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WPROWADZENIE

Lublin jest największym i najdynamiczniej rozwijają-
cym się miastem we wschodniej Polsce (1),  
w pobliżu wschodniej granicy Unii Europejskiej. Lub-
lin jest stolicą województwa lubelskiego oraz ośrod-
kiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym 
regionu. Miasto reprezentuje europejską kulturę  
i gospodarkę, lecz definiowane jest również poprzez 
swoją bliskość do Europy Wschodniej. Miasto promu-
je wysoką jakość życia, środowisko akademickie 
oraz kładzie nacisk na rozwój demokracji lokalnej 
oraz partycypacyjnego zarządzania. Pejzaż Lublina to 
zarówno monumentalna architektura, jak i nauralne 
krajobrazy. Rzeka Bystrzyca dzieli Lublin na część 
wschodnią, charakteryzującą się dolinami 
i wąwozami oraz zachodnią, w połowie zloka-
lizowaną na płaskowyżu. 

Miasto stawia na zdrową i zrównoważoną 
przyszłość, a samorząd, we w ścisłej współpracy 
z mieszkańcami współtworzy Projekt „Wymyślmy 
wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy 
inteligentną Strategię Lublin 2030”. Tworzona 
właśnie Strategia to niepowtarzalna okazja do 
jeszcze silniejszej integracji zasad gospodarki  
o obiegu zamkniętym. Dokument ten zawiera 
wizję miasta, plan działania oraz strategiczne cele 
i projekty, które mogą pomóc implementować 
założenia GOZ w Lublinie.

(1) Miasto Lublin (b.d.). Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj w Lublinie. Źródło 
(2) Material Economics (2020). Gospodarka o obiegu zamkniętym i powrót do zdrowia po COVID-19. Źródło
(3) McKinsey Centre for Business and Environment. (2015). Wewnętrzny wzrost: Wizja gospodarki o obiegu zamkniętym dla konkurencyjnej Europy. Źródło 

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
W gospodarce o obiegu zamkniętym wszystko, od 
czego zależy nasze zdrowie i dobre samopoczucie, 
jest starannie zachowywane. Są to między innymi 
wartość produktów, ale także naturalne zasoby 
środowiska, od którego jesteśmy uzależnieni. 
Nie chodzi jedynie o recykling, ale o przebudowę 
systemu gospodarczego w taki sposób, aby mógł się 
on regenerować i był odporny na zakłócenia. 

Unia Europejska przyjęła ideę gospodarki o obiegu 
zamkniętym jako jedną ze swoich podstawowych 
strategii i badania wskazują na to, że przyjęcie 
jej zasad w Europie może wygenerować korzyści 
gospodarcze netto na kwotę 535 mld € do 2030 r. 
(2). Przechodzenie w stronę gospodarki o obiegu 
zamkniętym, w której oszczędza się materiały, 
oferuje istotne szanse dla przedsiębiorstw, 
szczególnie w branżach dotkniętych niewydajnym 
zużyciem materiałów. Na przykład sama branża 
budowlana marnuje około 15% materiałów 
budowlanych i zużywa 50% więcej stali i betonu niż 
jest to konieczne. Dzięki inicjatywom cyrkularnym  
w sektorze budowlanym można zaoszczędzić około 
195 mld € i 12 mln ton stali (3). 

The Circular Cities Program Poland
Program Circular Cities Polska to efekt współpracy 
Metabolic Institute z INNOWO, współfinansowany 
przez Fundację MAVA. W ramach programu miasta 
Kraków, Lublin i Gdańsk opracowują strategie 
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, które 
przyniosą długotrwałe skutki systemowe i zapewnią 
zrównoważoną przyszłość. W ramach tej współpracy 
rozwijane są także już istniejące strategie, przy czym 
bazą tych działań jest wymiana doświadczeń 
i wniosków w utworzonej sieci kontaktów.

Jak czytać Raport?
Raport jest wynikiem rocznego procesu i ścisłej 
współpracy z Gminą Lublin, a także innymi 
interesariuszami ze sfery prywatnej, publicznej 
i świata akademickiego. Raport ma na celu: 
1) wniesienie wkładu w strategiczny rozwój Lublina 
do roku 2030 oraz 2) posłużenie jako zestaw 
narzędzi i katalizator współpracy międzysektorowej 
oraz innowacji dla szerokiego grona interesariuszy,  
w tym organizacji obywatelskich, sektora prywatnego 
i środowiska akademickiego. Raport jest podzielony 
na dwie części, pierwsza zawiera przegląd 
najważniejszych spostrzeżeń i możliwości dla 
miasta, wizji oraz zestawu strategicznych narzędzi. 
Druga część zawiera dokładną analizę tła, ze 
szczegółowym omówieniem czterech kluczowych 
sektorów Lublina.

 https://www.invest-in-lublin.com/about-lublin 
 https://materialeconomics.com/publications/publication/circular-recovery
 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/europes%20circular%20economy%20opportunity/growth_within.ashx
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11 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła nowy plan 
działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym 
(CEAP) - jeden z głównych elementów Zielonego 
Ładu UE. Plan obejmuje zrównoważone ramy polityki 
produktowej, zmniejszenie ilości odpadów i interwencje 
w kluczowych łańcuchach wartości produktów 
(tj. w elektronice i technologiach informacyjno-
komunikacyjnych, bateriach i pojazdach, opakowaniach, 
(mikro)tworzywach sztucznych, tekstyliach, 
budownictwie i budynkach oraz w żywności, wodzie 
i składnikach odżywczych) (4). Teraz jest czas, aby 
program ten przyspieszyć i rozszerzyć na całą Europę.

Miasta mogą dawać przykład 
Miasta to nasza przyszłość. Są siłą napędową światowej 
gospodarki, ośrodkami kreatywności, różnorodności 
i interakcji - to w miastach mieszka większa część 
populacji naszego globu. Rozwijające się aglomeracje 
i wzorce konsumpcji w połączeniu z marnotrawną 
gospodarką opartą na wydobyciu tworzą szereg 
negatywnych skutków dla środowiska zarówno w 
miastach, jak i poza nimi. Ślad ekologiczny większości 
miast jest znacznie większy niż fizyczna przestrzeń, 
którą zajmują. Ośrodki miejskie zajmują tylko 3% 
powierzchni Ziemi, a przy tym zużywają 75% wszystkich 
zasobów naturalnych, co czyni je podstawowym polem 
działań, które mogłyby sprostać krytycznym wyzwaniom 
środowiskowym i społecznym (5).

W 2017 r. Polska była na trzecim miejscu w Europie pod 
względem emisyjności. Przyczynia się do tego  
w głównej mierze pięć branż: energetyka, przemysł, 
budownictwo (głównie ogrzewanie), produkcja 
żywności oraz transport (6). Są one zasilane głównie 
energią z węgla. Ma to swoją cenę. Według WHO 33 
z 50 ośrodków o największych problemach z jakością 
powietrza w UE to miasta polskie (7). Największymi 
źródłami zanieczyszczeń są pojazdy mechaniczne 
i spalanie węgla w domowych kotłach na paliwa 
stałe. Koszt związanych z tym skutków zdrowotnych 
oszacowano według danych za 2015 r. na 16,15 mld 
euro (6).

Miasta takie jak Lublin mogą odegrać wiodącą 
rolę w przyspieszaniu transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki, wykorzystując swoje 
unikatowe cechy do propagowania skutecznych 
strategii, polityki i rozwiązań infrastrukturalnych, 
które będą stymulować jej wdrażanie. Dzieląc się 
najlepszymi praktykami i szeroko informując o swoich 
postępach, miasto może działać jako katalizator we 
wprowadzaniu zmian systemowych na poziomie 
krajowym i regionalnym. To może ułatwić wdrożenie 
zrównoważonych inicjatyw przedstawionych przez 
różnych interesariuszy.

(3) McKinsey Centre for Business and Environment. (2015). Wewnętrzny wzrost: Wizja gospodarki o obiegu zamkniętym dla konkurencyjnej Europy. Źródło 
(4) Komisja Europejska. (25 marca 2020).  Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Unii Europejskiej. Źródło
(5) Organizacja Narodów Zjednoczonych. (2017). Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Źródło
(6) McKinsey. (2019). Węgiel-Neutralna Polska 2050. Zmieniamy wyzwanie w szansę. Żródło
(7) Nabrdalik, M., Santora, M. (2018). Przygniecione przez smog, polskie miasta w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast UE. Źródło

 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/europes%20circular%20economy%20opportunity/growth_within.ashx
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Electric%20Power%20and%20Natural%20Gas/Our%20Insights/Carbon%20neutral%20Poland%202050%20Turning%20a%20challenge%20into%20an%20opportunity/Carbon-neutral-Poland-2050.pdf 
 https://www.nytimes.com/2018/04/22/world/europe/poland-pollution.html
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Współtworzenie Lublina jako miasta 
przyszłości    
Na rozwój Lublina ma obecnie wpływ Strategia 
Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 (8), która skupia 
się na czterech głównych obszarach rozwoju: 
otwartość, przyjazność, przedsiębiorczość 
i akademickość. Każdy z nich daje przestrzeń do 
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym zarówno 
na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. 

Obecnie trwają prace nad strategią rozwoju Lublina 
do 2030 r. Aby określić wizję i priorytety rozwoju 
Lublina w kolejnej dekadzie, w proces tworzenia 
strategii angażowani są mieszkańcy.  
Zrównoważony rozwój oznacza integrację regionalną 
poprzez wzmocnienie regionalnych powiązań  
w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego. 
Najważniejsza funkcja zewnętrzna Lublina to 
reprezentowanie interesów regionu: ułatwianie 
dostępu do kultury i nauki, rynków i nowych 
technologii, a także tworzenie platformy dla wymiany 
gospodarczej i społecznej. 

Analiza zrównoważonego rozwoju 
Aby dowiedzieć się, jak będzie wyglądać 

gospodarka o obiegu zamkniętym w mieście
w przyszłości, najpierw należy określić stan 

obecny. Jego analiza pozwoli zidentyfikować 
najistotniejsze przepływy zasobów oraz 
określić w których dzielnicach można 
osiągnąć największy wpływ na całość 

wdrażanych rozwiązań.

Strategia
Opracowywane są zintegrowane i gotowe do 

praktycznego wdrożenia strategie, 
przyjmując istniejące budynki, infrastrukturę, 

populacje i instytucje jako punkt wyjścia, 
podkreślając różne cele, jakim każda 

dzielnica może służyć w ramach osiągania 
celów ogólnomiejskich.

W kierunku wdrażania
 i rozpowszechniania 

Dążymy do długoterminowego wpływu 
systemowego, proponując konkretne 

przypadki biznesowe i zalecenia dotyczące 
działań. Dążąc do tego ambitnego celu, 

miasta będą aktywnie wymieniać się 
doświadczeniami i wnioskami zdobytymi

w ramach polskiej sieci.

01 ANALIZA STANU OBECNEGO

Wizja
Wraz z kluczowymi grupami interesariuszy 
opracowywana jest wizja tego, jak każde 
miasto będzie wyglądać w przyszłości.

02 WYZNACZANIE CELU 03 INTERWENCJE 04 WDRAŻANIE
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GDAŃSK LUBLIN KRAKÓW

W 2019 roku 14 000 000 turystów 
odwiedziło Kraków. Wśród 
odwiedzających Kraków 
10 750 000 to turyści krajowi, 
a 3 300 000 zagraniczni. W tym 
roku najwięcej gości 
zagranicznych przybyło 
z Niemiec 14,2% i Wielkiej 
Brytanii 13,9%, Włoch 11,5%, 
Francji 11,2%, Hiszpanii 10,4%
 i Ukrainy 5,4%.

W Krakowie mieszka
779 100 osób.

Powierzchnia Krakowa to
327 km², tj. 424 m² na osobę.

Populacja licząca niemal
750 tys. ludzi.

Gdańsk jest trzecim spośród 
najbardziej atrakcyjnych
i odnoszących sukcesy celów 
turystyki w Polsce.

Województwo pomorskie jest 
trzecie pod względem liczby 
noclegów w Polsce – gościło 
9,8 mln odwiedzających
i największą liczbę turystów 
krajowych spośród wszystkich 
województw w 2018 roku.

W 2018 roku 585 366 turystów 
odwiedziło Lublin, który 
przyciąga ich głównie swoimi 
zabytkami  i pomnikami.

Lublin zamieszkuje 339 682 
osób, co czyni to miasto 
największym w Polsce 
Wschodniej.

Powierzchnia Lublina wynosi  
147,5 km2Rysunek 2 (poniżej): Porównanie Gdańska, Lublina 

i Krakowa. Trzech miast uczestniczących w programie.

Ryseunek 1 (powyżej):  Metodologia.

(8) Rada Miasta Lublina. (2013). Strategia rozwoju Lublina 
2013-2020. Źródło

https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/pliki_do_pobrania/strategia_rozwoju_lublina_na_lat/ lublin_development_strategy_2013-2020.pdf 
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Miasto wyznaczyło ambitny kierunek działania. 
Jednak sformułowanie możliwych do realizacji 
dążeń, mobilizacja potrzebnych zasobów w celu 
podjęcia decyzji opartych na dowodach i utworzenie 
właściwych polityk są warunkiem koniecznym 
skutecznego wdrożenia strategii. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym oferuje konkretne 
metodologie, które pomagają w osiągnięciu 
tego celu: od opracowywania innowacyjnych 
technologii, po rozwijanie nowych form współpracy 
i modeli biznesowych. Jednocześnie cechuje ją 
ogromny potencjał do zatrudnienia i doskonalenia 
umiejętności dla mieszkańców Lublina.

Zestaw narzędzi do transformacji 
systemowej
Osiągnięcie zrównoważonej przyszłości wymaga 
przekształceń systemowych. Nasze zintegrowane 
podejście (Rys. 1) uwzględnia wyjątkowe cechy, 
atuty, otoczenie miasta i wyzwania przed nim stojące, 
co pozwala wspólnie wyznaczyć wizję przyszłości. 
Urzeczywistnienie tej wizji w Lublinie wymaga 
podejmowania szeregu skoordynowanych działań 
przez wiele lat, a także wsparcia w postaci silnego 
przywództwa władz samorządowych, sektora 
prywatnego, środowiska akademickiego  
i społeczeństwa obywatelskiego. To także integracja 
roli miasta w regionie. 
 

LUBLIN POBUDZA HOLISTYCZNE ZMIANY

W niniejszym raporcie przedstawiamy zestaw
narzędzi, które mogą pomóc w osiągnięciu 
celów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
zrównoważonej przyszłości, może także posłużyć 
jako wkład do tworzonej właśnie Strategii Lublin 
2030.

Przyspieszenie wdrożeń 
Partnerstwo z lokalnymi organizacjami, biznesem 
oraz uczelniami odgrywa kluczową rolę w rozwoju 
wizji i wyborze praktycznych działań. Aby ułatwić 
wdrożenie, przedstawione zostały przykłady z miast
z całego świata.

Wskazano również, gdzie konkretnie warto wdrażać 
określone rozwiązania. Przeniesiono analizę  
z ogólnomiejskiej na bardziej szczegółową skalę 
dzielnicy co pozwala wskazać miejsca, w których 
dane działania będą najskuteczniejsze. Każda
dzielnica może odgrywać indywidualną rolę  
w osiąganiu celów ogólnomiejskich.
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Skala światowa

3% Miasta

23% Tereny dzikie

38% Rolnictwo

36% Eksurbanizacja

ROSNĄCE MIASTA

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW I EMISJE

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Zanieczyszczenie powietrza Utrata siedlisk i różnorodności
biologicznej

Degradacja i zanieczyszczenie
gruntów

Globalne
ocieplenie

Wzrost poziomu morza
i ekstremalne zjawiska pogodowe

PORT
PORT

CO2

PORT

Rysunek 3: Miasta i ich wpływ na środowisko.

Miasta i ich wpływ na stan planety
Rozwijające się miasta i nasz obecny 
system gospodarczy w dużym stopniu 
zależą od naszej planety i posiadanych 
przez nią zasobów naturalnych. Budowę 
i konsumpcję w miastach napędza 
wydobywanie surowców podstawowych, 
źródła słodkiej wody, produkcja żywności 
i produkcja energii. Procesy te odbywają 
się kosztem systemów naturalnych, które 
warunkują naszą zdolność do życia. 
Równocześnie wywołują negatywne 
konsekwencje, odbijające się niekorzystnie 
na wrażliwych społecznościach w miastach 
i poza nimi. 

Utrata naturalnych gruntów, nadmierne 
stosowanie nawozów i upraw 
monokulturowych, toksyczne praktyki 
górnicze oraz emisje związane  
z produkcją i konsumpcją są przyczyną 
zmian klimatycznych, których skutkiem 
są częstsze powodzie w miastach, wzrost 
temperatur, niedobór wody i niepokojąca 
utrata różnorodności biologicznej 
zagrażająca naszej przyszłości.

Musimy przekształcić miasta w zdrowe, 
zrównoważone i sprzyjające włączeniu 
społecznemu miejsca; producentów, 
a nie tylko konsumentów zasobów. Można 
to zrobić, zasadniczo zmieniając sposób 
działania gospodarki, zaczynając od 
procesu projektowania i planowania miast.
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PORT

PORT

Strefa przemysłowa
w modelu gospodarki zamkniętej.

Odporność na zmiany 
klimatu i czyste powietrze.

Lokalna innowacyjna 
gospodarka z miejscami pracy.

Co najmniej 50%
„dziczy”

50%

5% Miasto: 
· zielone;
· neutralne pod
  względem emisji
  dwutlenku węgla;
· bez samochodów.

5%

Zintegrowane rolnictwo.
Lokalna produkcja żywności
w regionach podmiejskich.

Produktywna mozaika 
krajobrazowa: 
· rolnictwo;
· przyroda i rekreacja;
· produkcja energii.

Zintegrowane tereny zielone, 
które wspomagają: 
· różnorodność biologiczną; 
· retencję wody;
· spotkania społeczności.

Szczęśliwa i silna 
społeczność, posiadająca 
dostęp do lokalnych towarów
i usług oraz zarządzająca 
swoim sąsiedztwem.

Zaprojektowane
z nastawieniem na
cyrkularność, zróżnicowane 
środowisko zbudowane.

Rolnictwo

30-40%

Wizja miasta przyszłości
W celu wprowadzenia pozytywnych zmian, należy tak projektować 
miasta, aby zapewniały środki do życia społecznościom miejskim, 
jednocześnie utrzymując się w limitach stawianych przez zasoby 
planety i umożliwiając rozwój innym gatunkom. Musimy użyć 
wyobraźni, aby dostrzec przyszłość, w której miasta stanowią centra 
inteligentnej, lokalnej produkcji o obiegu zamkniętym. Obszary miejskie 
są bogate w zieleń i stanowią schronienie dla wielu różnych gatunków, 
łagodząc granice między działalnością człowieka 
a obszarami naturalnymi. Zasoby są rozdzielane w sprawiedliwy 
sposób, umożliwiając społecznościom czerpanie korzyści 
 i zaspokojenie wszystkich potrzeb, a obywatele są szczęśliwi 
 i spełnieni. W przyszłości miasta nie będą czerpać prawie żadnych 
surowców pierwotnych ze swoich obszarów w głębi lądu i będą 
wytwarzać jedynie znikome ilości odpadów. 

Ekosystemy wokół miast muszą być wspierane strukturalnie, aby 
zapewnić naturalne środowiska życia i funkcje tych ekosystemów. Aby 
zachować obszary dzikiej przyrody, miasta muszą być projektowane 
jako zwarte środowiska, przy zachowaniu kapitału ludzkiego, który 
stymuluje zaangażowanie, interakcje społeczne i poczucie osobistej 
przynależności.

Rysunek 4: Zrównoważone miasto przyszłości.
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JAK OSIĄGNĄĆ 
CELE?
Aby osiągnąć cele zrównoważonego 
rozwoju, miasta powinny być budowane 
na fundamencie odpornych społeczności, 
które mają silne powiązania z lokalnym 
środowiskiem i zapewniają trzon dóbr i usług 
społecznych dla wszystkich obywateli. Zasady 
gospodarki o obiegu zamkniętym (rysunek 
5) opierają się na jasnych wskazówkach 
umożliwiających osiągnięcie tego celu. 
Poprzez włączenie tych zasad do rozwoju 
środowiska zbudowanego, gospodarki 
miejskiej i zarządzania miastem, możemy 
przyspieszyć transformację.

