
 

WYNIKI ANKIETYZACJI  

GMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

W SPRAWIE TZW. „UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ” 

 

 

 

 

Lublin, dn. 10 stycznia 2018 r. 
 



Ankieta 
 

w sprawie wdrożenia przepisów dotyczących ograniczeń lub zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw, 

w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko 
  

(tzw. uchwała antysmogowa na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska) 
 

LP. PYTANIE 
ODPOWIEDŹ 

UWAGI 
TAK NIE 

1 2 3 4 5 

1 
Czy w mieście/gminie został przyjęty lub będzie przyjęty w najbliższym czasie: 

a) Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) 
b) Program Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) ? 

   

2 

Czy miasto/gmina posiada aktualne dane o stosowanych przez mieszkańców 
sposobach ogrzewania budynków oraz rodzajach paliw używanych do ogrzewania 
budynków ? Jeżeli tak, w uwagach proszę podać źródło danych (sondaż, dane 
statystyczne, inwentaryzacja, itp.)   

   

3 

Czy miasto/gmina posiada informacje na temat  ilości lokali podłączonych do sieci: 
a) cieplnej 
b) gazowej ? 
Jeżeli tak, w uwagach proszę podać wartość w % 

   

4 

Czy miasto/gmina prowadziła w okresie ostatnich trzech lat wymianę źródeł 
ogrzewania oraz termomodernizacji w zakresie: 

a) remontów budynków użyteczności publicznej, 
b) współfinansowania remontów w budynkach mieszkańców ?   

   

5 
Czy miasto/gmina prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przepisów mających 
wpływ na jakość powietrza ? np. kontrola spalania odpadów w piecach 

   



6 

Czy widzicie Państwo konieczność  wprowadzenia w drodze uchwały Sejmiku 
Województwa Lubelskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) ?  
Jeżeli tak, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania 7 ÷ 12 

   

7 
Czy ograniczenia lub zakazy miałyby obejmować teren całego obszaru miasta/gminy ? 
Jeżeli nie, w uwagach proszę określić proponowany obszar 

   

8 
Czy ograniczenia lub zakazy miałyby dotyczyć tylko  rodzajów i parametrów instalacji 
do spalania paliw? 

   

9 Czy ograniczenia lub zakazy miałyby dotyczyć tylko  rodzajów paliw ?    

10 
Czy ograniczenia lub zakazy miałyby dotyczyć łącznie rodzajów i parametrów instalacji 
do spalania paliw oraz rodzajów paliw? 

   

11 Czy uchwała powinna określać cel spalania paliw, który jest objęty ograniczeniami ?    

12 
Czy miasto/gmina posiada właściwe służby posiadające uprawnienia do kontroli, w 
przypadku wprowadzenia uchwały antysmogowej ?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podział gmin, które odpowiedziały na pytania 

 

 

Odpowiedzi na ankietyzację udzieliło 72,8% gmin województwa lubelskiego, natomiast 27,2% gmin nie przesłało żadnych informacji. Na ankietę 

odpowiedziało 37 (77,1%) z 48 gmin miejskich oraz 119 (72,1%) ze 165 gmin wiejskich. Odpowiedzi na ankietyzację nie udzieliło 11 (22,9%) 

gmin miejskich oraz 46 (27,9%) gmin wiejskich. 



Poniższe analizy procentowe dotyczą gmin, które udzieliły odpowiedzi na ankietę 

1. Czy w mieście/gminie został przyjęty lub będzie przyjęty w najbliższym czasie:  a) Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)  

b) Program Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) ? 

 

 

 

80,8 % gmin posiada przyjęte Programy Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), natomiast 18,7% gmin zadeklarowało, że nie posiada żadnego 

programu. Jedna gmina wiejska planuje opracowanie i przyjęcie PGN w najbliższych latach. Miasto Lublin posiada przyjęte dwa programy 

PONE i PGN. 



