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              Uchwała nr 61/XXX/2017                

R a d y   D z i e l n i c y   T a t a r y                               
     z dnia  4 kwietnia2017 r.

w sprawie: Poprawy jakości powietrza w Lublinie

Na podstawie postanowień  §  5, ust. 1, 2, 11  oraz w związku z  §13, ust. 1 Statutu Rady
Dzielnicy Tatary stanowiącego załącznik do Uchwały nr 633/XXIX/2009 Rady Miasta z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Tatary, Rada Dzielnicy  uchwala, co
następuje:

 §1 

Rada  Dzielnicy  Tatary,  po  zapoznaniu  się  z  wynikami  pomiarów  jakości  powietrza
w Lublinie w okresie I kwartału 2017 r., wyraża zaniepokojenie wysokimi stężeniami pyłów
i  benzo(a)pirenu.  Głównym  powodem  jest   tzw.  niska  emisja.   Podjęcie   rozwiązań
ograniczających radykalnie zagrożenie jest niezbędne, stan jakości powietrza mierzonego
na stacji pomiarowej przy ul. Obywatelskiej wskazuje na ich zasadność. 

Ze względu na wysoki poziom stężeń pyłów PM 2,5 i PM10 jak i benzo(a)pirenu od
kilku lat, w tym i w 2016 r., jakość powietrza jest zakwalifikowana do klasy C. Rok 2017
rozpoczął się równie złym poziomem jakości powietrza, i tak: 

W styczniu i lutym zanotowano bardzo wysoki poziom stężeń benzo(a)pirenu, tj. od
3,06 do 10,81(!) ng/m3 i od 2,92 do 12,12(!) ng/m3 (poziom średnioroczny to 1  ng/m3 !!).

W I  kwartale  br.  aż  34 razy stężenie  dobowe pyłu  PM10  przekraczało  poziom
dopuszczalny  50  µg/m3,  miesięczne  średniodobowe  stężenie  pyłu  PM2,5   wyniosło
(narastająco  za  3  miesiące)  aż  44,88  µg/m3  (średnioroczny  poziom  dopuszczalny  to
25 µg/m3).
Podobnie będzie w okresie październik-grudzień.  Zagrożenia tym stanem są znane. 
Rada Dzielnicy Tatary, biorąc powyższe pod uwagę, apeluje do Prezydenta i Rady Miasta
o  przeprowadzenie  debaty na temat jakości powietrza w Lublinie i przyjęcie ewentualnych
uzupełnień  w obowiązujących programach, jak i również   o ewentualne  wystąpienie do
Sejmiku Wojewódzkiego o przyjęcie  ograniczeń zmierzających do:

1. wyeliminowania spalania w kotłach i piecach grzewczych paliw o niskiej 
    jakości, a także drewna i biomasy o niskiej wilgotności, 
2. uniemożliwienia instalowania i użytkowania instalacji do ogrzewania       
    pomieszczeń, nie spełniających kryteriów unijnych, 
3. uniemożliwienia instalowania i użytkowania kominków o niskiej sprawności  
   emisyjnej.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Tatary.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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