Holistyczne podejście do gospodarki  
o obiegu zamkniętym
Wbudowanie gospodarki o obiegu zamkniętym  
w wizję zrównoważonego, inteligentnego i odpornego 
miasta to coś więcej niż gospodarowanie materiałami 
i wartościowymi odpadami w sposób zgodny z jej 
zasadami. Zbyt często bowiem próba rozwiązania 
jednego problemu w izolacji od aspektów społecznych, 
gospodarczych, ekologicznych lub politycznych 
prowadzi do niezamierzonych lub niepożądanych 
skutków w innych dziedzinach życia społecznego.

W pokonaniu wyzwania, jakim jest traktowanie 
problemów i sposobów ich rozwiązania (np. 
generowanie odpadów) w oderwaniu od innych 
czynników pomoże 7 filarów gospodarki o obiegu 
zamkniętym (9), które stanowią ramy pozwalające 
postrzegać miasta jako systemy złożone, posiadające 
liczne powiązania wewnętrzne. Ramy te dają 
wskazówki, jak współtworzyć kluczowe wskaźniki, 
które miasto Lublin powinien monitorować, prowadząc 
ocenę postępów na drodze do gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Rysunek 5: Siedem filarów 
gospodarki o obiegu zamkniętym.
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Materiały
w gospodarce są 

wykorzystywane cyklicznie, 
zachowując wysoką 

wartość.

Energia
oparta jest na źródłach 

odnawialnych.

Wartość
ludzkiej działalności generuje 

wartość nie tylko
finansową.

Woda
jest wydobywana

w zrównoważonym tempie,
a odzyskiwanie zasobów jest 

maksymalizowane.

Bioróżnorodność
jest wspierana i wzmagana na 

poziomie strukturalnym.

Społeczeństwo
i kultura

są zachowywane poprzez 
zarządzanie społeczne.

Zdrowie i dobre 
samopoczucie

ludzi i innych gatunków jest 
wspierane na poziomie 

strukturalnym.

7 FILARÓW 
Gospodarki o Obiegu 

Zamkniętym

(9) Metabolic. (2017). Siedem filarów gospodarki o obiegu zamkniętym. Źródło

https://www.metabolic.nl/news/the-seven-pillars-of-the-circular-economy/
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03 Lublin - 
najważniejsze 
spostrzeżenia
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LUBLIN - 
MIASTO WIELU 
WSPÓŁZALEŻNOŚCI

Dogłębne zrozumienie systemów miejskich 
Lublina, w tym społeczności, istniejących 
inicjatyw i przedsiębiorstw, naturalnego 
położenia i planu urbanistycznego oraz 
przepływów ekonomicznych i materiałowych, 
pomoże zidentyfikować kluczowe punkty 
oparcia i potencjał transformacyjny.

Gospodarka o obiegu zamkniętym priorytetowo 
oparta jest na holistycznym podejściu i wpływa 
na sektor wodny oraz energetyczny, a także 
zdrowie ludzkie, różnorodność biologiczną 
i wartości wykraczające poza aspekty 
finansowe. Strategia gospodarki o obiegu 
zamkniętym powinna być silnie związana  
z lokalną kulturą. Budowanie efektywnej 
strategii wymaga dogłębnego poznania 
unikatowych cech miasta. W ramach projektu 
zbadaliśmy wiele obszarów, które tworzą 
dzisiejszy Lublin, tak by lepiej go poznać 
i zrozumieć oraz wyznaczyć punkty 
początkowe.

ZBUDOWANA 
FORMA

NATURALNY
EKOSYSTEM

HISTORIA 

PRZEPŁYWY
ZASOBÓW

GOSPODARKA

ZARZĄDZANIE
I WSPÓLNOTA

Samorząd Lublina zamierza przyspieszyć rozwój całego 
regionu, dając zrównoważonemu rozwojowi centralne 
miejsce w opracowywaniu strategii na 2030 rok.

Więcej na 
stronie 70

Więcej na 
stronie 16

Więcej na 
stronie 74

Więcej na 
stronie 67

Więcej na 
stronie 69

Więcej na 
stronie 22

Znaczna część mieszkańców Lublina ma wykształcenie 
wyższe (25%). Miasto nadal jednak notuje stosunkowo 
niski PKB i poziom inwestycji. Miejska specjalna strefa 
ekonomiczna zapewnia miastu korzystne warunki 
inwestycyjne. W swojej strategii do 2030 r. gmina nadal 
wykorzystuje potencjał świata akademickiego 
i wykształconych mieszkańców.

Lubelski sektor rolno-spożywczy i konsumpcja 
mieszkańców przyczynia się do powstania dużej ilości 
odpadów. Przy produkcji żywności powstaje 4 650 Mg 
odpadów, z czego 35% trafia na składowiska. Mieszkańcy 
Lublina, turyści i osoby dojeżdżające do pracy wytwarzają 
rocznie około 13 000 Mg odpadów żywnościowych. Biorąc 
pod uwagę te liczby, istnieje duży potencjał 
w zakresie utrzymania wartości zasobów.

Miasto planuje rewitalizację dzielnic centralnych, 
aby zatrzymać młodych, a także przyciągnąć nowych 
mieszkańców i turystów do tętniącego życiem centrum 
miasta. Rozwijanie nowych połączeń z resztą regionu 
i Polską może odegrać kluczową rolę. Suburbanizacja 
zagraża okolicznej dziczy.

Miasto ma piękne historyczne centrum, które przed drugą 
wojną światową było żydowskim sercem kulturalno-
religijnym Polski co znacząco wpłynęło na tkankę 
społeczną miasta i jego architekturę. Dwa  z grona 
dziesięciu najstarszych uniwersytetów znajdują się  
w Lublinie. W latach 60. i 70. XX w. rozwijające się ośrodki 
naukowe były centrum krytycznego myślenia  
i ożywiały ducha oporu. Lublin jest największym ośrodkiem 
akademickim w wschodniej Polsce

Wielką siłą Lublina są jego naturalne walory i niewielkie 
poziom zanieczyszczenia. Połączenie zalesionych terenów, 
rzek i cieków wodnych zapewnia Lublinowi naturalny 
krajobraz, który otacza centrum miasta rezerwatami 
przyrody, parkami i zbiornikami wodnymi. Zapewnienie 
ochrony środowiska naturalnego jest niezbędne na 
przyszłość.
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Lublin jest największym ośrodkiem akademickim, 
gospodarczym i administracyjnym po wschodniej 
stronie Wisły. Od swojego powstania w XIV wieku, 
miasto stało się wszechstronnym ośrodkiem 
gospodarczym o strategicznej lokalizacji. Dobry stan 
środowiska naturalnego, stosunkowo niewielka ilość 
odpadów wytwarzanych w mieście oraz stosunkowo 
dobra jakość powietrza to jedne z najważniejszych 
atutów Lublina. Niedawna analiza PwC przyznała 
Lublinowi 98,2/100 punktów za jakość życia (10). 
Lublin dołączył również w 2019 r. do grona miast 
z certyfikatem Smart City i ma dobrze rozwinięty 
budżet partycypacyjny mieszkańców, stawiający na 
ochronę przyrody i zieleń w mieście.
 
Lublin jest największym ośrodkiem akademickim 
w Polsce Wschodniej, rozpoznawalnym w całej 
Polsce ze swoich badań naukowych i akademickich 
(11). Kwitnąca nauka z wyłaniającymi się nowymi 
dziedzinami, doskonałą kadrą akademicką i wieloma 
działaniami wspierającymi studentów sprawiają, że   
miasto jest rezerwuarem dobrze wykwalifikowanych 
zasobów ludzkich dla lokalnych firm. Akademickie 
korzenie miasta wyraźnie odzwierciedla struktura 
sektora gospodarczego: 53,4% zatrudnionych 
pracuje w gospodarce opartej na wiedzy, w tym  
w finansach, usługach technicznych, edukacji 
i administracji (12).

Główne gałęzie przemysłu w mieście obejmują 
sektor motoryzacyjny i maszynowy, a także branże 
przetwórstwa żywności, drukarską, przemysł 
metalowy, produkcję materiałów budowalnych oraz 
przemysł skórzany (11).
 
Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020 
skupiała się częściowo na przyśpieszeniu 
wzrostu przedsiębiorczości w mieście. Główne 
kierunki rozwoju gospodarczego, które zamierza 
wytyczać Lublin, to biotechnologia, farmaceutyka 
i przetwórstwo żywności. Otaczające miasto 
tereny rolne są znakomitą bazą zasobów, 
głównie w dziedzinie produkcji roślinnej. Wiedza 
biotechnologiczna, biochemiczna, genetyczna lub 
mikrobiologiczna wraz z potencjałem akademickim 
miasta mogą służyć jako wkład w rozwój 
przemysłu lokalnego. Innym kluczowym elementem 
gospodarczym polityki prowadzonej przez miasto 
jest wspieranie klastrów i inicjatyw sieciowych, 
takich jak łączenie uniwersytetów z konkretnymi 
branżami i otoczeniem społecznym

Miasto jest dobrze skomunikowane. Kilka 
nowoczesnych połączeń drogowych i kolejowych 
łączy miasto z innymi regionami Polski, a otwarte 
w 2012 r. lotnisko zapewnia szybkie połączenie 
z najważniejszymi miastami oraz ośrodkami 

transportowymi Europy. W Lublinie otwarto Specjalną 
Strefę Ekonomiczną (SSE), zlokalizowaną na jednym 
z najlepiej skomunikowanych terenów miasta. Jest 
to jedna z najatrakcyjniejszych form wspierania 
inwestorów, gdyż ma na celu ułatwienie wdrażania 
dynamicznych inwestycji oraz przywrócenie Lublina 
na gospodarczą mapę Polski i Europy.

Do 1999 r. Lublin obserwował stały wzrost liczby 
ludności. W 1999 r. szacunkowa populacja Lublina 
– największa w historii miasta – wynosiła 359 154 
osoby. Od tamtej pory liczba ludności spada, nadal 
jednak realizuje się tu wiele inwestycji budowlanych. 
W 2018 r. wybudowano 2 889 mieszkań, co 
stanowi 65% wzrost w porównaniu z poziomem 
budowy z 2010 r. (12). Poprzez budowę obiektów 
użyteczności publicznej oraz renowację obiektów 
zabytkowych Lublin w ostatnich latach poprawia 
zagospodarowanie przestrzenne.

(10) PricewaterhouseCooper (2019). Raport o polskich metropoliach. Źródło
(11) Rada Miasta Lublina (b.d.).  Informacje o mieście. Lublin w liczbach. Źródło
(12) Główny Urząd Statystyczny. (2020). Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy w 2019 r. Źródło

https://www.pwc.pl/pl/pdf/raport-o-metropoliach-lublin-2019-pwc.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=22847
https://lublin.eu/en/lublin/about-the-city/lublin-in-numbers/
https://lublin.stat.gov.pl/en/publications/statistical-yearbook/lubelskie-voivodshipsubregions-powiats-gminas-2019,2,16.html 
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Istniejący potencjał kulturalny i społeczny musi 
się dopiero jednak przełożyć na działalność 
gospodarczą. Wskaźnik PKB województwa 
lubelskiego jest niski w porównaniu z UE,  
a PKB przypadające na jednego mieszkańca 
wynosi zaledwie 54% średniej europejskiej. 
Mimo niewątpliwego rozwoju, sukcesy miasta 
w przyciąganiu dużych inwestorów są nadal 
stosunkowo niewielkie. Obecnie, według 
raportu PwC dotyczącego polskich obszarów 
metropolitarnych, aglomeracja lubelska przyciąga 
niemal 80% mniej inwestorów zagranicznych niż 
pozostałe polskie obszary metropolitarne w ujęciu 
uśrednionym (10). 

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest jedną  
z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia inwestorów 
(1). Inwestycja w SSE wiąże się  
z zagospodarowaniem kompleksowo 
przygotowanego terenu i uzyskaniem znaczących 
korzyści podatkowych. Dodatkowym atutem 
jest doskonała lokalizacja działek w pobliżu 
drogi ekspresowej i lotniska w Lublinie. Rozwój 
infrastruktury i stworzenie sprzyjających 
warunków dla biznesu zapewniły mu miejsce 
na gospodarczej mapie Polski i Europy. Miasto 
ma obecnie wysoki poziom powierzchni objętej 
planami zagospodarowania przestrzennego - 
ponad 20% wyższy niż średnio w innych obszarach 
metropolitalnych.

(10) PricewaterhouseCooper (2019). Raport o polskich metropoliach. Źródło

https://www.pwc.pl/pl/pdf/raport-o-metropoliach-lublin-2019-pwc.pdf
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Lublin posiada wiele cech, które czynią z niego 
atrakcyjne miejsce dla wprowadzania w życie zasad 
gospodarki cyrkularnej:

Podstawy wiedzy
Studenci (18% ogółu ludności) doceniają szeroki 
zakres dostępnych kierunków i kulturę studencką 
oraz wyrażają chęć pozostania w mieście po 
ukończeniu studiów (Lublin 2050). Lublin może 
wykorzystać i rozwinąć silną społeczność 
akademicką, aby dalej stymulować kulturę 
wiedzy i innowacji, łącząc uczelnie i biznes. 

Aby zaawansowane usługi biznesowe były 
zainteresowane rynkiem pracy Lublina, miasto może 
dalej podnosić międzynarodową konkurencyjność 
zasobów (np. ośrodki naukowo-dydaktyczne, 
dostępne dane lokalne, infrastruktura badawczo-
laboratoryjna, silne instytucje publiczne).

Nacisk na transport oparty na odnawialnych 
źródłach energii 
Jakość infrastruktury może zostać poprawiona 
poprzez inwestycje w zieloną mobilność. Obecnie  
w transporcie Lublina dominują samochody osobowe 

(577 samóchodów na 1 000 osób) w porównaniu  
z transportem publicznym (1 autobus/trolejbus 
na 1 000 osób)(13). Prognoza Lublina na 2050 r. 
Mówi o planowanych remontach linii kolejowych, 
poprawie obwodnic i nowej drodze do Warszawy, 
z czego większość z nich została zrealizowana do 
2020 r. Poprawa dostępu do transportu publicznego 
i integracja kryteriów rozwoju cyrkularnego będą 
jeszcze bardziej stymulować przejście na system 
czystej mobilności. Będzie to również korzystne 
dla jakości powietrza w Lublinie, gdzie jednym z 
głównych czynników zanieczyszczenia są korki.

Rysunek 6: Edukacja, dochód, odpady i produkcja żywnośći w Lublinie

60 988

9

studentek
i studentów

szkół wyższych

53,4%
mieszkanek i mieszkańców Lublina
jest zatrudnionych w finansach/ 
branżach specjalistycznych, nauce i 
usługach technicznych

DOCHÓD ODPADYEDUKACJA

PRODUKCJA 
ŻYWNOŚCI

KB wytworzony w województwie lubelskim 
stanowi 4% PKB Polski w 2017 r. PKB per 

capita jest najniższe ze wszystkich 
województw w Polsce.

PKB na pracownika stanowiło 
54% średniej UE (3)25%

mieszkanek i mieszkańców
posiada wyższe wykształcenie

916 EUR
Średnie miesięcznewynagrodzenie

w województwie lubelskim
 

1 058 EUR
Średnie miesięczne wynagrodzenie

w powiacie miasto Lublin
 

1 086 EUR
Średnie miesięczne

wynagrodzenie w Polsce

Lublin posiada roczną 
produkcję żywności na 
poziomie ok.

 23 KTON.

Polska a UE

Mieszkańcy Lublina 
generują średnio 27% 
mniej odpadów niż 
pozostali obywatele UE.

ZBUDOWANA 
FORMA

NATURALNY
EKOSYSTEM

HISTORIA 

PRZEPŁYWY
ZASOBÓW

GOSPODARKA

ZARZĄDZANIE
I WSPÓLNOTA

(13) Miasto Lublin (2020). Wokół miasta. Źródło

https://lublin.eu/en/travel-information/getting-around-the-city/ 
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Odzyskiwanie zasobów
W porównaniu z innymi krajami UE Lublin generuje 
niewielką ilość odpadów komunalnych (zaledwie 
357 kg rocznie w porównaniu do średnio 487 kg 
mieszkańców UE).

Aktywny samorząd miejski 
Program Rewitalizacji dla Lublina 2017-2023 ma na 
celu rewitalizację zdegradowanych śródmiejskich 
obszarów miasta. Istnieją obszerne plany 
zagospodarowania przestrzennego (obejmujące 
ponad 20% powierzchni miasta), w tym takich 
dzielnic, jak Stare Miasto, Śródmieście, Podzamcze 

i Czwartek. Lublin wyznaczył również Specjalną 
Strefę Ekonomiczną (usytuowaną w południowo-
wschodnim Lublinie), której celem jest przyciąganie 
inwestycji zewnętrznych poprzez promowanie 
korzystnych dla miasta warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Silna działalność rolnicza 
Lublin i okolice posiadają rozległe pola uprawne, 
które produkują około 23 kt żywności rocznie, 
a także silny przemysł spożywczy w mieście. 
Zapewnia to silną bazę zasobów organicznych, 
która może wesprzeć specjalizację miasta między 
innymi w biotechnologii i biochemikaliach.Pozostałe 
produkty z tych działalności rolniczych mogłyby 

wyprodukować wystarczającą ilość kompostu, 
aby zastąpić wszystkie potrzebne nawozy na 
Lubelszczyźnie.

Silna partycypacja obywatelska 
Lublin ma stosunkowo silnie rozwinięty budżet 
partycypacyjny, zwłaszcza w zakresie zarządzania 
zielenią w mieście. W 2021 roku z budżetu 
partycypacyjnego miasta dostępnych jest  
12 150 000 zł (2 738 407 €). Ponadto strategia 
miasta 2030 jest w trakcie współtworzenia  
z mieszkańcami.

Brama na Wschód 
Blisko Białorusi i Ukrainy, potencjalny ośrodek 
współpracy z Europą Wschodnią. Port Lotniczy 
Lublin łączy miasto na poziomie krajowym 
i międzynarodowym.

Naturalne ekosystemy (atrakcyjne naturalne 
krajobrazy i ekosystemy) 
Miasto ma wysoką jakość wody. Posiada również 
dużą ilość terenów zielonych: około 11,1% 
powierzchni Lublina pokrywają lasy, łącznie do 1700 
ha terenów leśnych w granicach miasta (jednakże 
tereny zielone są nieproporcjonalnie spychane na 
zewnętrzną krawędź miasta). Miasto utrzymuje też 
lokalną działalność rolniczą.

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Obecnie Strefa jest niemal w całości rozwinięta. 
Ogółem 68 inwestorów rozpoczęło przygotowania 
planów zabudowy na tym obszarze. 55 firm 
ukończyło swoje planowane projekty, zatrudniając 
obecnie 4301 osób. Wartość ukończonych 
dotychczas projektów przekracza 1820 mln PLN (2).

ZATRUDNIENIE

37%
Rolnictwo, leśnictwo
i rybołówstwo
 

15%
 Pozostałe 

13%
Przemysł

12%
 Handel, naprawa

pojazdów
mechanicznych

8%
Edukacja

6%
 Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna

5%
 Transport

i składowanie 5%
Budownictwo

województwo
lubelskie

Trwała wartość produkcji – działalność 
przemysłowa* w województwie wzrosła
o 49% w latach 2010-2018.
*Wartość produktów sprzedanych, pracy zarobkowej i 
usług świadczonych w górnictwie, wytwórstwie i 
dostawie mediów.

1,8 mld
2010

 2,6 mld
2018

Zatrudnieni: 126 000 osób
(37,1% populacji), z czego:

53%

27%

19%

<1%
<1%

Finanse/nieruchomości, 
specjaliści/naukowcy/technicy, administracja 
publiczna, usługi publiczne.

Handel detaliczny, transport, zakwaterowanie 
oraz informatyka/komunikacja.

Górnictwo, usługi komunalne, gospodarka 
odpadami i budownictwo.

Administracja publiczna, usługi publiczne.

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo.

Rysunek 7: Zatrudnienie w Lublinie.