2. Czy miasto/gmina posiada aktualne dane o stosowanych przez mieszkańców sposobach ogrzewania budynków oraz rodzajach paliw 

używanych do ogrzewania budynków ? Jeżeli tak, w uwagach proszę podać źródło danych (sondaż, dane statystyczne, inwentaryzacja, 

itp.)   

 

 

105 gmin tj. 67,7%  nie posiada danych o stosowanych przez mieszkańców sposobach ogrzewania budynków oraz rodzajach paliw używanych 

do ogrzewania budynków, natomiast 50 gmin tj. 32,3% zadeklarowało, że posiada takie informacje. Dane, będące w dyspozycji gmin, pochodzą 

w ok. 60% z ankietyzacji prowadzonej z udziałem mieszkańców na potrzeby uchwalenia PGN, 20% informacji stanowi prowadzony sondaż, 

natomiast pozostałe ok. 20% to dane z innych źródeł m.in.: dane statystyczne, pochodzace z rozmów z mieszkańcami, z przeprowadzonych 

inwentaryzacji, dane pochodzące z zasobów gminy miejskiej. 



3. Czy miasto/gmina posiada informacje na temat  ilości lokali podłączonych do sieci: a) cieplnej b) gazowej ? Jeżeli tak, w uwagach 

proszę podać wartość w % 

 

 

 

 

61% gmin nie posiada informacji o ilości lokali na swym terenie, podłączonych do sieci.  Pozostałe 39% gmin przekazało informacje 

o posiadaniu sieci gazowej i/lub ciepłowniczej z czego 70% to udział sieci gazowej, natomiast 30% to sieć ciepłownicza. Niewielki odsetek gmin 

posiada podłączenie do obu sieci.  

Procentowy udział  podłączeń w gminach stanowi od 0,9 do 90% dla sieci gazowej oraz od 0,7 do 80% dla sieci cieplnej. 



4. Czy miasto/gmina prowadziła w okresie ostatnich trzech lat wymianę źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji w zakresie:                           

a) remontów budynków użyteczności publicznej, b) współfinansowania remontów w budynkach mieszkańców ?   

 

         

 

 

89 (57,4%) gmin zadeklarowało, że w ostatnich 3 latach prowadzona była wymiana źródeł ogrzewania oraz termomodernizacja na obszarach 

gmin, z czego 61 (68,5%) gmin wskazało, że prowadzone były remonty budynków użyteczności publicznej, 13 (14,6%) udzieliło odpowiedzi, że 

współfinansowano remonty budynków mieszkalnych, natomiast 15 (16,9%) pozostałych gmin nie podało jakich budynków dotyczyły 

prowadzone remonty. 66 (42,6%) ankietowanych gmin nie podejmowało żadnych działań w zakresie wymiany źródeł ogrzewania oraz 

termomodernizacji. 

 



5. Czy miasto/gmina prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przepisów mających wpływ na jakość powietrza ? np. kontrola spalania 

odpadów w piecach 

  

 

Jak wynika z przedłożonych ankiet, prowadzenie kontroli odbywa się tylko w 22% gminach województwa lubelskiego.  Kontrole prowadzone są 

głównie w gminach miejskich. Według zgłoszonych uwag wynika, że regularne kontrole prowadzone są w niewielu spośród zadeklarowanych 

gmin, pozostałe z nich prowadzą kontrole sporadycznie tzn. tylko w przypadku interwencji zgłoszonej przez mieszkańców.                                      

Aż 78% gmin nie prowadzi obecnie żadnych kontroli, podając jako przyczynę m.in. brak odpowiednich służb oraz sprzętu. 



6. Czy widzicie Państwo konieczność  wprowadzenia w drodze uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego ograniczeń lub zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) ?  

 

Ankietowane gminy w 79,4% opowiedziały się za niewprowadzaniem „uchwały antysmogowej” dla województwa lubelskiego, 18,7% gmin 

popiera wprowadzenie ww. uchwały, natomiast 3 gminy nie wyraziły jednoznacznie swojego stanowiska. 

