
Projekt

z dnia 12 grudnia 2012 r.
 Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 
2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art 403 ust. 4, 5 i 

6 oraz art. 400a ust.1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 
W uchwale Nr 599/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji - zwanej dalą "uchwałą" - wprowadza się 
następujące zmiany: 
1)skreśla się § 18; 
2)§ 21 otrzymuje brzmienie: "§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia."; 
3)w załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 2 do uchwały skreśla się zapis w oświadczeniu 

składającego wniosek o treści: "1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze 
stanem faktycznym oraz, że znana mi jest odpowiedzialność wynikająca z art. 233 Kodeksu 
karnego." 

4)w załączniku Nr 1 do uchwały skreśla się zapis w oświadczeniu składającego wniosek 
o treści: "Pouczony o odpowiedzialności wynikającej z art.233 § 1. Kodeksu karnego: " Kto, 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.""" 

§ 2. 
Wnioski o udzielenie dotacji złożone przed zmianą uchwały będą rozpatrywane zgodnie 

z uchwałą o której mowa w § 1. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 
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§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 

w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Program ograniczenia niskiej emisji ma na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego 
w Lublinie poprzez likwidację systemów grzewczych, opalanych paliwem stałym. Działania tego 
typu są skutecznym sposobem na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez 
wprowadzenie pomocy finansowej dla osób decydujących się na modernizację swojego 
systemu grzewczego. Wyeliminowanie pieców z paleniskiem na paliwa stałe uniemożliwi 
również mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w urządzeniach grzewczych. 
Działania z zakresu ograniczenia niskiej emisji są zgodne z zapisami wynikającymi z uchwały 
Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXV/438/08 z dnia 27 X 2008 roku w sprawie określenia 
Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska. Realizacja Programu ochrony 
powietrza dla Lublina wymaga coraz większych nakładów finansowych na ograniczanie niskiej 
emisji, ponieważ miasto nie dotrzymuje dopuszczalnych norm dla pyłu zawieszonego. Obecnie 
przygotowywana jest aktualizacja Programu ochrony powietrza dla Lublina. Wymagania jakości 
powietrza powinny być spełnione do roku 2012, co wynika z dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy. Aglomerację Lubelską zaliczono do klasy C na podstawie 
wyników pomiarów pyłu PM10 prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Lublinie na stanowisku przy ul. Obywatelskiej w roku 2011. Przekroczenia 
występują głównie w okresie zimowym i spowodowane są emisją zanieczyszczeń do powietrza 
ze spalania paliw stałych w kotłowniach domowych na cele grzewcze czyli tzw. niską emisją. 
Nie odnotowuje się przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu od maja do sierpnia. 
Ponadto Lublin zobowiązany jest jako miasto do realizacji ratyfikowanego przez Polskę 
Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych. Konieczne są 
działania w ramach przyjętego przez UE pakietu klimatyczno – energetycznego czyli 3x20% do 
2020 roku (zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenia do 20 % udziału 
odnawialnych źródeł energii i zwiększenia o 20 % efektywności energetycznej). Likwidacja 
źródeł niskiej emisji w Lublinie pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do powietrza, 
a możliwość dofinansowania do instalowania pomp ciepła, elektrycznych urządzeń grzewczych 
oraz przyłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej pozwoli na zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w zaopatrzeniu miasta w ciepło. 

Uchwała została przyjęta na sesji 18 października 2012 r. i otrzymała numer 599/XXIV/2012. 
Uchwałą Nr 142/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wszczęło 
postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności § 21 i § 18 uchwały oraz załącznika 
Nr 1 i załącznika Nr 2 do uchwały w części zawierającej oświadczenie składającego wniosek 
o znajomości odpowiedzialności wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego i pouczeniu 
o odpowiedzialności wynikającej z § 1 tego artykułu. W aktualnym projekcie uchwały zostały 
uwzględnione zastrzeżenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. 
Zakwestionowane zapisy zostały poprawione lub usunięte. 
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