ZBUDOWANA 
FORMA

NATURALNY
EKOSYSTEM

HISTORIA 

PRZEPŁYWY
ZASOBÓW

GOSPODARKA

ZARZĄDZANIE
I WSPÓLNOTA
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Chociaż Lublin jest już na dobrej drodze do 
zrównoważonej przyszłości, możemy zidentyfikować 
kilka wyzwań, którymi należy się zająć, aby wzmocnić 
przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym  
w Lublinie:

Utrzymanie innowacyjnej siły roboczej
populacja Lublina zmniejsza się i starzeje, a przeciętne 
wynagrodzenie  to 54% średniej unijnej. Miasto ma 
stosunkowo małą liczbę inwestycji z zewnątrz. 
Studenci wyrażają przekonanie, że ograniczone 
możliwości zawodowe zmuszają ich do przeprowadzki 
(14). Oczekuje się, że dzięki wdrożeniu w większym 
wymiarze gospodarki o obiegu zamkniętym uda się 
stworzyć 700 000 miejsc pracy do 2030 r. (15), a także 
pobudzić innowacje oraz lokalne możliwości kariery. 
Powiązania między instytucjami edukacyjnymi a 
lokalnymi przedsiębiorstwami mogą sprzyjać tworzeniu 
miejsc pracy.

Emisje i jakość powietrza
 zużycie energii w Lublinie jest nadal w dużym stopniu 
uzależnione od węgla. Jedynie 2% zapotrzebowania na 
energię pochodzi ze źródeł odnawialnych, a miasto jest 
odpowiedzialne za emisję łącznie 2160 kilo ton CO2. 
Znaczna część tych emisji (2,5%) pochodzi   
z użycia betonu. Aby skompensować emisje wynikające 
z rocznego zużycia betonu w Lublinie, miasto 
musiałoby posadzić ok. 2,3 mln drzew.

Urbanizacja
Lublin w niewielkim stopniu ochrania swoje tereny 
zielone, co oznacza, że jego obszary naturalne i rolnicze 
są zagrożone zabudową.

Tylko 2% zapotrzebowania 
Lublina na energię 
pochodzi ze źródeł 

odnawialnych

2%
Energia 

odnawialna

98 %
Paliwa
kopalne

Stosunek liczby
autobusów do

samochodów w Lublinie:

577 samochodów 
na 1 000 osób

1 autobus/trolejbus
na 1 000 osób

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków.

Rozwój zrównoważonej, 
wielomodalnej mobilności oraz 
transportu niskoemisyjnego.

Rozwój systemów ogrzewania 
wykorzystujących energię 
cieplną.

Produkcja i dystrybucja energii
z odnawialnych źródeł energii.

Zwiększanie efektywności 
energetycznej w 
przedsiębiorstwach 
i administracji

Działania informacyjne, 
edukacyjne i uzupełniające.

*zgodnie z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Lublina (PGN)

Priorytety 
energetyczne dla 
miasta Lublina*:
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wielomodalnej mobilności oraz 
transportu niskoemisyjnego.

Rozwój systemów ogrzewania 
wykorzystujących energię 
cieplną.

Produkcja i dystrybucja energii
z odnawialnych źródeł energii.

Zwiększanie efektywności 
energetycznej w 
przedsiębiorstwach 
i administracji

Działania informacyjne, 
edukacyjne i uzupełniające.

*zgodnie z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Lublina (PGN)

Priorytety 
energetyczne dla 
miasta Lublina*:

Całkowita emisja 
generowana przez Lublin:

2 160 000 Mg CO2/rok

33%

33%

40%31%36%

27%

Inne

Całkowita emisja

Całkowite użycie energii

Gospodarstwa
domoweTransport

Beton użyty w sektorze 
budowlanym Lublina 

odpowiada za wysoką 
emisję: 

To jest 2,5% całkowitej 
emisji Lublina.

55 100
Mg/r CO2-eq

(14) Gmina Lublina. (2018). Foresight Lublin 2050. Źródło
(15) Cambridge econometrics, Trinomics, ICF. (2018). Wpływ 
gospodarki o obiegu zamkniętym na rynek pracy w Europie. 

https://www.miasta2050.pl/lublin2050 
https://trinomics.eu/project/the-effect-of-the-circular-economy-on-employment-in-europe/ 
https://trinomics.eu/project/the-effect-of-the-circular-economy-on-employment-in-europe/ 
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Zachowania konsumentów 
Aby przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
mieszkańcy muszą zapoznać się z bardziej 
cyrkularnymi zachowaniami (np. sortowanie odpadów 
lub naprawa produktów). Ponadto mieszkańcy 
mogą zmniejszać negatywne odziaływanie dóbr 
konsumpcyjnych poprzez kupowanie zgodnie z zasadą 
„food miles” czyli z uwzględnieniem odległości, 
jaką musi pokonać żywność od miejsca produkcji 
do końcowego nabywcy. Jest to jeden z istotnych 
czynników, wpływających zarówno na jej jakość, 
wartości odżywcze, jak i stan środowiska naturalnego.

Przejście na zrównoważony transport 
Mieszkańcy często korzystają z transportu 
indywidualnego (ilość samochodów osobowych 
2019 r. 196 347,  2018 r. 189 281) powodującego 
codzienne korki i zanieczyszczenie powietrza i rozległą 
emisję CO2. Kontynuacja poszukiwania czystych 
form mobilności miejskiej może poprawić zarówno 
środowisko życia, jak i wpływ miasta na klimat.

Infrastruktura gospodarki odpadami
Infrastruktura do naprawy i ponownego wykorzystania 
materiałów w skali najbliższego sąsiedztwa nie jest 
jeszcze dostępna dla wszystkich mieszkańców. PSZOK 
mają potencjał, ale obecnie są one nadal ograniczone 
przepisami. Zwiększona sprawozdawczość 
i monitorowanie pochodzenia odpadów, np. z placów 
budowy, może pomóc w identyfikacji przepływów 
surowców o wysokiej wartości.

Odpady - 
 Polska a UE

Mieszkańcy Lublina 
generują średnio 27% 
mniej odpadów niż 
pozostali obywatele UE

14% odpadów nie jest 
monitorowanych?

Mieszkańcy Lublina są 
zobowiązani do segre-
gowania odpadów na 

5 frakcji:

SZKŁO

PAPIER

TWORZYWA 
SZTUCZNE I METALE

BIO

ODPADY 
ZMIESZANE

Odpady zielone: pojemniki lub 
worki na terenie nieruchomości.

Odpady budowlane i remontowe 
(beton, gruz, fragmenty 
materiałów ceramicznych, 
stłuczone szkło okienne): 
pojemniki na terenie 
nieruchomości.

Przeterminowane leki: pojemniki 
w aptekach lub pojemniki na 
odpady niebezpieczne.

Przeterminowane środki 
chemiczne: pojemniki na odpady 
niebezpieczne.

Zużyte baterie i akumulatory: 
pojemniki na odpady 
niebezpieczne.

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, świetlówki
i zużyte żarówki 
energooszczędne: cykliczne 
akcje i stałe punkty zbiórki.

Zużyte opony - cykliczne akcje 
i stałe punkty zbiórki.

Meble i inne odpady gabarytowe 
(wszelkie rodzaje mebli, 
materace, choinki, ościeżnice, 
drewno, grube gałęzie)– zbiórki 
w konkretnych datach.

Pozostałe kategorie 
segregowanych
odpadów:

Odpady - 
 Polska a UE

Mieszkańcy Lublina 
generują średnio 27% 
mniej odpadów niż 
pozostali obywatele UE

14% odpadów nie jest 
monitorowanych?

Mieszkańcy Lublina są 
zobowiązani do segre-
gowania odpadów na 

5 frakcji:

SZKŁO
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ODPADY 
ZMIESZANE
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(beton, gruz, fragmenty 
materiałów ceramicznych, 
stłuczone szkło okienne): 
pojemniki na terenie 
nieruchomości.

Przeterminowane leki: pojemniki 
w aptekach lub pojemniki na 
odpady niebezpieczne.

Przeterminowane środki 
chemiczne: pojemniki na odpady 
niebezpieczne.

Zużyte baterie i akumulatory: 
pojemniki na odpady 
niebezpieczne.

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, świetlówki
i zużyte żarówki 
energooszczędne: cykliczne 
akcje i stałe punkty zbiórki.

Zużyte opony - cykliczne akcje 
i stałe punkty zbiórki.

Meble i inne odpady gabarytowe 
(wszelkie rodzaje mebli, 
materace, choinki, ościeżnice, 
drewno, grube gałęzie)– zbiórki 
w konkretnych datach.

Pozostałe kategorie 
segregowanych
odpadów:

Sprawozdawczość
Chociaż prawo krajowe wymaga, aby odpady 
komunalne były rozdzielane na wiele frakcji, dostępne 
są ograniczone informacje na temat końca ich życia, 
zarówno w przypadku odpadów komunalnych, jak 
i przemysłowych. Lepsze monitorowanie strumieni 
odpadów przetwarzanych w zakładach recyklingu 
może dostarczyć szczegółowych informacji na temat 
procesu i postępów w osiąganiu docelowego poziomu 
recyklingu wynoszącego 50% do 2030 r.
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Cyrkularność to nie tylko zwiększenie wskaźników 
recyklingu, ale także integracja obiegu zamkniętego  
w całym łańcuchu wartości i całej gospodarce. 
Strategie o największym wpływie całkowicie redukują 
ilość materiału i ilość odpadów.

Ograniczanie zużycia zasobów
Większość marnotrawionej żywności pochodzi  
z gospodarstw domowych. Całkowita ilość odpadów 
żywnościowych wytwarzanych przez mieszkańców 
Lublina może wykarmić 15 000 osób, czyli 1 na 
25 mieszkańców Lublina. Gospodarstwa domowe 
zużywają znaczną część energii miasta. Występuje 
to głównie na gęsto zaludnionej zachodniej części 
miasta i na północnym wschodzie (Kalinowszczyzna). 
Renowacja w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej może odegrać dużą rolę w zmniejszaniu 
zapotrzebowania na energię.

Odzyskiwanie zasobów o dużej wartości
Prawie 40% miejskich odpadów przemysłowych jest 
składowanych lub spalanych w cementowni w Chełmie, 
jednej z dwóch najniższych form tworzenia wartości 
z odpadów. Choć ilość odpadów jest mniejsza niż 
w innych polskich miastach, wciąż jest tu sporo do 
odzyskania. Duże przepływy jednorodnych odpadów 
przemysłowych stwarzają możliwości wprowadzenia 
cyrkularnej działalności gospodarczej. Zwiększenie 
współczynników separacji i tworzenie większych 
monostrumieni wielokrotnego użytku może poprawić 
tworzenie wartości z lubelskich strumieni odpadów.

Wartość w odpadach budowlanych 
W 2018 r. 98% tych odpadów zostało zgłoszonych 
jako „poddane recyklingowi lub przygotowane do 
ponownego użycia i odzysku”. Nie gwarantuje to 
jednak, że odpady te zostaną przetworzone z najwyższą 
możliwą wartością, więc może to spowodować utratę 

Stare Miasto

Śródmieście 

Podzamcze i Czwartek 

Rejon ul. Kalinowszczyzna 

Rejon Dworca PKP 

Rejon ul. Kunickiego

1

2

3

4

5

6

Punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 

(PSZOK) w Lublinie 
przyjmuje odpady 

budowlane i rozbiórkowe. 
Roczna ilość wynosi:  

360 700
Mg zmieszanych 

odpadów 
budowlanych 

i rozbiórkowych

593 500
Mg odpadów 

betonowych i gruzu

W 2018 r. 98% tych odpadów zostało 
zgłoszonych jako „poddanych recyklingowi lub 
przygotowanych do ponownego wykorzystania 

i odzysku”. Nie gwarantuje to jednak, że 
odpady te zostały przetworzone 

z zapewnieniem najwyższej możliwej wartości, 
co oznacza, że występuje tu potencjalna utrata 

wartości ekonomicznej.

W Miejskim Programie 
Rewitalizacji na lata 

2017-2023, miasto Lublin 
uzgodniło przeprowadzenie 

rewitalizacji sześciu obszarów 
miasta:

35,4 mln
PIZZ

125 Mg
Turyści

50 Mg
Osoby dojeżdżające
do pracy 

13  283 Mg
Gospodarstwa 
domowe

Główne podmioty 
wytwarzające odpady 
organiczne w Lublinie:

Zakłady Przemysłu 
Ziemniaczanego 

LUBLIN
2 620 Mg rocznie

Lubella Sp. Z o.o. 
S.K.A. z siedzibą 

w Lublinie 
862 Mg rocznie

PERŁA BROWARY 
LUBELSKIE S.A. 
577 Mg rocznie

AGRAM Spółka 
Akcyjna

504 Mg rocznie

PASTA

Każdego roku mieszkańcy 
Lublina, turyści i osoby 
dojeżdżające do pracy 
wytwarzają 13 458 Mg 

odpadów żywnościowych.

Jest to wartość równa :
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BURAKI CUKROWE

KUKURYDZA

ZIEMNIAKI

Sektor rolniczy Lublina 
produkuje ok. 23 000 
Mg/r żywności, w tym 

głównie:

Corocznie mieszkańcy 
Lublina, turyści, 

odwiedzający
 i dojeżdżający produkują 

13 500 Mg odpadów 
żywnościowych.

Z wszystkich odpadów 
rolniczych można by 

wyprodukować 
wystarczającą liczbę 

kompostu by zastąpić 
nawóz potrzebny na całej 

Lubelszczyźnie.

Lublin posiada 
roczną produkcję 
żywności na 
poziomie 
ok. 23 kton.

Mogłoby to wyżywić 
ok. 14 700 ludzi, co 
stanowi 1 na 25 
mieszkańców Lublina.

ODPADY ROLNICZE

=5 900 Mg
KOMPOST

890 Mg

SZANSE DLA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

wartości. Zmniejszenie wykorzystania zasobów 
pierwotnych w budownictwie oraz zwiększenie 
wykorzystania materiałów pochodzenia biologicznego 
i wtórnego z lokalnych rozbiórki może pomóc 
zmniejszyć wpływ. W ramach Programu Rewitalizacji na 
lata 2017-2023 (16) Lublin rewitalizuje sześć obszarów 
miasta i prowadzi wiele projektów budowlanych na 
obrzeżach. Do budowy nowych obiektów i remontów 
wykorzystuje się rocznie 455 tysięcy Mg materiałów 
budowlanych, co generuje 45 tysięcy Mg odpadów 
rozbiórkowych, potencjalnie dostarczających około 10% 
materiałów do budowy nowych obiektów w mieście.

Wartość w odpadach organicznych 
Odpady organiczne można stosunkowo łatwo 
ponownie wykorzystać z zachowaniem ich wysokiej 
wartości. Eksperymentowanie z nowymi metodami 
zbiórki poprzez grupowanie restauracji i ich odpadów 
w centrum miasta. Na przykład kompostowanie 
wszystkich odpadów organicznych w mieście 
mogłoby zastąpić wszystkie nawozy potrzebne na 
Lubelszczyźnie. Strumienie odpadów organicznych  
z przetwórstwa spożywczego mogą potencjalnie służyć 
jako materiał wejściowy dla innowacyjnej lokalnej 
przedsiębiorczości. Odpady organiczne z lokalnych firm, 
które nie mogą już być wykorzystywane jako żywność, 
mogą być potencjalnie kompostowane lokalnie lub 
wykorzystywane jako źródło ciepła i biogazu.

Wartość w ściekach 
System wodny Lublina ma duży potencjał, aby 
przyczynić się do powstania systemu o obiegu 
zamkniętym. Każdego roku w Lublinie spada ok. 
78 mln m³ wody deszczowej, która mogłaby zostać 
wyłapana i wykorzystana do nawadniania, chłodzenia 
przemysłowego lub do celów domowych (np. woda do 

prania czy toalet). Ponadto woda odprowadzana do 
Lublina zawiera duże ilości składników odżywczych, 
które można odzyskać w celu zastąpienia nawozów 
syntetycznych na terenach rolniczych Lublina.

Energia odnawialna 
Zużycie energii w Lublinie na poziomie 5 500 GWh/ 
rok pozostaje w dużej mierze uzależnione od paliw 
kopalnych, przy czym największy udział mają węgiel  
i gaz ziemny (tylko 2% pochodzi z odnawialnych źródeł 
energii, w tym źródeł pochodzenia biologicznego). 
Jednak celem Polski jest osiągnięcie 21% udziału 
energii odnawialnej do 2030 r. Aby osiągnąć ten cel, 
potrzebna jest duża transformacja. Znaczna część 
potencjału energii słonecznej Lublina pozostaje 
niewykorzystana. W przyszłości miasto może 
potencjalnie dostosować politykę umożliwiającą 
(warunkowe) umieszczanie turbin wiatrowych, co 
pozwoli miastu wykorzystać rozległy potencjał 
energetyczny wiatru do zasilania miasta. Potrzebne są 
zróżnicowane źródła energii odnawialnej, aby zapewnić 
dostatecznie duży, stały dopływ czystej energii do 
miasta.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury  
Gospodarstwa domowe otrzymują 78% swojej energii  
w postaci ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
zasilanej głównie gazem ziemnym i węglem. 
Zrównoważone alternatywne źródła ciepła 
wprowadzane do sieci mogą obejmować neutralne 
ciepło resztkowe lub ciepło z wód powierzchniowych. 
Punkty PSZOK i punkty skupu mogą odgrywać główną 
rolę w zapewnianiu przestrzeni do przechowywania 
i obróbki wtórnych materiałów budowlanych, 
ograniczając zużycie materiałów pierwotnych 
i transport.

Wody zrzutowe Lublina 
zawierają dużą ilość 

składników odżywczych, 
które aktualnie nie są 

wykorzystywane.

Jest to strata cennych zasobów
 i potencjał do eutrofizacji 
(zanieczyszczenia) wód 

powierzchniowych.
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(16) Gmina Lublin. (2017). Program Rewitalizacji Lublina na lata 2017-2023. Źródło

https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/rewitalizacja/ 
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MIASTO DZIELNIC

Ustanowienie zrównoważonej przyszłości Lublina 
wymaga wdrożeń w środowisku zbudowanym. 
Wymaga to od miasta zwiększenia poziomu 
samowystarczalności, odpowiedniego projektowania 
i modernizacji budynków na rzecz poprawy 
wydajności energetycznej i odzysku materiałów, 
wdrożenia infrastruktury potrzebnej do napraw 
i ponownego wykorzystania materiałów, jak również 
pobudzania nowych sposobów poruszania się 
po mieście. Miasta będą projektowane w taki 
sposób, aby wpisać w nie i wspierać miejscową 
bioróżnorodność, a także tworzyć zdrowe 
i tętniące życiem otoczenie dla rozmaitych 
aktywności społeczno-gospodarczych służących 
społecznościom i miastu jako całości. Oczywiście 
nie wszystkie części miasta nadają się do wdrożenia 
ogółu funkcji.

Każda dzielnica może odegrać istotną rolę 
w realizacji zrównoważonej przyszłości, 
wykorzystując swoje wyjątkowe cechy. Zewnętrzne 
dzielnice miasta mogą być projektowane w 
taki sposób, aby wytwarzać nadwyżkę energii 
odnawialnej służącą całemu miastu, czerpiąc z 
poprzemysłowego charakteru, bliskości zasobów 
naturalnych i istniejącej infrastruktury. Dzielnice 
w gęsto zaludnionym centrum miasta mogłyby 
zużywać więcej energii z powodu większego 
zagęszczenia i starszego zasobu budynkowego, 
ale ich śródmiejskie położenie mogłoby w dalszym 
ciągu spełniać wiele funkcji kulturalnych 
i handlowych niezbędnych dla każdego miasta. 

Dodanie komponentu przestrzennego do analizy 
przepływu materiałów umożliwia przejście na 
poziom większej szczegółowości (mapa  s. 24). 
Niektóre dzielnice mogą w większym stopniu 
nadawać się do utrzymywania infrastruktury 
śródmiejskiej i symbioz z przemysłem, podczas gdy 
pozostałe mogłyby okazać się odpowiedniejsze dla 
lokalnych ośrodków współpracy społecznej 
i programów szkolnych.

Najgęściej zaludnionymi dzielnicami Lublina są 
Śródmieście położone na południowy zachód od 
centrum oraz Bazylianówka usytuowana na północny 
wschód od centrum, zaś populacja studencka 
koncentruje się wokół terenów największych 
uniwersytetów: w Rury i Wieniawie, położonych na 
wschód od centrum miasta.
 
