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Postulaty
w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w Lublinie

1. Przyjąć plan sukcesywnego podłączania budynków wielorodzinnych opalanych węglem do
sieci centralnego ogrzewania (z udziałem środków z budżetu Miasta) szczególnie budynków
komunalnych.

2. Przyjąć  plan  działań  zmierzających  do podłączania  budynków zakładów pracy opalanych
węglem do sieci centralnego ogrzewania.

3. Zwiększyć w 2018 r. środki w budżecie Miasta na 2018 r.(rozdz. 90005 - „ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu”) oraz ująć w projektach budżetu na lata następne kwotę 500 tys.
zł/rok  na  dofinansowywanie  zakładania  instalacji  filtrującej  spaliny  w  budynkach
wielorodzinnych i domach 1-rodzinnych, podłączania ich do sieci centralnego ogrzewania i
na zakładanie instalacji fotowoltaicznych (głównie zastępujących źródła energii cieplnej, poza
prądem elektrycznym).

4. Zabronić budowy budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych nie opalanych gazem.

5. Zabronić budowy zakładów opalanych innym paliwem niż gaz, wprowadzając ten zakaz do
wszystkich mpzp m. Lublin przy okazji zmian w tych planach.

6. Spowodować  bezwzględne  przestrzeganie  zapisów  w  mpzp  m.  Lublin  dotyczących
ograniczenia uciążliwości nowo powstałych zakładów do granic ich własnych posesji.

7. Zabronić budowy zakładów, baz przeładunkowych i in., powodujących pogorszenie jakości
powietrza  w  wyniku  znacznego  wykorzystywania  samochodowych  środków  transportu
towaru,  zakłady  te  –  ewentualnie  -  winny  być  lokalizowane  na  obrzeżach  miasta,  z
wykluczeniem stref planowanych pod budownictwo mieszkaniowe.

8. Zabronić zabudowy otwartych przestrzeni nawietrzających miasto, a szczególnie na terenie
górek czechowskich

9. Zabronić  zabudowy  dolin  rzecznych  a  szczególnie  doliny  Bystrzycy,  utworzyć  w  tych
dolinach pasy wolne od zabudowy, poza niską zabudową na cele rekreacyjne i usługowe.

10. Wprowadzić całkowity zakaz przejazdu tirów, za wyjątkiem najkrótszych - od granic miasta -
dojazdów do stref przemysłowych lub do istniejących baz przeładunkowych.

11. Stacja  pomiarowa  jakości  powietrza  zlokalizowana  przy  ul.  Śliwińskiego  winna  być
przeniesiona na Tatary (Dzielnica najniżej położona).

12. W okresie grzewczym wprowadzić całodobowe dyżury Eko-Patrol.

13. Wprowadzić  całoroczną,  systematyczną  kontrolę  jakości  powietrza  przez  Eko-Patrol  w
dzielnicach przemysłowych.
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14. Powyższe postulaty winny być przyjęte w formie uchwały Rady Miasta lub wytycznych
Komisji  Rozwoju  Miasta,  Urbanistyki  i  Ochrony  Środowiska  do  Programu  ochrony
powietrza atmosferycznego i klimatu w Lublinie.

15. Zabronić budowy spopielarni zwłok w granicach administracyjnych miasta Lublin.
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