospodarki niskoemisyjnej

Dziękuję za uwagę
Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska

Dyrektor Biura Zarządzania Energią

Urząd Miasta Lublin
bkozlowska@lublin.eu