W porównaniu z obszarami peryferyjnymi 
centrum Lublina charakteryzuje się wyższymi 
wskaźnikami bezrobocia, zakresu wsparcia ze 
strony pomocy społecznej oraz wykluczenia 
społeczno-ekonomicznego. Jest także centralnym 
punktem programu rewitalizacji przestrzeni 
publicznych. Program ten ma na celu renowację 
starszych budynków, stymulację rozwoju 
gospodarczego oraz przyciągnięcie do centrum 
podmiotów gospodarczych, aby odwrócić tendencje 
suburbanizacyjne występujące w Lublinie.
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TYPOLOGIA DZIELNIC

Ośrodki mieszkalne  
(Dziesiąta, Sławinek)

Dzielnice mieszkalne położone są poza centrum miasta, 
charakteryzuje je mała lub umiarkowaną zielenią  
i gęstością zaludnienia. Są one jednak wystarczająco 
zaludnione, by tworzyć poczucie wspólnoty  
i wystarczająco przestronne by stworzyć przyjemne 
środowisko dla rozwoju społeczności Lublina. 
Akcentowanie istniejących silnych sieci i inicjatyw, 
a także kierowanie zachęt finansowych w kierunku 
rozwijania inicjatyw lokalnych i wzmacniających 
społeczność, takich jak ogrody społecznościowe, 
centra napraw i programy szkolne, może ułatwić 
przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dalsze 
budowanie budżetowania partycypacyjnego może 
pomóc społeczności w osiągnięciu tych celów.

Ośrodki konsumpcyjne  
(Stare Miasto, Śródmieście)

Ośrodki konsumpcyjne charakteryzują się dużą 
gęstością zaludnienia i dużym ruchem. Możemy 
również myśleć o tych dzielnicach jako o miejscach, 
do których ludzie przychodzą ze względu na centralne 
położenie barów, restauracji, sklepów by się spotkać 
i dzielić doświadczeniami. Te intensywne działania 
konsumpcyjne idą w parze z wytwarzaniem odpadów. 
Zabytkowy charakter centrum miasta utrudnia 
wdrażanie na dużą skalę technologii produkcji 
energii. W związku z tym, rejony te muszą polegać na 
dzielnicach zewnętrznych w zaopatrzeniu w energię. 
Ośrodki konsumpcyjne powinny ułatwić działalność 
sprzedawcom detalicznym i bankom produktów 
ponownie wprowadzającym na rynek używane, 
odnowione i przetworzone produkty oraz materiały 
lubelskich przedsiębiorców.

Bliskość restauracji i hoteli stwarza potencjał 
w zakresie łączenia strumieni odpadów organicznych, 
które mogą pomóc w osiągnięciu krytycznej ilości 
przepływu w celu skutecznego kompostowania 
do innych celów, takich jak cyrkularne centrum 
żywnościowe. Śródmieście ma dwa duże parki, które 
przyciągają turystów, a także są atrakcyjnym miejsce 
dla spędzania wolnego czasu.

Ośrodki produkcyjne  
(Wrotków, Tatary)

Te peryferyjne dzielnice spełniają w metabolizmie 
miejskim funkcję produkcyjną i przetwórczą. 
Zlokalizowana jest tam infrastruktura obsługująca 
całe miasto, między innymi produkcja energii, 
przetwarzanie odpadów i przemysł na dużą skalę, 
a gęstość zaludnienia jest średnia. Produktywny 
charakter tych dzielnic, w połączeniu z istniejącymi 
dużymi przestrzeniami związanymi z działalnością 
przemysłową, może stanowić platformę dla innowacji, 
eksperymentów i produkcji na małą skalę. Gmina może 
przetestować innowacyjne koncepcje i żywe laboratoria 
na tych obszarach, które można następnie rozszerzyć 
na resztę miasta, jeśli okażą się skuteczne. Te 
cyrkularne działania mogą pomóc w tworzeniu miejsc 
pracy i redefiniowaniu tożsamości dzielnic.

Strefy rolnicze 
(Głusk, Ponikwoda)

Strefy rolnicze to peryferyjne dzielnice z ekstensywną 
działalnością rolniczą i stosunkowo niską gęstością 
zaludnienia. Obejmują dzielnice takie jak Głusk, 
Ponikwoda czy Węglin-Południe, które charakteryzują 
się połączeniem zwartych terenów mieszkaniowych, 
otoczonych ekstensywną produkcją rolniczą.

Zielone oazy 
(Abramowice, Zemborzyce)

Te dzielnice oferują mnóstwo zielonej przestrzeni 
i pełnią rolę bogatych przyrodniczo ustroni dla 
mieszkańców miasta. Ekosystemy i bioróżnorodność 
tych terenów należałoby wspierać i chronić wraz ze 
wzrostem liczby ludności, a bogactwo ekologiczne na 
tych obszarach powinno być łatwo dostępne w celach 
zarówno edukacyjnych, jak i rekreacyjnych.
 

Gęsto zabudowane środowisko 
(Bronowice, Za Cukrownią)

Betonowe dżungle to osiedla mieszkaniowe i handlowe 
w okolicach centrum o dużej gęstości zaludnienia 
i niewielkiej ilości terenów zielonych. Biorąc pod 
uwagę intensywne niekorzystne skutki zdrowotne 
spowodowane zatorami komunikacyjnymi i niewielkim 
dostępem do przyrody, tworzenie dostępnych 
naturalnych przestrzeni kieszeniowych powinno być 
najwyższym priorytetem na tych obszarach. Idealnie 
byłoby, gdyby wiele dróg funkcjonowało jako zielone 
arterie, które zapewniają czyste powietrze i azyl 
w centrum miasta. Zielone dachy i coraz większa 
przepuszczalna powierzchnia pomogłyby również 
uczynić miasto bardziej gościnnym i odpornym na 
nieregularne opady.
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04 Wizja i plan działań
Jak będzie wyglądał Lublin, jeśli zastosujemy ambitne pomysły na zrównoważone miasto oraz zasady gospodarki  
o obiegu zamkniętym? Wyobrażamy sobie tutaj niektóre ze zmian, które mogłyby mieć miejsce na drodze do w pełni 
cyrkularnej gospodarki lokalnej i zrównoważonej przyszłości Lublina w roku 2050. Wizję zorganizowaliśmy wokół 
czterech obszarów tematycznych, pamiętając o tym, że miasto składa się z różnych dzielnic, które mogą wnieść do tej 
wizji swoje unikatowe cechy. Wizja opiera się na kierunku strategicznym sformułowanym w Strategii Rozwoju Lublina na 
lata 2013-2020, spostrzeżeniach z prognozy Lublin 2050, a także na wkładzie zainteresowanych stron 
i władz miasta.

Do tej pory dokonaliśmy analizy obecnego stanu Lublina. W tej części przedstawiamy odważną wizję na 2050 r.  
i proponujemy mierzalne cele. Osiągnięcie tej wizji w Lublinie wymaga skoordynowanego zestawu działań na przestrzeni 
wielu lat, wspieranych przez silne przywództwo ze strony władz lokalnych i coraz silniejszą współpracę z sektorem 
prywatnym, środowiskiem akademickim i społeczeństwem obywatelskim. Przedstawiamy również zestaw konkretnych 
narzędzi, które pozwolą osiągnąć cele zawarte w wizji. Tabela z celami i kluczowymi wskaźnikami wydajności daje wgląd  
w sposób monitorowania postępów. Projekty strategiczne wybrano na podstawie warsztatów z interesariuszami, ankiet  
i wywiadów.

Oczywiście działania te są wstępnymi zaleceniami, które wymagają dalszej weryfikacji. W związku z tym, strategia nie 
powinna być traktowana jako dokument statyczny o zamkniętym katalogu działań, ale jako punkt wyjścia do bardziej 
szczegółowej mapy drogowej. Istnieją też cele długoterminowe, między innymi odchodzenie od spalania węgla jako paliwa 
kopalnego, składowisk i spalarni odpadów. Osiągnięcie tych celów wymaga również śmiałego prawodawstwa i polityki oraz 
przeprowadzenia dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, które mogą zostać doprecyzowane w strategii Lublin 2030.
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WIZJA DLA LUBLINA

Miasto, w którym krążą 
zasoby o najwyższej wartości
W 2050 r. przepływy zasobów 
wykorzystywane są cyklicznie przez 
miasto i otaczające je obszary 
podmiejskie, zachowując najwyższą 
wartość.

 • Lublin ogranicza ilość odpadów 
przekazywanych na składowiska  
i do spalania poprzez wprowadzenie 
rygorystycznych przepisów 
dotyczących ponownego 
wykorzystania i recyklingu.

 • Inteligentny system zbierania danych 
o odpadach pozwala Lublinowi 
monitorować i udostępniać 
informacje społeczeństwu oraz 
przedsiębiorcom.

 • Zużycie energii w mieście pokrywa 
energia odnawialna, a dzielnice są 
ogrzewane ciepłem odpadowym  
z przemysłu i centrów danych.

 • Nadmierne przepływy odpadów są 
wykorzystywane przez lokalnych 
mieszkańców i przedsiębiorców na 
nowe innowacyjne, czyste materiały 
i produkty.

Inteligenta, wolna od paliw 
kopalnych brama na Wschód
Energia wytwarzana lokalnie napędza 
czystą technologię miasta oraz czysty 
i nowoczesny system mobilności, który 
łączy miasto z resztą świata.

 • Modernizacja i doposażenie 
budynków w celu zapewnienia 
maksymalnej efektywności 
energetycznej.

 • Wprowadzenie bezemisyjnych 
systemów mobilności i transportu.

 • Stworzenie czystych źródeł energii 
grzewczej  na terenie miasta.

 • Stworzenie pilotażowych projektów 
efektywności energetycznej  
w dzielnicach w ramach programów 
rewitalizacji, począwszy od Starego 
Miasta i Śródmieścia.

 • Stworzenie inteligentnych systemów 
logistycznych w całym Lublinie, 
optymalizacja przepływów 
mobilności i niemal niezauważalny 
transport towarów przez miasto.

Miasto prężnych społeczności 
i zrównoważonego rozwoju 
Środowisko miejskie Lublina stymuluje 
symbiotyczną relację między 
człowiekiem a przyrodą i pozostawia 
przestrzeń dla flory i fauny, aby mogły 
się rozwijać zarówno wewnątrz, jak i na 
obrzeżach miasta.

 • Lublin ma silne poczucie obowiązku 
ochrony miejskich lasów, rzek  
i jezior.

 • Budynki w Lublinie są wykonane  
z trwałych materiałów.

 • Głos mieszkańców jest decydującym 
czynnikiem w przydzielaniu i dbaniu 
o zieleń w każdej okolicy.

 • Lublin zapewnia bezpieczne 
i przyjazne środowisko dla 
wszystkich mieszkańców i gości, 
w tym społeczności akademickiej, 
wschodnich sąsiadów oraz 
zróżnicowanych grup mieszkańców 
i turystów, zapewniając jednocześnie 
szeroką współpracę i aktywność 
obywatelską.

Miasto o akademickiej 
i innowacyjnej kulturze
Lublin jest uznanym i innowacyjnym 
ośrodkiem akademickim, 
rozpoznawalnym w kraju i zagranicą, 
który stymuluje czysty i zrównoważony 
rozwój.

 • Lublin to uznany ośrodek 
akademicki, znany z innowacji 
stymulujących rozwój zdrowego i 
szczęśliwego środowiska.

 • Rozległe przepływy organiczne 
pozwoliły miastu stać się wiodącym 
ośrodkiem akademickim  
w rozwoju nowych zrównoważonych 
biotechnologii, farmacji  
i przetwarzania żywności.

 • Kilka żywych laboratoriów zapewnia 
przestrzeń do eksperymentowania, 
wspólnego uczenia się  
i współpracy między naukowcami  
i przedsiębiorcami.

 •  Lublin edukuje swoich mieszkańców 
na temat obiegu zamkniętego  
i zrównoważonego rozwoju.
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Społeczne i Kulturalne
Interesariusze wskazują, że są bariery w angażowaniu społeczeństwa jak również tworzenia podejścia 
opartego na współpracy zarówno w samorządzie gminnym jak poszczególnymi interesariuszami.
 
 • Komunikowanie wizji i działań - publiczne przekazywanie informacji o GOZ może być ważnym 

narzędziem budowania świadomości społecznej. Może również odgrywać kluczową rolę w 
tworzeniu interakcji wokół strategicznych kierunków działań.

 • Budowanie potencjału - Wspólne zrozumienie idei GOZ pomoże wyznaczać cele strategiczne dla 
całej administracji samorządowej. Powołanie urzędnika ds. GOZ ułatwi współpracę.

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym jako wspólne przedsięwzięcie - współpraca międzysektorowa 
i współdziałanie z dotychczasowymi inicjatywami będą przyspieszały proces transformacji. 
Wymaga to dobrego rozeznania co do działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe 
i inicjatywy lokalne oraz aktywnej roli samorządu w tworzeniu międzybranżowych grup 
sterujących. Te można organizować wokół konkretnych branż o wysokim potencjale.

Polityczne i Prawne
Interesariusze wskazują, że istnieje wiele polityk i przepisów, które utrudniają wdrażanie cyrkularnych 
innowacji. Ponadto wiele strumieni odpadów jest obecnie niedostatecznie zgłaszanych.

 • Przepisy prawa - zmiana strategii działania może okazać się wymagająca, gdyż często wynika 
ona z zasad prawa krajowego i unijnego. Tworzenie przejściowych stref eksperymentalnych 
może sprzyjać uzyskaniu przestrzeni niezbędnej do innowacji.

 • Lepsze rozeznanie w strumieniach odpadów - aby stworzyć podstawy do innych działań 
przedstawionych w tej mapie drogowej, konieczne jest opracowanie programu zbierania i 
monitorowania danych, który wskazywałby postępy miasta w usprawnianiu gospodarowania 
zasobami i inkluzywnym rozwoju gospodarczym.

 • Przyjęcie cyrkularnych celów i ram monitorowania - Przyjęcie celów i wybór kluczowych 
wskaźników efektywności, aby umożliwić ocenę i monitorowanie postępów w realizacji wizji.

 • Ustanowienie współpracy międzywydziałowej w Urzędzie Miasta - realizacja wizji wymaga 
zaangażowania Wydziału Gospodarki Komunalnej, ale również m.in. energetyki i budownictwa. 
Wymaga również zintegrowania działań i celów z już istniejącymi programami. 

Lublin jest w trakcie przygotowywania strategii 
do 2030, a także a także opracowywania strategii 
regionalnej dla województwa lubelskiego. W trakcie 
badań napotkano pewne podstawowe bariery 
stojące na drodze wdrażania w Lublinie gospodarki o 
obiegu zamkniętym.  Aby wdrożyć ją z powodzeniem 
i iść w stronę zrównoważonej przyszłości, można 
wskazać szereg kluczowych działań nadrzędnych, 
które przyczynią się do zwiększenia szans na 
powodzenie implementacji GOZ w Lublinie.

SYSTEMOWE DZIAŁANIA NA RZECZ TWORZENIA WARUNKÓW DLA 
GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W LUBLINIE
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Gospodarcze i Finansowe
Dostęp do finansowania i inwestycji UE uważane są za warunek wstępny wdrażania innowacji. 

 • Identyfikacja finansowania w celu aktywizacji sektora prywatnego, uczelni i organizacji społecznych 
- rozeznanie w potencjale finansowania w różnej skali (regionalnym, krajowym i unijnym) pomoże 
zmobilizować środki finansowe. Pewien potencjał mogą mieć Zielony Ład, Interreg. Pomóc może 
również identyfikacja już istniejących dotacji i mechanizmów finansowania oraz dokonanie w nich 
korekt.

Fizyczne i Technologiczne
Wprowadzenie innowacji jest postrzegane jako wyzwanie ze względu na ograniczoną przestrzeń 
dla innowacyjnych projektów. Kilka czynników stymuluje środowisko zbudowane, które pobudza 
innowacje: 

 • Aktywna gmina - władze samorządowe mogą przyjąć aktywną postawę poprzez udzielanie 
zamówień promujących nowe technologie budowlane, dotowanie zielonych dachów i 
organizowanie spotkań partycypacyjnych dla wybranych grup inicjatywnych.

 • Dzielnice - sporządzanie planów rozwoju dzielnic może pomóc w zidentyfikowaniu odpowiedniego 
miejsca do wdrożenia GOZ i działania organizacji społecznych. Mogą również zostać 
wykorzystane istniejące programy partycypacyjnego zarządzania.

 • Fizyczna infrastruktura - Wykorzystanie istniejącej infrastruktury może pomóc w szybkim 
śledzeniu pewnych innowacji. Przykładem jest program EBI dotyczący wykorzystania sieci 
ciepłowniczej do nowych źródeł ogrzewania.

SYSTEMOWE DZIAŁANIA NA RZECZ TWORZENIA WARUNKÓW DLA 
GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W LUBLINIE
Wizja
Aby przejść w kierunku bardziej zrównoważonego, 
prężnego, zdrowego i szczęśliwego miasta, 
musimy odważyć się wyobrazić sobie śmiałe plany 
na przyszłość. Dlatego w niniejszym raporcie 
przedstawiono cztery kierunki wizji, które dają 
obraz tego, jak Lublin mógłby wyglądać jako 
zrównoważone miasto w przyszłości. Gmina już 
rozpoczęła odważny projekt w tym zakresie, Lublin 
Forecast 2050. W dokumencie zarysowano różne 
trendy i wykorzystano je do przewidzenia różnych 
możliwych planów rozwoju dla gminy.

Chociaż opieramy się na spostrzeżeniach z 
wywiadów z różnymi grupami interesariuszy, 
linie wizji przedstawione w tym raporcie są mniej 
osadzone w aktualnych trendach, ale skupiają 
się bardziej na tym, jak mógłby wyglądać Lublin. 
Zarysowujemy wspólną przyszłość, opierając się 
na naszych największych nadziejach na szczęśliwe 
i zrównoważone miasto i wykorzystujemy to, aby 
dostosować się do przyszłości, którą musimy 
wspólnie stworzyć.



29 CIRCULAR CITIES PROGRAM - LUBLIN

ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

STWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH KLUCZOWYM ZMIANOM W 
LUBLINIE
Strategiczny zestaw narzędzi: 25 
cyrkularnych projektów   
W tej sekcji przedstawiono wybór strategii o 
najwyższym potencjale realizacji, wybranych na 
podstawie badań, rozmów z interesariuszami oraz 
potencjalnych punktach startu, w połączeniu z 
konkretnymi projektami i przykładami. Projekty 
te nie są zamknięte, ponieważ mają stanowić 
punkt wyjścia do osiągnięcia wizji i wprowadzenia 
strategicznej zmiany. Konkretny zestaw projektów 
może pomóc w pobudzeniu współpracy potrzebnej 
do ukształtowania kultury obiegu zamkniętego 
w Lublinie, która będzie katalizować innowacje 
i ostatecznie przekształcić lokalną gospodarkę 
na jeszcze bardziej cyrkularną. Oczywiście 
przedstawione kierunki strategiczne są wstępnymi 
rekomendacjami, które będą wymagały dalszej 
rewizji i weryfikacji. W związku z tym strategia ta nie 
powinna być postrzegana jako statyczny dokument, 
ale jako punkt wyjścia dla bardziej zdefiniowanego 
planu działania lub potencjalnie jako inspiracja 
do stworzenia Strategii 2030. Docelowo istnieją 
cele długoterminowe, w tym odejście od węgla, 
składowanie i spalanie. Osiągnięcie tych celów 
będzie również wymagało odważnych przepisów i 
polityki, a także zajęcia się większymi projektami 
infrastrukturalnymi.
   

Mapa drogowa
Towarzysząca raportowi mapa drogowa czyni te 
działania praktycznymi i sugeruje, jak zaplanować 
je w czasie. Szczegółowe plany działania będą 
musiałyby być sporządzane każdego roku w 
oparciu o bieżącą analizę sytuacji, a także poprzez 
wdrażanie konkretnych przypadków biznesowych. 
Równie istotne co plany jest utworzenie grupy 
inicjującej cyrkularne zmiany w mieście.

Monitorowanie postępów
Przedstawiona wizja ilustruje, jak Lublin mógłby 
się rozwijać, zbliżając się do zrównoważonej 
przyszłości. Wyznaczenie konkretnych celów 
pomaga uczynić przemiany namacalnymi i 
wymiernymi. Proponujemy zestaw celów dla każdej 
linii wizji oraz Kluczowe Kryteria Wydajności do ich 
monitorowania. Używamy Ramy dla siedmiu filarów 
(str. X), aby zilustrować podejście holistyczne.
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GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) W LUBLINIE: 
25 DZIAŁAŃ NA START
Miasto, w którym krążą 
zasoby o najwyższej wartości

 • D1 Instytucje publiczne i szkoły zero 
waste. 

