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Lublin, 10 grudnia 2018 r.

Pani
Marta Wcisło
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.315.2018

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podjęcia
działań zmierzających do opracowania kompleksowej Miejskiej Strategii Walki ze Smogiem
oraz w sprawie zwiększenia środków w budżecie na ten cel przedstawiam następujące
informacje.
Urząd Miasta Lublin realizuje szereg działań mających na celu poprawę jakości
powietrza, a tym samym i zdrowia mieszkańców. Poza działaniami edukacyjnymi (zajęcia w
szkołach, ulotki, dzielnicowe spotkania pn. „Ekoplenery”) od 2013 r. prowadzony jest Program
Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy miasta mają możliwość uzyskania
dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczne.
W ochronę powietrza wpisują się również działania Miejskiego Architekta Zieleni- m. in.
nasadzenia w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. W ramach podejmowanych działań
bardzo istotna jest ciągła modernizacja taboru miejskiego na nisko lub zeroemisyjny. Ogromne
znaczenie mają również kontrole Eko-Patrolu Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas których
mieszkańcy są pouczani o zakazie spalania odpadów w domowych kotłowniach oraz o
prawidłowym sposobie rozpalania.
Powyższe działania, które realizowane są w celu ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza, zostały wyszczególnione w Programach ochrony powietrza przyjętych przez Sejmik
Województwa Lubelskiego. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin corocznie
przekazuje do Marszałka Województwa sprawozdania z realizacji wdrożonych działań, które
wynikają z Programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska ze względu na
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu
PM2,5 oraz z Programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska ze względu na
przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
W bieżącym roku kalendarzowym przeprowadzony został pierwszy panel obywatelski pn.
„Co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?”. Wzięli w nim udział zarówno
eksperci, jak i losowo wybrani mieszkańcy miasta. Podczas panelu zostały wypracowane
rekomendacje, w oparciu o które Urząd Miasta Lublin będzie podejmować dalsze działania w
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celu osiągnięcia skutecznych efektów w walce ze smogiem. Zadania te zostały umieszczone
w budżecie miasta na 2019 r.

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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