Kilka spośród gmin będących za niewprowadzaniem uchwały, argumentowało swą decyzję w następujący sposób m.in.: w gminie stosowanym 

paliwem jest drewno oraz coraz częściej pelet oraz instalacje solarne dla uzyskania c.w.u.; teren gminy jest obszarem rolniczym, brak jest 

przemysłu, nieruchomości są rozproszone, okres zimowy może stwarzać niewielkie uciążliwości w terenie zwartej zabudowy, ale poza tym 

terenem nie ma takiego zagrożenia, ponadto gmina nie posiada odpowiednich służb i narzędzi do kontroli tego typu zjawiska; w gminie 

prowadzone są akcje edukacyjne mające na celu ograniczenie spalania paliw złej jakości. Jedna z gmina będących za niewprowadzeniem 

uchwały nadmieniła, że zmieni stanowisko pod warunkiem, że uchwała obejmie obszar 100% województwa. 

Jedna z gmin zajęła stanowisko za wprowadzeniem uchwały pod warunkiem zapewnienia mieszkańcom możliwości skorzystania 

z pochodzących ze źródeł zewnętrznych dofinansowań ma wymianę pieców. 



WYNIKI ANKIETYZACJI GMIN, KTÓRE POPARŁY WPROWADZENIE UCHWAŁY (dot. pytań 7÷12) 

 

7. Czy ograniczenia lub zakazy miałyby obejmować teren całego obszaru miasta/gminy ?  Jeżeli nie, w uwagach proszę określić 

proponowany obszar 

 

 

 

Z 29 gmin będących za wprowadzeniem uchwały, 86,2% udzieliło odpowiedzi, że uchwała powinna dotyczyć  obszaru całej gminy. 13,8% 

udzieliło odpowiedzi, że NIE. Jedynie 4 gminy zgłosiły uwagi: m.in., że uchwała powinna dotyczyć terenu zabudowy jednorodzinnej 

i zagrodowej w gminie, terenu całego miasta,  oraz terenu całego województwa bez wypowiadającej się gminy.   



8. Czy ograniczenia lub zakazy miałyby dotyczyć tylko  rodzajów i parametrów instalacji do spalania paliw? 

  

 

20,7% gmin odpowiedziało, że TAK, natomiast 79,3% gmin, że NIE. 



9. Czy ograniczenia lub zakazy miałyby dotyczyć tylko  rodzajów paliw ? 

 

 

34,5% gmin odpowiedziało, że TAK, natomiast 65,5% gmin, że NIE. 



10. Czy ograniczenia lub zakazy miałyby dotyczyć łącznie rodzajów i parametrów instalacji do spalania paliw oraz rodzajów paliw? 

 

 

69% gmin odpowiedziało, że TAK, natomiast 31% gmin, że NIE. 



11. Czy uchwała powinna określać cel spalania paliw, który jest objęty ograniczeniami ? 

 

 

62,1% gmin odpowiedziało, że TAK, natomiast 37,9% gmin, że NIE. 



12. Czy miasto/gmina posiada właściwe służby posiadające uprawnienia do kontroli, w przypadku wprowadzenia uchwały antysmogowej ? 

 

 

20,7% gmin odpowiedziało, że TAK, natomiast 79,3% gmin, że NIE. 



PODSUMOWANIE: - gminy które udzieliły odp. na ankietę 

 79,4% gmin opowiedziało się za niewprowadzaniem „uchwały antysmogowej” dla województwa lubelskiego, 18,7% gmin popiera 

wprowadzenie ww. uchwały, natomiast 3 gminy nie wyraziły jednoznacznie swojego stanowiska.  

 Tylko jedno z czterech miast na prawach powiatu wyraziło potrzebę wprowadzenia przedmiotowej uchwały.  

Spośród 43 pozostałych gmin miejskich 14 opowiedziało się za wprowadzeniem uchwały, natomiast 11 gmin miejskich nie udzieliło 

odpowiedzi na ankietę.  

 Spośród 165 gmin wiejskich 15 opowiedziało się za wprowadzeniem uchwały, natomiast 47 gmin wiejskich nie udzieliło odpowiedzi na 

ankietę.  

 