 • D2  Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych przez władze 
gminne. 

 • D3 Ogólnomiejski  system 
wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

 • D4 Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum naprawy i 
ponownego wykorzystania. 
 
D5  Stworzenie międzysektorowego 
akceleratora dla rozwoju 
cyrkularnych produktów ze 
strumieni odpadów organicznych. 

 • D6 Wprowadzenie systemu „płać za 
tyle, ile wyrzucasz” w przemyśle  
i przedsiębiorstwach.

Inteligenta, wolna od paliw 
kopalnych brama na Wschód

 • D7 Normy wydajności energetycznej 
w przetargach dla wszystkich 
nowych budynków. 

 • D8 Porozumienie z lokalnymi 
firmami ws. produkcji  
i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej. 

 • D9 Smart City Dashboard 
- Stworzenie panelu dla 
inteligentnego miasta (energia, 
zasoby, woda, transport). 

 • D10 Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście. 

 • D11 Zbudowanie multimodalnego 
systemu mobilności.

Miasto prężnych społeczności 
i zrównoważonego rozwoju 

 • D12 Pilotażowy budynek 
użyteczności publicznej oparty na 
na materiałach organicznych. 

 • D13 Paszporty materiałowe. 

 • D14 Wymaganie wznoszenia 
wszystkich nowych budynków 
zgodnie z zasadami obiegu 
zamkniętego.

 • D15 Zintegrowana, zielona sieć 
wzdłuż rzeki Bystrzycy. 

 • D16 Uwzględnienie w wytycznych 
dot. rozwoju wymagań co do 
(publicznych) terenów zielonych. 

 • D17 Dalsze budowanie  budżetu 
partycypacyjnego dla projektów 
zazieleniania miasta.

Miasto o akademickiej  
innowacyjnej kulturze

 • D18 Stworzenie międzyuczelnianej 
platformy MOOC na rzecz cyrkularnych 
innowacji. 

 • D19 Udoskonalenie programów 
nauczania w szkołach podstawowych  
i średnich w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i GOZ. 

 • D20 Szkolenia z gospodarki o obiegu 
zamkniętym dla urzędników miejskich.

 • D21 Lubelskie laboratorium zielonego 
budownictwa. 

 • D22 Lubelskie centrum przetwarzania 
żywności. 

 • D23 Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną 
składającą się z urzędników miejskich, 
regionalnych menedżerów 
i przedstawicieli firm obecnych  
w Strefie. 

 • D24 Ustanowienie cyrkularnych 
kryteriów dla nowych firm w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. 

 • D25 Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 
uniwersytetami, sektorem rolno-
spożywczym i przemysłem 
spożywczym.

* (Massive Open Online Course - Powszechne Otwarte Kursy Internetowe)

30



31 CIRCULAR CITIES PROGRAM - LUBLIN

ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

05 Plan działań dla 
każdej wizji

 • Bez tej drugiej
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Dziś Lublin szczyci się tym, że jest miastem 
praktycznie pozbawionym odpadów, które 
tworzy przychody i dobre warunki dla wszystkich, 
przyczyniając się jednocześnie do zdrowego 
funkcjonowania środowiska. Pętle zasobów są 
zamknięte w różnych skalach i jest to widoczne 
nawet podczas spaceru po mieście – mieszkańcy 
Lublina przynoszą swoją elektronikę do warsztatów 
naprawczych, różne pojazdy do zbiórki odbierają 
wysokiej jakości strumienie materiałów, na lokalnych 
terenach zielonych prowadzone jest kompostowanie, 
a wykorzystanie zrównoważonych materiałów o 
niskim wpływie na środowisko, takich jak drewno 
i ponownie wykorzystane materiały budowlane, 
znajduje odzwierciedlenie w zabudowie miasta. 

Na początku lat dwudziestych XXI wieku Lublin miał 
już stosunkowo niski ślad materiałowy,  
a przeciętna produkcja odpadów na mieszkańca 
stała na znacznie niżej od średniej unijnej. Wskaźniki 
recyklingu były już dość wysokie, jednak lata 20. 
przyniosły zaostrzenie polityki miasta w tej kwestii. 
W tych latach Lublin stał dopiero na początku drogi 
do rozwoju miasta cyrkularnego, jakim jest obecnie. 
Od tego czasu udało się uwolnić ogromny potencjał 
drzemiący w recyklingu lokalnych zasobów  
z zachowaniem ich wysokiej jakości. Każda dzielnica 
posiada niezbędną infrastrukturę potrzebną do 
naprawy, renowacji lub wymiany towarów, zanim 
cokolwiek zostanie zutylizowane. PSZOK zostały 
przekształcone w centra naprawcze i magazyny 
wtórnych materiałów budowlanych. 

Przejście na gospodarkę cyrkularną oraz 
wykorzystanie lokalnie dostępnych materiałów, 
takich jak wysokiej jakości odpady organiczne, 
stworzyło nową, prężną gospodarkę dla Lublina, 
gdzie powstało w końcu atrakcyjne środowisko 
biznesowe dla krajowych i międzynarodowych 
inwestorów, do czego miasto aspirowało od lat. 
Połączenie inwestycji w silny sektor wiedzy i 
poprawa skuteczności recyklingu pozwoliły na 
oddzielenie zależności dobrego samopoczucia 
mieszkańców od zużycia materiałów. Spowodowało 
to gwałtowny wzrost jakości życia, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu zużycia surowców 
pierwotnych.

We wczesnych latach 20. XXI wieku większość 
odpadów komunalnych była jeszcze spalana  
w celu zapewnienia energii w cementowni  
w Chełmie. Pierwszym krokiem w kierunku nowego 
systemu było zwiększenie sortowania odpadów  
i zachęcenie zarówno przedsiębiorstw, jak i gospo-  
darstw domowych do uczestnictwa w tym procesie. 
Ścisła polityka recyklingu i kampania zainicjowana 
przez miasto skupiona na potencjale przejścia 
na gospodarkę cyrkularną przyniosła wspaniałe 
rezultaty. Mieszkańcy poświęcili czas na sortowanie 
materiałów, co pozwoliło przetwórcom odpadów na 
recykling o wysokiej wartości. Utworzone  
w różnych dzielnicach lokalne warsztaty pozwoliły 
jednak mieszkańcom na naprawę i renowację 
swoich produktów, zmniejszając ilości materiałów, 
które trafiały do systemu gospodarki odpadami. 

Aby zapoczątkować wysokowartościowe 
wykorzystanie rozległych strumieni przemysłowych 
odpadów organicznych w Lublinie, stworzono 
niewielki innowacyjny program we współpracy 
między samorządem miasta, studentami 
biotechnologii lubelski uczelni wyższych 
oraz wieloma przedsiębiorcami lokalnymi. W 
tym projekcie z pochodzących z zakładów 
przetwarzających ziemniaki odpadów, których 
wielkość w tym czasie wynosiła 2 620 Mg 
rocznie, powstały wysokiej jakości biomateriały. 
Sukces tego innowacyjnego projektu biorafinacji 
zaowocował silną siecią współpracy wokół 
gospodarki cyrkularnej między lokalnymi 
uniwersytetami, przedsiębiorcami a gminą. Obecnie 
sieć ta nadal tworzy w całym mieścieniezliczone 
inicjatywy wykorzystujące materiały uznawane 
kiedyś za odpady, a dziś wymieniane między 
przedsiębiorstwami za pomocą wygodnego 
narzędzia informatycznego, które śledzi przepływy 
zasobó w mieście. Dużym sukcesem były gościnne 
zajęcia z zakresu gospodarki cyrkularnej w 
lubelskich szkołach średnich, na których uczono 
uczniów o możliwościach tworzenia wartości 
z lokalnych zasobów. Jako pomoce naukowe 
posłużyły wszystkie cyrkularne inicjatywy oferowane 
przez miasto.

MIASTO, W KTÓRYM KRĄŻĄ ZASOBY O NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI.
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MIASTO, W KTÓRYM KRĄŻĄ ZASOBY O NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI.

Lublin przejął aktywną rolę w regionie i dał przykład 
dzięki wymianie wiedzy z województwem.  
W skali regionu powstała gęsta sieć gospodarki 
cyrkularnej. W latach 40. XXI wieku innowacje 
silnego lubelskiego ośrodka akademickiego 
zaczęły przejawiać się w otaczającym go regionie, 
przekształcając cały obszar w dynamiczny, lokalny 
system ekonomiczny kładący szczególny nacisk na 
innowacyjny charakter działań i prężną gospodarkę 
żywnością. Aby dalej pobudzać przechodzenie na 
gospodarkę cyrkularną, Lublin zbudował na początku 
lat 30. jeden z najbardziej rozbudowanych systemów 
monitoringu odpadów w kraju. Opierając się na 
rosnącej specjalizacji w dziedzinie informatyki, 
miasto zbierało informacje o składzie, ilości  
i przepływie strumieni odpadów. Dzięki 
udostępnieniu danych wszystkim lokalnym 
przedsiębiorcom i ośrodkom akademickim Lublin 
szybko zaczął wyróżniać się w kraju, a wkrótce 
także na arenie międzynarodowej jako miasto 
zrównoważonych innowacji i biotechnologii.  
 

Do 2040 r. prawie wszystkie materiały w sektorze 
budowlanym były pozyskiwane lokalnie i w sposób 
zrównoważony. Miasto szeroko wykorzystywało 
recykling minerałów, innowacyjne biomateriały 
i lokalne zasoby, takie jak lokalne, zrównoważone 
drewno i biobeton z Chełmskiej wytwórni betonu. 
Oznaczało to zarówno zakończenie spalania 
odpadów w mieście, jak i produkcji nowego cementu 
pierwotnego. Od tej chwili miasto dysponowało 
wystarczającą ilością innowacyjnych biomateriałów 
i zasobów z recyklingu, aby utrzymać wysoką jakość 
zabudowy bez tradycyjnego i zanieczyszczającego 
procesu produkcji cementu.
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MIASTO, W KTÓRYM KRĄŻĄ ZASOBY O NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI.

Wizja
Lublin dąży do osiągnięcia cyrkularnego i zeroodpadowego metabolizmu 
miejskiego. Do 2050 roku miasto dąży do zmniejszenia wytwarzania odpadów 
komunalnych o 90%. Z pozostałych odpadów mniej niż 5% powinno zostać 
spalone. Zamiast tracić materiały na składowiskach i w spalarni, Lublin dąży do 
odzyskiwania jak największej ilości materiałów o najwyższej wartości 
i zapewnienia, że składniki odżywcze z biomateriałów wracają do natury. 
Materiały budowlane pozyskiwane są z rozebranych budynków, co powinno 
ułatwiać sprawny miejski system zbierania i raportowania odpadów budowlanych. 
Aby osiągnąć tę wizję, Lublin powinien zaangażować sektor publiczny i prywatny, 
a także obywateli poprzez podnoszenie świadomości i budowanie potencjału.

Strategiczne cele:
1. Dawanie dobrego przykładu: instytucje i szkoły zero waste.

2. Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia zeroodpadowe  
i cyrkularne zarządzanie materiałami. 

3. Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym w celu wykorzystania 
odpadów przemysłowych w cyrkularnych projektach.

Powiązane dokumenty strategiczne
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 

 • Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020. 

 • Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Lublin za rok 2018.

Działania

D1 Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

D2 Opracowanie kryteriów zamówień publicznych przez 
władze gminne.  
 
D3 Ogólnomiejski system wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

D4 Pilotażowy projekt dzielnicowego centrum naprawy  
i ponownego wykorzystania.

D5 Stworzenie międzysektorowego akceleratora dla 
rozwoju cyrkularnych produktów ze strumieni odpadów 
organicznych.

D6 Wprowadzenie systemu „płać za tyle, ile wyrzucasz”  
w przemyśle i przedsiębiorstwach w przemyśle 
i przedsiębiorstwach.

Polityka
Gospodarka
�Współpraca
Fizyczna�implementacja

LEGENDA
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DAWANIE DOBREGO PRZYKŁADU: INSTYTUCJE I SZKOŁY ZERO WASTE (1/2)

Kluczowe działania

D1 Instytucje i szkoły zero waste.

Instytucje publiczne mogą dawać dobry przykład i budować świadomość, stawiając 
na zero waste. Szkoły i instytucje publiczne zobowiązują się do zero waste poprzez 
przekierowanie wszystkich swoich strumieni odpadów ze składowisk oraz stosowanie 
recyklingu, lub kompostowania z lokalnymi przedsiębiorcami. Program dotyczący 
szkół może zostać wdrożony pilotażowo w 2-3 szkołach, a w razie powodzenia jego 
skalę można zwiększyć. 

 • Wpływ: Redukcja odpadów, budowanie świadomości gospodarki zero waste. 

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, szkoły, instytucje publiczne (szkoły 
publiczne, biblioteki publiczne, instytuty badawcze). 

 • Warunki umożliwiające: Budowanie potencjału.

Gdzie szukać inspiracji?
Zero odpadów
Szkoły w Palo Alto zobowiązują się do wyeliminowania wszystkich odpadów 
(wykraczając poza ograniczanie zasobów, ponowne wykorzystanie i recykling) 
poprzez takie projektowanie produktów, by eliminować odpady. Ważnym 
aspektem jest współpraca całej społeczności szkolnej na rzecz eliminowania 
odpadów.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://www.pausd.org/about-us/sustainability
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

DAWANIE DOBREGO PRZYKŁADU: INSTYTUCJE I SZKOŁY ZERO WASTE (2/2)

Kluczowe działania

D2 Opracowanie kryteriów zamówień publicznych przez władze gminne.

Dzięki cyrkularnym zamówieniom publicznym władze publiczne mogą realizować 
zakupy towarów i usług w taki sposób, by przyczyniać się do wdrażania założeń 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a tym samym zamykać obiegi materiałów, energii, 
zmniejszając wpływ na cały cykl życia.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 już wyrażała plany 
wdrożenia cyrkularnych modeli zakupowych jako innowacyjnego instrumentu polityki. 
Obecnie realizowany jest pilotażowy program testowania innowacyjnych modeli 
zamówień publicznych. Tym samym Lublin ma wyjątkową pozycję do włączenia 
kryteriów cyrkularnych do swoich istniejących programów. 

 • Wpływ: Wspieranie cyrkularnych rynków. 

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, instytucje publiczne.

 • Warunki umożliwiające:  Wewnętrzne możliwości i aktywny samorząd. 
 

Gdzie szukać inspiracji?
Program promocji odpowiedzialnych 
zakupów Nantes we Francji w ramach 
miejskiego planu zakupów publicznych 
wyznaczyło 11 jasnych działań i celów, 
które obejmują również wytyczne dotyczące 
zamówień publicznych.

Więcej informacji:  
EU Brochure on Circular Procurement

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue74_Case_Study_148_Nantes.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/CP_European_Commission_Brochure_webversion_small.pdf
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

INWESTOWANIE W INFRASTRUKTURĘ I LOGISTYKĘ, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ 
ZARZĄDZANIE  ZEROODPADOWYMI I CYRKULARNYMI MATERIAŁAMI (1/2)
Kluczowe działania

D3 Ogólnomiejski system wykorzystania materiałów wielorazowych

Kubki jednorazowe i naczynia na wynos obciążają finansowo i ekologicznie 
gospodarkę odpadami komunalnymi. Łącząc duże podmioty z branży hotelarskiej 
w Lubinie, gmina może rozpocząć budowę ogólnomiejskiego systemu ponownego 
wykorzystania jednorazowych opakowań na wynos.

 • Wpływ: Redukcja odpadów.

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, podmioty z branży hotelarskiej.

 • Warunki umożliwiające: Ogólnomiejska współpraca z udziałem kawiarni, restauracji 
i hoteli.

Gdzie szukać inspiracji?
Niemiecka firma ReCup z sukcesem wprowadziła ogólnokrajowy system 
kaucji na filiżanki do kawy, a ostatnio także miski na wynos. Do tej pory 
system wdrożony jest w ponad 5200 kawiarniach, restauracjach i stacjach 
benzynowych na terenie całego kraju.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://recup.de/
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

INWESTOWANIE W INFRASTRUKTURĘ I LOGISTYKĘ, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ 
ZARZĄDZANIE  ZEROODPADOWYMI I CYRKULARNYMI MATERIAŁAMI (2/2)
Kluczowe działania

D4 Pilotażowy projekt dzielnicowego centrum naprawy i ponownego 
wykorzystania.

Dzielnicowe centra ponownego wykorzystania i naprawy są kluczową częścią 
infrastruktury publicznej, która umożliwia funkcjonowanie gospodarki o obiegu 
zamkniętym w miastach. Zapewniają mieszkańcom umiejętności oraz narzędzia 
pozwalające na dłuższe użytkowanie produktów, zmniejszając tym samym obciążenie 
systemów gospodarowania odpadami i oszczędzając cenne zasoby potrzebne do 
produkcji nowych dóbr konsumpcyjnych. Lublin może wspierać tworzenie takich 
centrów udostępniając lokalne przestrzenie oraz zapewniając wsparcie finansowe  
i techniczne dla podmiotów zainteresowanych ich tworzeniem. 

 • Wpływ: Tworzenie kultury ponownego wykorzystywania zamiast jednorazowości. 

 • Współpraca interesariuszy: Istniejące inicjatywy społeczne. 

 • Warunki umożliwiające: Środki finansowe jako stymulator działań, miejskie kanały 
komunikacyjne.

Gdzie szukać inspiracji?
Repair Café International to organizacja, która stymuluje tworzenie 
kawiarenek naprawczych w Belgii i Holandii, oferując zainteresowanym 
praktyczne prawne, społeczne i brandingowe porady, jak założyć kawiarenkę 
naprawczą. Organizacja oferuje również przegląd  lokalizacji kawiarni.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

STYMULOWANIE WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM PRYWATNYM W CELU 
WYKORZYSTANIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH W CYRKULARNYCH 
PROJEKTACH (1/2)
Kluczowe działania

D5 Stworzenie międzysektorowego akceleratora dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów organicznych.

Silne strategiczne ukierunkowanie Lublina na inteligentne innowacje w biogospodarce 
można wykorzystać do zwiększenia wartości obecnie niewykorzystywanych strumieni 
odpadów z regionalnego przemysłu spożywczego. Dzięki ukierunkowanemu 
programowi, który łączy trzy regionalne inicjatywy klastrów przemysłu spożywczego ze 
studentami kierunków biznesowych i rolniczych, gmina może przyspieszyć tworzenie 
cyrkularnych  produktów z odpadów organicznych. 

 • Wpływ: Redukcja odpadów przemysłowych. 

 • Współpraca interesariuszy: Lubelski Klaster Przemysłu Spożywczego, Uczelnie 
wyższe.

 • Warunki umożliwiające: Wydarzenia/przestrzenie współpracy pomiędzy biznesem  
i startupami.

Gdzie szukać inspiracji?
Holenderska firma PeelPioneers przerabia skórki pomarańczowe będące 
odpadem z restauracji, hoteli i supermarketów w wartościowe produkty dla 
przemysłu spożywczego.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://peelpioneers.nl/
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

Kluczowe działania

D6 Wprowadzenie systemu „płać za tyle, ile wyrzucasz” w przemyśle  
i przedsiębiorstwach.

Systemy “płać za tyle, ile wyrzucasz” (Pay-As-You-Throw) mogą skutecznie zachęcać 
do redukcji ilości odpadów w przemyśle i przedsiębiorstwach. Będzie jednak 
konieczne ścisłe monitorowanie tych systemów, aby zapobiegać nielegalnemu 
wyrzucaniu odpadów. Będzie to również wymagało szkoleń dla sektora prywatnego 
na temat sposobów redukcji ilości odpadów i wdrażania zrównoważonej gospodarki 
zasobami.

 • Wpływ: Redukcja odpadów przemysłowych i konsumenckich. 

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, przemysł spożywczy. 

 • Warunki umożliwiające: Pomiary i monitorowanie, tworzenie współpracy 
międzysektorowej i budowanie potencjału.

Gdzie szukać inspiracji?
Pay-As-You-Throw (PAYT):
San Jose, miasto w USA liczące obecnie około miliona mieszkańców, 
wdrożyło ww. system w 1993 roku. Zaowocowało to znacznymi rocznymi 
oszczędnościami na kosztach komunalnych odpadów stałych 
i znacznym wzrostem wskaźników recyklingu.

STYMULOWANIE WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM PRYWATNYM W CELU 
WYKORZYSTANIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH W CYRKULARNYCH 
PROJEKTACH (2/2)

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://archive.epa.gov/wastes/conserve/tools/payt/web/pdf/paytss.pdf
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CEL -MIASTO, W KTÓRYM KRĄŻĄ ZASOBY O NAJWYŻSZEJ 
WARTOŚCI.

KPI - MIASTO, W KTÓRYM KRĄŻĄ ZASOBY O NAJWYŻSZEJ 
WARTOŚCI.

1. Zmniejszenie�ilości�wytwarzanych�odpadów�komunalnych. Masa�wytworzonych�odpadów�komunalnych�na�mieszkańca�[Mg/rok].

2. Odzyskiwanie�maksymalnej�wartości�ze�strumieni�odpadów,�zarówno�
przemysłowych,�jak�i�komunalnych.

Średni�przychód�z�tony�odzyskanych�odpadów.

3. Utrzymanie�jakości�materialnej�(złożoności)�zasobów�niebiotycznych. Odsetek�zasobów�niebiotycznych�poddanych�recyklingowi�na�tym�samym�
poziomie�jakości�(złożoności)�[%].

4. Substancje�odżywcze�ze�wszystkich�odpadów�biotycznych�są�
zwracane�do�naturalnego�obiegu.

Odsetek�odpadów�organicznych�przetworzonych�w�celu�odzyskania�
składników�odżywczych�[%].

5. Ograniczenie�spalania�odpadów�do�>5%�do�roku�2050. Masa�odpadów�spalanych�rocznie�na�mieszkańca�[Mg/rok].

6. Kampanie�świadomościowe�wśród�mieszkańców�i�turystów�nt.�
znaczenia�polityki�zero�waste.

Odsetek�obywateli�i�turystów�świadomych�znaczenia�redukcji�odpadów�
(ocena�jakościowa�poprzez�ankiety)�[%]

7. Zwiększenie�zbiórki�odpadów�budowlanych. Masa�odpadów�budowlanych�zbieranych�selektywnie,�jako�udział� 
w�odpadach�budowlanych�ogółem�[Mg/rok].

8. Poprawa�sprawozdawczości�w�zakresie�odpadów�budowlanych. Masa�wytworzonych�na�miejscu�odpadów�budowlanych�[Mg/rok].

9. Ułatwienia�w�zakresie�pozyskiwania�wtórnych�materiałów�
budowlanych.

Liczba�PSZOK�zbierających�odpady�budowlane.

10. Wdrażanie�polityki�zielonych�zamówień�publicznych�dla�przestrzeni�
publicznych�i�nieruchomości�komunalnych.

 • Odsetek�zamówień�z�wykorzystaniem�kryteriów�środowiskowych� 
w�porównaniu�z�całością�zamówień�administracji�miasta�[%];

 • Wtórne�materiały�budowlane�wykorzystywane�w�zamówieniach�
publicznych�[Mg/r].

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI (KPI) I CELE
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Cały region zna Lublin jako „Inteligentne Miasto 
Lublin”. Miasto szczyci się tym przydomkiem. Kraje 
sąsiadujące, w tym Białoruś i Ukraina, uważają 
Lublin za „bramę czystych technologii na Wschód”, 
inspirujące miasto przodujące pod względem 
wykluczenia surowców kopalnych. Nowoczesne, 
przezroczyste panele słoneczne pokrywają dachy 
wszystkich domów budowanych od lat 20. XXI 
wieku. Nawet niektóre budynki zabytkowego 
centrum generują własną energię elektryczną. 
Turbiny wiatrowe zlokalizowane w regionie 
zaspokajają resztę zapotrzebowania Lublina na
energię elektryczną,  a ciepło resztkowe
z przemysłu i centrów danych zasila bezpośrednio
zmodernizowany system ciepłowniczy, ogrzewając
pobliskie domy. Dzięki bezemisyjnym systemom 
mobilności i transportu oraz czystemu kompleksowi 
grzewczemu miasta jakość powietrza w Lublinie 
plasuje się obecnie na jednym z najwyższych miejsc 
w Europie. Przejście Lublina na gospodarkę prawie  
w całości opartą na usługach i wiedzy zastąpiło 
zanieczyszczający środowisko przemysł. 
Mieszkańcy Lublina poruszają się swobodnie po 
całym mieście rowerami, pieszo lub nowoczesną 
komunikacją miejską, która przewozi pasażerów do 
dowolnego miejsca na terenie Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego. W 2020 roku Polska pozostawała 
w tyle za innymi krajami europejskimi. Podczas 
gdy wiele z nich przyjmowało cele zerowych emisji, 
Polska trzymała się narodowej tradycji wydobycia 
węgla, co skutkowało dużą emisją dwutlenku 
węgla i niską jakością powietrza w wielu regionach. 
Udział energii odnawialnej w Lublinie również 
wynosił zaledwie 2% całkowitego zapotrzebowania 
na energię. Zmieniło się to na początku lat 20., 

kiedy to Lublin przyjął zintegrowane podejście 
do odchodzenia od paliw kopalnych. Kredyt z EIB 
pomógł LPEC w znacznym usprawnieniu sieci 
ciepłowniczej w mieście, zapewniając ciepło około 
75 proc. jego mieszkańców do połowy lat 20. Na 
początku lat 30. wszystkie gospodarstwa domowe 
w Lublinie były ogrzewane czystymi źródłami energii. 
Ponadto wszystkie budynki publiczne 
i instytucje edukacyjne zostały zmodernizowane do 
najwyższego poziomu efektywności energetycznej, 
pokazując, że jest to możliwe. Stare Miasto  
i Śródmieście były pierwszymi dzielnicami, które 
zostały zmodernizowane w ramach programu 
rewitalizacji w celu uzyskania najwyższej wydajności 
energetycznej. Powodzenie tego pilotażowego 
projektu doprowadziło do przyjęcia przez miasto 
surowych kryteriów energetycznych w przepisach 
o planowaniu przestrzennym i procesach 
przetargowych dotyczących terenów publicznych.

Ta redukcja zużycia energii szła w parze z produkcją 
energii odnawialnej. Miasto zaczęło skromnie, 
od mapowania potencjału paneli słonecznych 
w mieście, a także ciepła wynikającego z 
działalności przemysłowej, które nie było wtedy 
jeszcze wykorzystywane do ogrzewania lubelskich 
gospodarstw domowych. Mnogość metod produkcji 
czystej energii stała się widoczna w całym Lublinie. 
Wraz z rozwojem sieci mobilności elektrycznej w 
mieście inwestycje publiczne i publiczno-prywatne 
w odnawialne źródła energii stały się bardzo 
popularne. Po przyjęciu przez region nowych 
przepisów, które ułatwiły rozmieszczanie turbin 
wiatrowych, udział energii odnawialnej wzrósł 
jeszcze bardziej. Nie tylko budynki, ale także system 

mobilności stały się wydajniejsze energetycznie
i zasilane energią odnawialną. Ważną rolę odegrały 
tu strefy rewitalizacyjne miasta, które zamieniły się 
w wolne od samochodów zielone oazy. Zadziwiała 
ilość miejsca, która powstała po wprowadzeniu 
zakazu wjazdu samochodów do centrum 
Mieszkańcy zyskali przestrzeń do spacerów,  
jazdy na rowerach i do innych czystych form 
transportu. Miasto zyskało 4 km ścieżek rowerowych 
na 10 000 mieszkańców pod koniec lat 20.  
w porównaniu z 0,94 km ścieżek przypadających na 
tę liczbę mieszkańców w 2020 r. Dziś infrastruktura 
rowerowa to sieć szerokich zielonych dróg 
pozwalających na wygodny dojazd do wszystkich 
dzielnic Lublina, a także do naturalnych obszarów na 
obrzeżach miasta.

Wraz z systemem rowerowym Lublin zainicjował 
radykalną modernizację transportu publicznego 
w latach 20. i 30. Flota elektrycznych autobusów 
szybko przewozi mieszkańców przez miasto,  
a wygodnie rozmieszczone przystanki pozwalają 
na dojazd do wszystkich dzielnic Lublina. 
Komunikacja miejska jest ściśle powiązana 
z regionalnymi i międzynarodowymi węzłami 
komunikacyjnymi miasta, takimi jak lubelski port 
lotniczy i port dronowy oraz przebiegająca przez 
region od początku lat 30. XXI wieku kolej 9 dużych 
prędkości. Korki to dziś jedynie wspomnienie. 
System transportowy Lublina jest wspierany przez 
inteligentne technologie, które optymalizują 
przepływy mobilności w przestrzeni i czasie. 
Inteligentne systemy logistyczne pozwalają na 
niemal niezauważalny przewóz towarów przez 
miasto.

INTELIGENTNA, WOLNA OD PALIW KOPALNYCH BRAMA NA WSCHÓD
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INTELIGENTNA, WOLNA OD PALIW KOPALNYCH BRAMA NA WSCHÓD

Wizja
Lublin dąży do stworzenia lokalnego, odnawialnego i wydajnego systemu 
energetycznego, wykorzystując potencjał energii słonecznej. Budynki wymagają 
niewielkiej ilości energii do ogrzewania ze względu na wysiłki miasta w zakresie 
modernizacji energetycznej i surowe przepisy dotyczące nowych inwestycji. Do 
2030 roku miasto dąży do całkowitego zniesienia spalania węgla do ogrzewania 
domów. Zamiast tego Lublin dąży do inteligentnej infrastruktury ciepłowniczej, 
która ponownie wykorzystuje ciepło resztkowe z przemysłu i centrów danych. 
Lublin dąży również do dekarbonizacji swojego systemu mobilności, przechodząc 
w kierunku transportu publicznego i dobrze rozwiniętej sieci rowerowej.

Strategiczne cele: 
1. Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku zbudowanym.

2. Panel dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na społeczności.

3. Inteligentna i czysta mobilność.

4. Transgraniczne cyrkularne partnerstwa publiczno-prywatne z Ukrainą 
i Białorusią.

Powiązane dokumenty strategiczne
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin 2015. 

 • Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020.

 • Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa 
Gazowe dla Miasta Lublin na lata 2019-2033 .

Działania

D7 Normy wydajności energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

D8 Porozumienie z lokalnymi firmami ws. produkcji  
i wykorzystania lokalnej energii odnawialnej.

D9 Smart City Dashboard - Stworzenie panelu dla 
inteligentnego miasta (energia, zasoby, woda, transport).

D10 Ustanowienie stref wolnych od samochodów w całym 
mieście.

D11 Zbudowanie multimodalnego systemu mobilności.

Polityka
Gospodarka
�Współpraca
Fizyczna�implementacja

LEGENDA
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STYMULOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ŚRODOWISKU 
ZBUDOWANYM (1/2)
Kluczowe działania

D7 Normy wydajności energetycznej w przetargach dla wszystkich nowych 
budynków.

Lublin, z wieloma inwestycjami budowlanymi na obrzeżach miasta, stoi przed 
strategiczną szansą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną  
i ogrzewanie przyszłych budynków. Wyznaczenie ambitnych wytycznych dotyczących 
efektywności energetycznej w nowo zbudowanym środowisku ma kluczowe znaczenie 
dla zmniejszenia zależności miasta od paliw kopalnych.

 • Wpływ: Oszczędność kosztów energii elektrycznej, redukcja CO2. 

 • Współpraca interesariuszy: Wydziały planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, wykonawcy, właściciele domów.

 • Warunki umożliwiające: Budowanie potencjału. 
.

Gdzie szukać inspiracji?
Budynki niskoenergetyczne na terenach należących do miasta. Münster 
(Niemcy) ustanowiło wytyczne, zgodnie z którymi wszystkie nowe budynki na 
terenach należących do miasta spełniają wymagania dotyczące wydajności 
cieplnej zwane „Niedrig Energy Haus” (dom niskoenergetyczny). Te normy 
przekraczają przepisy krajowe o 30%. W wyniku tego projektu właściciele 
domów zaoszczędzili prawie 1 mln euro na kosztach energii i 3400 ton 
dwutlenku węgla rocznie.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://energypedia.info/images/f/fd/Low-energy_Building_Standards_through_Sale_of_City-owned_Land_in_Germany.pdf
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

Kluczowe działania

D8 Porozumienie z lokalnymi firmami ws. produkcji i wykorzystania lokalnej 
energii odnawialnej.

Przejście na niskoemisyjne źródła energii to jeden ze strategicznych obszarów 
Lublina dla przyszłej inteligentnej specjalizacji. Lokalne przedsiębiorstwa i przemysł 
odgrywają ważną rolę w zwiększaniu produkcji energii odnawialnej przy jednoczesnym 
zakupie energii ze źródeł odnawialnych. Ogólnomiejskie porozumienie między 
przedsiębiorstwami może pomóc ukierunkować wspólne działania lubelskiego sektora 
publicznego i prywatnego w celu odejścia od kopalnych źródeł energii. 

 • Wpływ: Redukcja CO2.

 • Współpraca interesariuszy: Właściciele firm, inwestorzy, samorząd gminny.

 • Warunki umożliwiające: Współpraca międzysektorowa, budowanie współpracy.

Gdzie szukać inspiracji?
Spółdzielnia inwestycyjna w Belgii COOPEM powstała w 2017 roku w mieście 
Mouscron w Belgii jako wspólna inicjatywa mieszkańców, władz miejskich, 
przedsiębiorstw i inwestorów w energię słoneczną. Celem było wspólne 
promowanie lokalnych instalacji PV. Przedsiębiorstwa zgodziły się pokryć 
część kosztów instalacji, a pozostałe koszty pokryły z oszczędności energii 
elektrycznej.

STYMULOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ŚRODOWISKU 
ZBUDOWANYM (2/2)

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://www.citiesoftomorrow.eu/sites/default/files/documents/Mouscron%20-%20BE.pdf
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

PANEL DLA INTELIGENTNEGO MIASTA SKONCENTROWANEGO NA 
SPOŁECZNOŚCI
Kluczowe działania 

D9 Smart City Dashboard - Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta (energia, 
zasoby, woda, transport).

Kluczem do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów jest monitorowanie 
przepływu energii, wody, materiałów i transportu przez miasto. Zgodnie ze strategią 
Lublina, aby stać się inteligentnym miastem, dane te mogą być upubliczniane  
w internetowym dashboard. Interesariusze korzystają z ww. danych, by wdrażać 
rozwiązania na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju.

 • Wpływ: Mapowanie przepływów zasobów przez miasto stanowi podstawowy 
pomiar wykorzystania zasobów Lublina; niezastąpiony punkt pomiarowy 
pozwalający sprawdzić, czy miasto postępuje w kierunku swoich celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej, przedsiębiorstwa transportu publicznego, analitycy danych.

 • Warunki umożliwiające: Uzyskanie wglądu we wpływy i strumienie odpadów.

Gdzie szukać inspiracji?
C40 Interaktywny pulpit nawigacyjny emisji gazów cieplarnianych
Pulpit nawigacyjny umożliwia wgląd w historyczne dane dotyczące emisji 
gazów cieplarnianych (GHG) dla miast C40, raportowane zgodnie z Globalnym 
protokołem inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na skalę wspólnotową 
(GPC). Zgodnie z wytycznymi IPCC, pozwala na wiarygodne porównanie i 
agregację danych dotyczących emisji w różnych skalach czasowych  
i geograficznych.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://www.c40knowledgehub.org/s/article/C40-cities-greenhouse-gas-emissions-interactive-dashboard?language=en_US
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

PRZYSPIESZENIE ROZWOJU INTELIGENTNEJ I CZYSTEJ 
MOBILNOŚCI W LUBLINIE
Kluczowe działania
D10 Ustanowienie stref wolnych od samochodów w całym mieście.
Lokalne zanieczyszczenie powietrza i zatory komunikacyjne stanowią obciążenie dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców miasta. Pilotując strefy wolne od 
samochodów na wybranych ulicach, kampusach uniwersyteckich i docelowo w całym 
centrum miasta, Lublin może stworzyć bardziej przyjazne do życia i zdrowe środowisko 
miejskie. 

 • Wpływ: Redukcja zanieczyszczenia powietrza zmniejszenie zanieczyszczenia 
hałasem, redukcja CO2.

 • Współpraca interesariuszy: Departament Inwestycji i Rozwoju, Wydział Strategii 
i Przedsiębiorczości.

 • Warunki umożliwiające: Wewnętrzny potencjał; sesja współtworzenia dla rezydentów; 
kampania informacyjna. 

D11 Zbudowanie multimodalnego systemu mobilności. 
Potrzebne są inwestycje w systemy czystej mobilności, aby zaoferować wygodną,  
bezpieczną i niedrogą alternatywę dla posiadania samochodu. Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę rowerową i dofinansowanie m.in. zakupów rowerów 
towarowych dla przedsiębiorstw i obywateli to dobry pierwszy krok w kierunku czystego 
i inteligentnego systemu mobilności.

 • Wpływ: Redukcja zanieczyszczenia powietrza, redukcja CO2. 

 • Współpraca interesariuszy: Departament Inwestycji i Rozwoju, Wydział Strategii 
i Przedsiębiorczości.

 • Warunki umożliwiające: Fundusze, współpraca międzydzielnicowa.

Gdzie szukać inspiracji?
Strefy wolne od samochodów w Barcelonie 
Rada miasta zadeklarowała walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach 
poprzez przekształcenie 21 ulic w parki i place publiczne w ciągu 10 lat. 
Priorytetem dla ich ambitnego planu są ulice otaczające średniowieczne 
centrum Barcelony, gdzie gęstość zaludnienia i zanieczyszczenie są bardzo 
wysokie.

CIVITAS: Czystszy i lepszy transport 
w miastach 
CIVITAS to sieć europejskich miast 
prezentująca ponad 800 rozwiązań w 80 
żywych laboratoriach w całej Europie. Wykaz 
narzędzi i centrum edukacyjne pomagają 
innym miastom przezwyciężyć lokalne 
wyzwania związane z mobilnością.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://www.dezeen.com/2020/11/19/barcelona-eixample-masterplan-streets-green-space/
https://civitas.eu/knowledge-base


CEL - INTELIGENTNA, WOLNA OD PALIW KOPALNYCH BRAMA 
NA WSCHÓD

KPI-  INTELIGENTNA, WOLNA OD PALIW KOPALNYCH BRAMA 
NA WSCHÓD

1. Minimalizowanie�całkowitego�zużycia�energii�w�mieście. Wielkość�zużycia�energii�na�mieszkańca�[kWh/rok].

2. Maksymalizacja�lokalnej�produkcji�energii�elektrycznej� 
z�surowców�odnawialnych.

Lokalnie�wytwarzana�energia�odnawialna�procentowo�
w�stosunku�do�całkowitego�zużycia�energii�w�Lublinie�[%].

3. Minimalizacja�emisji�gazów�cieplarnianych. Poziom�równoważnika�CO2�emisji�gazów�cieplarnianych�na�osobę/PMB�
[t/rok].

4. Minimalizacja�wykorzystania�samochodów�i�maksymalizacja�
wykorzystania�transportu�publicznego�oraz�rowerowego.

Wskaźnik�wykorzystania�transportu�miejskiego�ogółem�
w�podziale�na�samochód,�transport�publiczny,�rower�i�pieszy.

5. Poprawa�infrastruktury�rowerowej. Długość�całkowita�pasów�rowerowych�[m].

6. Maksymalizacja�efektywności�energetycznej�budynków. Poziom�równoważnika�CO2�emisji�gazów�cieplarnianych�
w�budynkach�mieszkalnych,�handlowych�i�publicznych�[t/rok].

7. Maksymalizacja�wykorzystania�ciepła�resztkowego� 
z�przemysłu�i�centrów�danych.

Całkowita�ilość�ciepła�spoczynkowego�wykorzystanego�do�ogrzewania�
budynków,�jako�udział�[%]�całkowitego�zapotrzebowania�na�ciepło�[GJ].

8. Zaprzestanie�spalania�węgla�do�ogrzewania�domów�do�2030. Wskaźnik�zapotrzebowania�na�ciepło�w�domu�wytworzone�przez�spalanie�
węgla�[%].

48 CIRCULAR CITIES PROGRAM - LUBLIN

ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI (KPI) I CELE
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W 2050 r. Lublin stał się świetnym przykładem na to, 
jak miasta mogą być zrównoważonym, integrującym 
miejscem życia różnorodnych społeczności  
i wszystkich gatunków lokalnej fauny i flory. Jest to 
obecnie jeden z najzdrowszych obszarów  
o najmniejszym zanieczyszczeniu w Polsce.  
W latach 20. Lublin wdrożył strategię rozwoju, która 
opierała się na zasadach otwartości, życzliwości, 
przedsiębiorczości i ducha akademickiego, co 
między innymi sprzyjało rozwojowi gospodarki 
niskoemisyjnej. Pomogło to nie tylko radykalnie 
poprawić jakość powietrza w mieście, ale także 
szybko rozpoczęło ambitny program, którego celem 
było ujęcie dobra ludzi i środowiska w samym 
centrum strategii rozwoju miasta.  

W latach 20. Lublin realizował szeroko zakrojone 
plany zagospodarowania przestrzennego – ponad 
20% wyższe od średniej dla innych obszarów 
metropolitalnych. Zagrażało to środowisku 
naturalnemu Lublina, które wciąż było w całkiem 
niezłym stanie w porównaniu z resztą kraju. Władze 
miasta wiedziały, że zwiększenie do maksimum 
ochrony środowiska wymaga powszechnego 
zaangażowania. W latach 20. kampanie dla 
mieszkańców i turystów zwiększyły świadomość 
konieczności ochrony lubelskich lasów, rzek i 
jezior oraz rozbudziły w społeczeństwie poczucie 
obowiązku ochrony zasobów leśnych w samym 
mieście (1700 hektarów), zalesionym w 11,1%. 
W 2040 r. wydzielono pod Lublinem pierwszy 
rezerwat przyrody. Realizacja nowego parku ze 
zintegrowaną aranżacją przyrodniczą nad samą 

Bystrzycą przekształciła go w centralny punkt miasta 
– wizytówkę tego, jak należy integrować naturę 
w mieście i łączyć mieszkańców z otoczeniem 
przyrodniczym bez konieczności opuszczania 
miasta. Park stał się także początkiem internetu 
rzeczy dla lubelskiej zieleni, który stale monitoruje 
zapotrzebowanie gleby na składniki odżywcze 
i wodę. System pozwalający osobom opiekującym 
się zielenią miejską na utrzymanie drzew, krzewów 
i trawników w dobrym stanie został w latach 20. 
wprowadzony w całym miejskim ekosystemie. 
Poprawa jakości lubelskie roślinności natychmiast 
przyczyniła się do zmniejszenia efektu miejskich 
wysp ciepła, zapewniając miastu niezbędny cień.

Kampanie uświadamiające obywateli doprowadziły 
do publicznego nacisku na zmiany polityk na 
poziomie samorządowym dotyczących planowania 
przestrzennego, któremają zapewniać wystarczającą 
ilość zieleni na nowo zagospodarowanych terenach. 
Przepisy te gwarantowały łączenie lasów i parków,  
a także ograniczały rozwój przestrzenny  
i suburbanizację na obrzeżach miasta. W latach 30. 
XXI wieku cała lubelska roślinność i akweny zostały 
połączone, co spowodowało powrót do ekosystemu 
szerokiej gamy flory i fauny. Bioróżnorodność 
wzrosła do poziomu ostatnio obserwowanego  
w latach siedemdziesiątych XX wieku. 

Aby chronić miasto przed coraz bardziej 
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, 
poprawiono jego odporność na powodzie. Lublin 
zawsze cenił sobie partycypację społeczną 
i dawał mieszkańcom możliwość tworzenia 
własnych, innowacyjnych, wodoprzepuszczalnych 
powierzchni w celu zwiększenia wydajności 
odwadniania poszczególnych dzielnic. Służyły temu 
współfinansowane programy systemów kanalizacji 
miejskiej, które miały na celu dostosowanie miasta 
do każdej pogody. 

W latach 20. Lublin jeszcze bardziej zwiększył 
zaangażowanie społeczne swoich mieszkańców. 
Opierając się na istniejącej kampanii edukacyjnej, 
skłaniającej mieszkańców do udziału  
w podejmowaniu decyzji, stworzono solidne 
podstawy wzajemnego zaufania. Mieszkańcy 
i władze Lublina postrzegają lokalne debaty  
i konsultacje jako kluczowy element motywujący 
mieszkańców do podejmowania decyzji. Rola 
budżetu partycypacyjnego w strategii decyzyjnej 
Lublina wzrosła. Głos obywateli jest teraz 
decydującym czynnikiem przy przydzielaniu  
i dbaniu o przestrzeń zieloną w każdej dzielnicy. 
Zwiększone poczucie autonomii i jakości życia 
wśród mieszkańców zaowocowało powstaniem 
miasta przyjaznego dla wszystkich, z kwitnącymi, 
różnorodnymi społecznościami i dzielnicami. 
Przyjaźnie nastawiona była naturalnie także 
zróżnicowana społeczność studencka w mieście, 
skupiona głównie w dzielnicach Rury i Wieniawa.

MIASTO PRĘŻNYCH SPOŁECZNOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU
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Partycypacja społeczna przyspieszyła również 
dążenie do oddolnego ustanowienia gospodarki 
cyrkularnej w mieście. Dzięki wykorzystaniu 
istniejących doświadczeń lokalnych, tradycji 
rolniczych i kapitału społecznego, w latach 
30. Lublin zyskał w kraju i na świecie renomę 
wschodnioeuropejskiego epicentrum 
cyrkularnych innowacji biotechnologicznych. 
Miasto sprzyjało nawiązywaniu innowacyjnych 
relacji między uczelniami wyższymi a lokalnymi 
przedsiębiorstwami, co sprzyjało tworzeniu 
solidnych podstaw dla działalności cyrkularnej. 
Zamiast produkować na eksport, lubelskie 
gospodarstwa rolne dostarczają obecnie żywność 
na potrzeby lokalnego przetwórstwa i konsumpcji. 
Pobliskie gospodarstwa rolne obejmują systemy 
akwaponiczne zapewniające wystarczające ilości 
lokalnie produkowanych warzyw i owoców. Lubelski 
Obszar Metropolitarny stał się znany w kraju i za 
granicą jako wschodnioeuropejskie epicentrum 
innowacji w biotechnologii.

Już na wczesnym etapie dzieci biorą udział 
w stymulujących programach edukacyjnych 
pokazujących ich związek z przyrodą. Służą temu 
różnorodne zajęcia terenowe pozwalające na 
zrozumienie systemu żywnościowego opartego na 
zamkniętym obiegu z lokalnym gospodarstwem 
rolnym. Od najmłodszych lat dzieci i młodzież uczą 
się w szkole, jak współpracować z różnymi ludźmi, 
jak wykorzystywać swój potencjał twórczy i jak 
rozwijać swoją inteligencję emocjonalną. Wyrastają 
na świadomych obywateli, którzy żyją w zgodzie 
ze środowiskiem naturalnym i z otaczającymi ich 
ludźmi.

MIASTO PRĘŻNYCH SPOŁECZNOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU
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MIASTO PRĘŻNYCH SPOŁECZNOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wizja
Lublin zmierza w kierunku zrównoważonego i cyrkularnego rozwoju, który zwiększa 
dobrobyt jego mieszkańców i zapewnia zdrowe ekosystemy miejskie. Ochrona 
terenów przyrodniczych zarówno wewnątrz, jak i wokół miasta jest ważna dla każdego, 
kto mieszka, pracuje i odwiedza Lublin. Miasto dąży do zachowania i ochrony swoich 
walorów przyrodniczych poprzez działania ochronne oraz rozwój terenów zielonych  
w całym mieście. Obywatele będą nadal zachęcani do udziału w procesie zazieleniania 
miasta poprzez głosowanie nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego 
 i interakcję z innowacyjnymi ekologicznymi projektami pilotażowymi w całym mieście. 
Miasto dąży do włączenia zasad cyrkularnych do sektora budowlanego. Miasto ma na 
celu wzmocnienie różnorodnych, przystępnych cenowo dzielnic, które mają dostępne 
udogodnienia i przestrzeń publiczną dla każdego.

Strategiczne cele: 
1. Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych i rewitalizacyjnych.

2. Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

3. Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Powiązane dokumenty strategiczne
 • Program Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017- 2023.

 • Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020.

Działania

D12 Pilotażowy budynek użyteczności publicznej oparty 
na na materiałach organicznych.

D13 Paszporty materiałowe.

D14 Wymaganie wznoszenia wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego.

D15 Zintegrowana, zielona sieć wzdłuż rzeki Bystrzycy.

D16 Uwzględnienie w wytycznych dot. rozwoju wymagań 
co do (publicznych) terenów zielonych.

D17 Dalsze budowanie budżetu partycypacyjnego dla 
projektów zazieleniania miasta.

Polityka
Gospodarka
�Współpraca
Fizyczna�implementacja

LEGENDA
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

WDRAŻANIE CYRKULARNYCH ZASAD W PROJEKTACH 
BUDOWLANYCH I REWITALIZACYJNYCH (1/2)
Kluczowe działania
D12 Budynek użyteczności publicznej oparty na bazie organicznej. 

Przejście do zrównoważonego budownictwa oznacza przejście na materiały 
budowlane oparte na biotechnologii. Gmina może stworzyć pilotażowy budynek 
użyteczności publicznej (w większości) zbudowany z materiałów pochodzenia 
biologicznego.

 • Wpływ: Pierwszy krok w kierunku odnawialnych materiałów budowlanych w Lublinie.

 • Współpraca interesariuszy: Gmina, architekci, deweloperzy, konstruktorzy.

 • Warunki umożliwiające: Wybrany budynek użyteczności publicznej, budżet, 
możliwości gminy. 

D13 Paszporty materiałowe.

Wymaganie paszportów w nowych inwestycjach pomaga monitorować przepływ 
materiałów budowlanych w czasie. Umożliwi to przyszłym budowniczym uzyskanie 
rzetelnych informacji o potencjalnych materiałach możliwych do odzyskania 
podczas rozbiórki i będzie zachęcało do uwzględniania rozbiórki w projektach 
architektonicznych. 

 • Wpływ: Zapewnienie uzyskania wysokiej wartości z recyklingu odpadów 
budowlanych w przyszłości. 

 • Współpraca interesariuszy: Władze centralne i deweloperzy.

 • Warunki umożliwiające: Wgląd w przepływy materiałów i napędzanie innowacji.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Gdzie szukać inspiracji?
Paszporty materiałowe. Madaster 
jest platformą online, która 
umożliwia przechowywanie danych 
o nieruchomościach. Platforma 
nadaje tożsamość materiałom 
wykorzystywanym w budownictwie, 
umożliwiając ponowne wykorzystanie 
ich dużej wartości. W ramach unijnego 
projektu BAMB tworzona jest podobna 
platforma, której celem jest zapewnienie 
kompleksowej obsługi sektora 
budowlanego.

https://www.madaster.com/en
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

WDRAŻANIE CYRKULARNYCH ZASAD W PROJEKTACH BUDOWLANYCH 
I REWITALIZACYJNYCH (2/2)
Kluczowe działania 

D14 Wymaganie wznoszenia wszystkich nowych budynków zgodnie z zasadami 
obiegu zamkniętego.

 Lublin może stymulować wdrożenie norm obiegu zamkniętego dla wszystkich 
nowych inwestycji budowlanych w tym paszporty materiałowe, normy wydajności 
energetycznej i cele w obszarze wykorzystania materiałów wtórnych. 

 • Wpływ:  Zmniejszenie emisji i odpadów w budownictwie.

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, władze centralne  i wszystkie 
podmioty z branży budowlanej.

 • Warunki umożliwiające: Wdrażanie interwencji fizycznych, aktywny samorząd.

Gdzie szukać inspiracji?
Cyrkularne standardy
Miasto Amsterdam implementowało zasady cyrkularnych przetargów (tj. 
wykonanie cyrkularnych projektów budowlanych) do sześciu cyrkularnych 
projektów budowlanych.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYSOKIEJ JAKOŚCI

Gdzie szukać inspiracji?
Kluczowe działania 

D15 Zintegrowana zielona sieć wzdłuż rzeki Bystrzyca.

Rozwinięcie nowego parku wzdłuż rzeki Bystrzycy, który może służyć jako dostępny 
punkt przyrodniczy w centrum miasta, w ramach większej zintegrowanej sieci zieleni, 
która rozciąga się wzdłuż rzek Lublina. Dodatkowo połączone tereny zielone mogą 
korzystnie wpływać na florę, faunę i zdrowie ludzi w mieście.

 • Wpływ: Zachowanie lokalnej bioróżnorodności.

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, władze centralne.

 • Warunki umożliwiające: Elastyczne przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, 
dotacje władz centralnych np. Ministerstwa Środowiska i Klimatu. 

D16 Uwzględnienie w wytycznych dot. rozwoju wymagań co do (publicznych) terenów 
zielonych. 
Poprzez wdrażanie specjalnych regulacji w celu ochrony istniejących terenów 
zielonych (takich jak regulaminy chroniące naturalne i rolne tereny przed zabudową) 
oraz proaktywne zagospodarowanie terenów zielonych (jak np. przekształcanie 
parkingów i terenów zdegradowanych w obszary naturalne) miasto nadaje priorytet 
zdrowiu wszystkich jego mieszkańców.

 • Wpływ: Ochrona zdrowia mieszkańców i zapewnienie dostępu do terenów zielonych.

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny.

 • Warunki umożliwiające: Strefy chroniące tereny zielone, ograniczenia w rozwoju 
miast.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Zielona sieć Regiony Glasgow. Zielona Sieć Regionu 
Glasgow jest doskonałym przykładem strategicznego 
i wielofunkcyjnego projektu zielonej infrastruktury, 
łączącego istniejące tereny zielone na ośmiu 
terytoriach regionalnych. Plany doprowadzą między 
innymi do powstania ponad 3500 ha nowego parku na 
opuszczonym terenie i ponad 1000 km nowych ścieżek 
do rekreacji publicznej.

Strona www Blueprint

https://www.gcvgreennetwork.gov.uk/what-we-do/delivering-green-infrastructure
https://www.gcvgreennetwork.gov.uk/what-we-do/delivering-green-infrastructure
https://www.gcvgreennetwork.gov.uk/publications/791-green-network-the-blueprint
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

TERENY ZIELONE DOSTĘPNE DLA MIESZKAŃCÓW

Gdzie szukać inspiracji?
Zielone projekty pilotażowe
W 2017 roku Melbourne w Australii wdrożyło pilotażowy projekt „zazieleniaj 
swój pas”, w ramach którego miasto pilotowało powstawanie wertykalnych 
ogrodów, parków kieszonkowych i skrzynek do sadzenia żywności oraz 
sadzenie drzew, aby zazielenić rozległą sieć ulic. 

Zielony budżet partycypacyjny
W 2019 r. miastu Lizbonie przyznano 5 mln euro na wsparcie projektów 
związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych i przystosowaniem się do 
nich, które zostały wybrane przez mieszkańców w ramach zielonego budżetu 
partycypacyjnego. 

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Kluczowe działania 

D17 Dalsze budowanie budżetu partycypacyjnego dla projektów zazieleniania miasta.

Dalsze wzmacnianie zielonego budżetu partycypacyjnego, nad którym obywatele będą 
mogli głosować bezpośrednio, przeznaczając fundusze na projekty, które stworzą 
więcej zielonych i naturalnych przestrzeni w mieście.

 • Wpływ: Wiedza, świadomość i zaangażowanie obywateli.

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, partycypacja obywateli.

 • Warunki umożliwiające: Fundusze na budżet.

https://participate.melbourne.vic.gov.au/greenlaneways/laneway-visions
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CEL - MIASTO PRĘŻNYCH SPOŁECZNOŚCI  
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH

KPI - MIASTO PRĘŻNYCH SPOŁECZNOŚCI 
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH

1. Zwiększenie�wydajności�odprowadzania�wody� 
i�przechwytywania�wody�deszczowej�w�całym�mieście.

 • Wydajność�odprowadzania�wody�w�powierzchni�na�dzielnicę�[m³/m²].
 • Odsetek�powierzchni�przepuszczalnej�na�dzielnicę�[%].
 • Wskaźnik�wody�deszczowej�zebranej�jako�udział�w�całkowitej�ilości�
opadów�w�mieście�[m³/rok].

2. Wspieranie�programów�na�rzecz�zwiększenia�różnorodności�
biologicznej�w�regionie.

Liczba�programów�zainicjowanych�w�celu�promowania�bioróżnorodności.

3. Zwiększenie�podmiejskiej�produkcji�żywności�i�lokalnej�gospodarki�
surowcowej.

 • Masa�odpadów�organicznych�kompostowanych�lokalnie�[Mg/rok].
 • Masa�produkcji�spożywczej�na�obszarach�podmiejskich�Lublina�[t/rok].

4. Zwiększenie�świadomości�obywateli�na�temat�znaczenia�usług�
ekosystemów.

Udział�środków�publicznych�zainwestowanych�dla�zwiększenia�
świadomości�obywateli�na�temat�roli�przyrody�w�miastach.�
i�usług�ekosystemów�oraz�edukowania�mieszkańców�
w�dziedzinie�zrównoważonego�rozwoju�i�środowiska�[%].

5. Uwzględnienie�w�planach�rozwoju�wymagań�dotyczące�zagęszczania 
i�zapobiegania�rozlewaniu�się�miasta.

Gęstość�(tzn.�mierzona�przez�FSI)�nowo�zagospodarowanych�obszarów� 
w�m²/m².

6. Ustalenie�limitu�mieszkań�socjalnych�na�dzielnicę. Odsetek�mieszkań�socjalnych�na�dzielnicę�[%].

7. Uwzględnienie�celów�obywatelskich�i�społecznych�w�strategicznych�
planach�rozwoju�Lublina.

 • Udział�przedstawicieli�społeczności�włączonych�do�strategicznych�
spotkań�na�rzecz�rozwoju�miasta�(dzielnic)�[%].

 • �Liczba�wspieranych�przez�Lublin�inicjatyw�na�rzecz�rozwoju�
społeczności�lokalnych�związanych�ze�zrównoważonym�rozwojem�lub�
cyrkulacją�na 
10�000�mieszkańców.

8. Zapewnienie�sprawiedliwego�podziału�przestrzeni�rekreacyjnej� 
i�niebiesko-zielonej

Dostępność�i�rozmieszczenie�przestrzeni�w�odniesieniu�do�określonych�
indywidualnych�lub�domowych�profili�społeczno-gospodarczych�i�projektu�
krajobrazu,�mierzone�za�pomocą�GIS�i�analizy�statystycznej.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI (KPI) I CELE
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MIASTO O AKADEMICKIEJ, INNOWACYJNEJ KULTURZE

W roku 2050 Lublin jest uznanym ośrodkiem 
akademickim, słynącym z innowacyjności, która 
stymuluje zdrowe i szczęśliwe środowisko. Dzieci 
od najmłodszych lat są kształcone w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i korzystają z miasta 
jako żywej pomocy naukowej. Wiedza z lubelskich 
ośrodków akademickich płynie bezpośrednio do silnych 
sieci przedsiębiorców z sektora MŚP, które z kolei 
dostarczają ośrodkom akademickim i ich różnorodnym 
studentom praktycznych doświadczeń i wdrożeń, 
pozwalając na realne wykorzystanie ich pomysłów. 
Status Lublina jako miasta akademickiego od dawna 
stanowi ważny element jego tożsamości i znaczącą 
szansę rozwoju. W 2020 roku w Lublinie działało 
dziewięć uczelni wyższych (pięć publicznych i cztery 
prywatne), a około 18% ogółu ludności miasta stanowili 
studenci. Pomimo imponującej pozycji akademickiej na 
przełomie wieków miasto miało trudności  
z przyciąganiem dużych inwestorów 11 z zewnątrz. 
Jednak w latach 20. Lublin coraz bardziej umacniał 
swoją pozycję największego ośrodka akademickiego 
w Polsce Wschodniej. Dzięki silnemu projektowi 
współpracy między miastem, instytucjami 
edukacyjnymi a szeregiem ekspertów, na początku 
lat 20. miasto zapewniło lepsze dopasowanie 
programów nauki w Lublinie zarówno do rynku pracy, 
jak i do aspiracji miasta w kierunku specjalizacji m.in. 
w dziedzinie informatyki, biotechnologii i farmacji. 

Ponadto w Lublinie funkcjonuje specjalna strefa 
ekonomiczna (SSE), jedna z najatrakcyjniejszych form 
wsparcia inwestorów. Nadzorem nad rozwojem strefy 
zajął się nowopowstały panel lokalnych wykładowców, 
mieszkańców i przedsiębiorców. Obecnie SSE 
przekształciła się w kwitnącą i innowacyjną dzielnicę, 
która łączy w sobie międzynarodową wiedzę  
i innowacyjność z doskonałością akademicką  
i biznesową Lublina, przyczyniając się jednocześnie do 
rozwoju lokalnej gospodarki miasta.

Strategiczne położenie Lublina, dzięki bliskości 
granicy z Ukrainą i Białorusią, czyni z miasta „bramę 
na wschód”. Integracyjne, otwarte i innowacyjne 
środowisko sprawiło też, że Lublin stał się ważnym 
punktem łączności między Europą Wschodnią a Unią 
Europejską. W latach 20. i 30. miasto odgrywało 
coraz większą rolę jako europejski ośrodek 
administracyjny i gospodarczy wobec krajów Europy 
Wschodniej, poprawiając infrastrukturę połączeń 
wschód-zachód i otwierając miasto na talenty 
swoich wschodnich sąsiadów z prestiżowymi 
uniwersytetami oraz różnorodnymi konferencjami 
mającymi na celu wzmocnienie tych sojuszy. Rozległe 
przepływy organiczne pozwoliły miastu stać się 
wiodącym ośrodkiem akademickim w rozwoju 
nowych zrównoważonych biotechnologii, farmacji i 
przetwarzania żywności. Rolnicze otoczenie okazało 

się nie tylko doskonałą bazą surowcową dla dostaw 
materiałów organicznych, ale i miejscem badań nowo 
opracowanych technologii. W ten sposób powstała 
kultura „nauki w mieście”. Znajduje się tu obecnie pięć 
żywych laboratoriów, które zapewniają przestrzeń 
do eksperymentowania, wspólnego uczenia się i 
współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Dzięki 
wzmocnieniu wymiany wiedzy i zasobów z otoczeniem 
w latach 30. Lublin stał się regionalnym centrum 
technologii gospodarki cyrkularnej. Ta rozrastająca 
się sieć zapewniła lubelskim studentom kontakt z 
innowacyjnymi firmami, w których mogą znaleźć pracę 
po studiach. To z kolei znacznie zwiększyło liczbę 
studentów pozostających w mieście po ukończeniu 
nauki na lubelskich uczelniach.

Obecnie innowacyjne działania Lublina każdego dnia 
przynoszą korzyści miastu i jego mieszkańcom. 
Kultura i nauka płyną z ośrodków akademickich do 
przedsiębiorców i mieszkańców poprzez silne sieci 
współpracy i żywe laboratoria. Goście z regionu 
i spoza niego odwiedzają miasto, aby poznawać 
innowacyjną naukę i technologię oraz bogatą kulturę 
wymiany gospodarczej i społecznej, a także uczyć się 
na jej przykładzie.
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

MIASTO O AKADEMICKIEJ, INNOWACYJNEJ KULTURZE

Wizja
Lublin wykorzystuje rozwinięte środowisko akademickie i potencjał biznesowy, 
aby stać się wiodącym miastem dla innowacji cyrkularnych. W tym celu 
priorytetowo traktuje edukację i komunikację na tematy i technologie GOZ dla 
wszystkich obywateli. Miasto staje się kluczowym graczem w opracowywaniu, 
testowaniu i skalowaniu nowych technologii związanych z gospodarką  
o obiegu zamkniętym oraz wspiera środowiska laboratoryjne, w których studenci 
i przedsiębiorcy mogą eksperymentować i opisywać cyrkularne  innowacje we 
wszystkich sektorach, takich jak środowisko zbudowane i produkcja żywności.

Strategiczne cele:
1. Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 

zamkniętym.

2. Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

3. Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego rozwoju.

4. Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii. 

Powiązane dokumenty strategiczne
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.

 • Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020. 
 

Działania

D18 Stworzenie międzyuczelnianej platformy MOOC na 
rzecz cyrkularnych innowacji.

D19 Udoskonalenie programów nauczania w szkołach 
podstawowych i średnich w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i GOZ.

D20 Szkolenia z gospodarki o obiegu zamkniętym dla 
urzędników miejskich.

D21 Lubelskie laboratorium zielonego budownictwa.

D22 Lubelskie centrum przetwarzania żywności.

D23 Stworzenie grupy sterującej Specjalną Strefą 
Ekonomiczną składającą się z urzędników miejskich, 
regionalnych menedżerów i przedstawicieli firm obecnych 
w Strefie.

D24 Ustanowienie cyrkularnych kryteriów dla nowych firm 
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

D25 Ustanowienie programu badawczo-rozwojowego 
między uniwersytetami, sektorem rolno-spożywczym i 
przemysłem spożywczym.

D24 Tworzenie lokalnej kultury produkcji żywności.

Polityka
Gospodarka
�Współpraca
Fizyczna�implementacja

LEGENDA
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

POGŁĘBIANIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI LUBLINA NT. GOSPODARKI 
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (1/3)

Gdzie szukać inspiracji?
Materiały edukacyjne dla szkół
Narodowy Fundusz badań i Rozwoju SITRA współtworzył materiały 
edukacyjne dla szkół podstawowych, średnich i zawodowych, ucząc uczniów 
zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Ich programem nauczania objętych 
zostało ponad 70 000 uczniów w latach 2018-2019.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Kluczowe działania 

D18 Stworzenie międzyuczelnianej platformy MOOC na rzecz cyrkularnych innowacji.

Korzystając z wiedzy i możliwości badawczych, gmina i uniwersytety mogą połączyć 
siły, aby stworzyć platformę, na której uniwersytety mogą identyfikować i udostępniać 
programy strategiczne związane z cyrkularnymi innowacjami.

 • Wpływ: Rozwinięcie współpracy między uniwersytetami a urzędnikami miejskimi  
w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, uniwersytety.

 • Warunki umożliwiające: Finansowanie rozwoju platformy, zaangażowanie 
kluczowych partnerów.

https://www.sitra.fi/en/articles/circular-economy-teaching-materials-for-primary-school-upper-secondary-school-and-vocational-school/
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

POGŁĘBIANIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI LUBLINA NT. GOSPODARKI 
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (2/3)

Gdzie szukać inspiracji?
Kluczowe działania

D19 Udoskonalenie programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich  
w zakresie zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Stymulowanie zainteresowanie gospodarką o obiegu zamkniętym w Lublinie, poprzez 
włączenie zasad GOZ do programów nauczania, a tym samym tworzenie nowego 
pokolenia liderów i innowatorów w sektorze gospodarki o obiegu zamkniętym  
i zrównoważonego rozwoju.

 • Wpływ: Opracowanie długoterminowego rozwiązania w zakresie zainteresowania  
i innowacji w gospodarce o obiegu zamkniętym.

 • Współpraca interesariuszy: Ministerstwo Edukacji, eksperci ds. GOZ (w celu 
opracowania programu nauczania), współpraca szkół i samorządu gminnego w celu 
rozwinięcia laboratoriów cyrkulacyjnych w mieście.

 • Warunki umożliwiające: Współpraca na wysokim szczeblu w celu wdrożenia 
programu nauczania na poziomie krajowym i regionalnym.

INSIGHTS - Stworzenie programu szkoleniowego 
dla Facylitatorów Symbiozy Przemysłowej. Obecnie 
realizowany projekt INSIGHTS, finansowany ze 
środków UE, ma na celu opracowanie programu 
nauczania i programu szkoleniowego dla nowego 
profilu zawodowego: moderatora symbiozy 
przemysłowej, który identyfikuje synergie między 
sektorami regionalnymi i pomaga im w tworzeniu 
wymiany materiałów lub energii.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://www.insight-erasmus.eu/the-project/about/
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

POGŁĘBIANIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI LUBLINA NT. GOSPODARKI 
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (3/3)
Kluczowe działania

D20 Szkolenia z gospodarki o obiegu zamkniętym dla urzędników miejskich.

Szkolenie z gospodarki o obiegu zamkniętym dla urzędników miejskich, aby 
zasymilować główne zasady i ujednolicić wiedzę między wydziałami. Można to 
ułatwić, angażując jedną z lubelskich uczelni lub zewnętrzną firmę doradczą. 

 • Wpływ: Tworzenie zorientowanej na zasady GOZ służby publicznej w wydziałach 
może przyczynić się do szybszego przekształcania pomysłów w strategię działania. 

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, specjaliści w dziedzinie GOZ 
(naukowcy akademiccy). 

 • Warunki umożliwiające: Finansowanie edukacji, wola uczestnictwa.

Gdzie szukać inspiracji?
Szkolenia CIRCO.  
CIRCO to organizacja, która prowadzi zajęcia na temat gospodarki o obiegu 
zamkniętym, aby pomóc w zarysowaniu wizji, rozpoczęciu inicjatyw 
i cyrkularnych biznesów. Wykazano, że dwie trzecie uczestników po odbytych 
szkoleniach aktywnie angażuje się w projekty dotyczące gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

https://www.circonl.nl/onderzoek-impact-circo/
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

BUDOWANIE PRZESTRZENI DLA MIĘDZYSEKTOROWYCH INNOWACJI 
I ŚWIADOMOŚCI

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Kluczowe działania
 
D21 Lubelskie laboratorium zielonego budownictwa.

Laboratorium zielonego budownictwa, prowadzone przez miejscowe uczelnie we 
współpracy z interesariuszami z branży budowlanej, przyczynia się do prezentowania 
innowacyjnych i ekologicznych metod i materiałów budowlanych, które mogą 
zainspirować wdrożenia w branży budowlanej. 

 • Wpływ: Miejsce na innowacje i potencjał rozwoju bardziej ekologicznej praktyki 
budowlanej. 

 • Współpraca interesariuszy: Miejscowe uczelnie, branża budowlana. 

 • Warunki umożliwiające: Przestrzeń, środki finansowe. 

D22  Lubelskie centrum przetwarzania żywności.

Utworzenie centrum przetwarzania żywności, w którym lokalne restauracje 
i przedsiębiorcy mogą przekształcać niewykorzystaną żywność w produkty 
wartościowe, takie jak sosy, zupy lub marynaty. Może to również przyczynić się do 
realizacji ambicji Lublina, aby przejść w stronę bardziej zrównoważonej turystyki. 

 • Wpływ: Tworzenie wartości z niewykorzystanej żywności i budowanie świadomości. 

 • Współpraca interesariuszy: Lokalne restauracje, przedsiębiorcy, samorząd gminny. 

 • Warunki umożliwiające: Lokalizacja na centrum przetwarzania żywności, 
współpraca pomiędzy podmiotami działającymi w branży spożywczej. 

InStock: Holenderska restauracja InStock wykorzystuje żywność, która 
w przeciwnym razie zostałaby wyrzucona, zapobiegając tym samym 
marnowaniu żywności.

Gdzie szukać inspiracji?
Circular Built Environment (CBE) Hub.  
Uniwersytet techniczny z Delft współpracuje z Amsterdam Institute for 
Advanced Metropolitan Solutions (AMS) i wiodącymi partnerami w branży 
budowlanej za pośrednictwem centrum CBE. Centrum jest platformą, za 
pośrednictwem której różne strony prowadzą skoordynowane badania 
i realizują innowacyjne projekty w obszarze cyrkularnego budownictwa.

https://www.tudelft.nl/bk/onderzoek/onderzoeksthemas/circular-built-environment/
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

WYKORZYSTANIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ DLA  
CYRKULARNEGO ROZWOJU (1/2)

Gdzie szukać inspiracji?
Circular area development by Schiphol 
Area Development Company
Schiphol Area Development Company 
(SADC) tworzy wysokiej jakości, łatwo 
dostępne i konkurencyjne w skali kraju 
lokalizacje biznesowe w korytarzu 
logistycznym WESTAS w Amsterdamie. 
SADC opracowuje cyrkularne zasady 
dotyczące codziennych praktyk 
biznesowych, których celem jest 
zachowanie istniejącej wartości oraz 
tworzenie dalszych wartości.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Kluczowe działania 

D23 Stworzenie grupy sterującej Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą się  
z urzędników miejskich, regionalnych menedżerów i przedstawicieli firm obecnych  
w Strefie.

Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna i sprzyjające warunki biznesowe mogą 
posłużyć do przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym  
w Lublinie. Pierwszym krokiem w tym procesie byłoby utworzenie grupy sterującej, 
która poprowadzi przedsiębiorstwa w SSE w kierunku m.in. cyrkularnych modeli 
biznesowych, symbiozy przemysłowej i wspólnych obiektów. Grupa ta powinna być 
utworzona przez władze miejskie, deweloperów i zarządców terenów oraz firmy  
o ustalonej pozycji, aby wspólnie ustalać kryteria dla SSE (patrz P24).

 • Wpływ: Utworzenie grupy sterującej o cyrkularnym nastawieniu i wyrównanie szans 
między stronami może przyspieszyć wprowadzanie praktyk cyrkularnych do firm.

 • Współpraca interesariuszy: Zarząd SSE, władze miasta, zarządcy terenów, biznes.

 • Warunki umożliwiające: Jedna ze stron podejmuje inicjatywę powołania grupy 
sterującej, prawdopodobnie zarząd SSE.

https://www.sadc.nl/en/about-sadc/circular-development/
https://www.sadc.nl/en/about-sadc/circular-development/
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

WYKORZYSTANIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ DLA  
CYRKULARNEGO ROZWOJU (2/2)
Kluczowe działania 

D24 Ustanowienie cyrkularnych kryteriów dla nowych firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Grupa sterująca SSE może wspólnie określić kryteria praktyk cyrkularnych dla 
przedsiębiorstw w SSE. Kryteria te stworzą ramy dla firm już działających w SSE, które 
będą mogły przyjąć bardziej zasobooszczędne, neutralne dla klimatu i zrównoważone 
praktyki. Ponadto kryteria te mają na celu wybranie przez SSE potencjalnych 
przedsiębiorców zainteresowanych wejściem do SSE.

 • Wpływ: Firmy o ugruntowanej pozycji w SSE przyjmują bardziej zrównoważone 
praktyki, a nowe potencjalne firmy są wybierane na podstawie ich zrównoważonych 
wyników. 

 • Współpraca interesariuszy: Grupa sterująca SSE (P23), przedsiębiorstwa działające 
w SSE, przyszłe potencjalne przedsiębiorstwa w SSE.

 • Warunki umożliwiające: Utworzenie i współpraca w ramach Grupy sterującej SSE.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

TWORZENIE CYRKULARNEJ ŚCIEŻKI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ 
W BIOTECHNOLOGII

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Działanie 1: Instytucje 
publiczne i szkoły zero 

waste.

2020 2025 2030

DZIAŁANIE KRÓTKOTERMINOWE ŚREDNIOTERMINOWE

Przyjęcie i udoskonalenie strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

Określenie strategii monitoringu

Komunikacja

Opracowanie panelu 
do monitoringu dla 

zrewidowanej 
Strategii Lublin 2050.

Opracowanie planu monitoringu wszystkich 
strumieni odpadów, materiałów budowlanych, 

podaży i popytu na energię zużycia i 
oczyszczania wody.

Roczna 
sprawozdaw-

czość wyników 
monitoringu

Dostosowanie 
programów miejskich 
w oparciu o rezultaty 

monitoringu.

Opublikowanie 
ustaleń i trendów na 
2025 na podstawie 

monitoringu.

Roczna 
sprawozdawczość 

wyników 
monitoringu.

Udoskonalenie 
Strategii Lublin 

2050 z badaniami 
kohortowymi.

Włączenie 
strategicznych 

cyrkularnych celów 
do Strategii Lublin 

2030.

Budowanie potencjału 
instytucji w oparciu o 
rezultaty programów 

pilotażowych.

Publikacja 
udoskonalonej 
Strategii Lublin 

2050.

Budowanie 
świadomości dla 

Lublina.

Opracowanie 
strategii Cyrkularny 

Lublin 2050.

Publikacja strategii 
Cyrkularny Lublin 

2050.

Rewizja 
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Rewizja
 i udoskonalenie 

strategii Cyrkularny 
Lublin 2050.

Zbadanie możliwości 
unijnego finansowania 
np. LIFE & INTERREG.

Identyfikacja 
kwalifikujących 
się zgłoszeń.

Identyfikacja 
potencjalnych 

partnerów
 i konsorcjów.

Wyznaczenie 
zespołu ds. 

strategii 
Cyrkularny Lublin.

Kampania wokół działań 
na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym 
w Lublinie.

Finansowanie

Stworzenie 
międzywydziałowej grupy 
sterującej ds. gospodarki

o obiegu zamkniętym.

Włączenie koncepcji 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii 
poszczególnych wydziałów.

Stworzenie międzywydziałowej współpracy

DZIAŁANIA 
NADRZĘDNE

MIASTO
 Z CYRKULARNYM 
METABOLIZMEM 

Włączenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

do Regionalnej 
Strategii Innowacji.

Opracowanie programu 
dla szkół zero waste.

Opracowanie 
przewodnika "Jak to 

zrobić" dla szkół
 i instytucji.

Dawanie dobrego przykładu: Instytucje publiczne i szkoły zero waste.

Porównanie istniejących 
modeli ponownego 

wykorzystania i wskazanie 
przypadków biznesowych.

Zbadanie przypadków,
w których system
“płać za tyle ile

wyrzucasz”
był sukcesem.

Zbadanie opcji
zastosowania

systemu “płać za
tyle ile

wyrzucasz”.

Inwestowanie w infrastrukturę i logistykę, która umożliwia 
zarządzanie  bezodpadowymi i cyrkularnymi materiałami.

Identyfikacja 
istniejących inicjatyw 

obywatelskich.

Wskazanie źródeł 
finansowania.

Otwarty nabór projektów na wdrożenie 
centrum ponownego wykorzystania - o 
finansowanie ubiegają się istniejące 

inicjatywy.

Pilotowanie lokalnych punktów 
wymiany produktów i materiałów 

nadających się do użytku.

Możliwości 
finansowania na 
badania i rozwój

w zakresie możliwości 
symbiozy przemysłowej 

w przemyśle 
spożywczym.

Seria wydarzeń networkingowych 
pomiędzy trzema klastrami 
przemysłu spożywczego a 

uczelniami wyższymi w celu 
identyfikacji możliwości 

innowacyjnego ponownego 
wykorzystania strumieni odpadów 

organicznych.

Szczegółowe opracowanie 
zestawu przypadków 

biznesowych we 
współpracy z grupą 

sterującą.
Znalezienie miejsca na 

produkcję

Stymulowanie współpracy z sektorem prywatnym, by 
wykorzystywać odpady przemysłowe w cyrkularnych projektach.

INTELIGENTA, WOLNA 
OD PALIW KOPALNYCH 
BRAMA NA WSCHÓD.

Kampania dla deweloperów 
dotycząca możliwości 

finansowania modernizacji 
istniejących budynków.

Modernizacja budynków użyteczności 
publicznej w celu uzyskania 

najwyższej wydajności energetycznej.

Uwzględnianie kryteriów 
charakterystyki energetycznej 

w strefach i działaniach 
rewitalizacyjnych.

Uwzględnienie rozwoju lokalnej 
energii odnawialnej 

w nowych wytycznych rozwoju.

Przyjęcie norm efektywności 
energetycznej dla nowych 
budynków użyteczności 

publicznej.

Stymulowanie efektywności energetycznej w środowisku 
zbudowanym.

Opracowanie modelu 
uspołecznionego procesów 

wdrażania systemów 
inteligentnego miasta

Mapowanie potencjału 
solarnego istniejących 

budynków.

Mapowanie zapotrzebowania 
na energię cieplną i pozostałe 

dostawy energii z cetrów 
danych i przemysłu.

Rozbudowanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej dostarczanej 

przez ciepło resztkowe.

Zmiana przepisów w celu 
stymulowania rozmieszczania 
turbin wiatrowych w Lublinie

 i okolicach.

Stymulowanie 
infrastruktury wolnej od 

opakowań (np. publiczne 
punkty napełniania wody).

Zbudowanie infrastruktury 
dla systemu kaucyjnego dla 
ponownego wykorzystania.

Wskazanie lokalizacji (potencjalnie 
PSZOK) na sąsiedzkie centrum 

napraw.

Oferowanie szkoleń
z zakresu gospodarki produkującej

mało/ zero odpadów
przemysłowych

o dużym wpływie na środowisko.

Ogłoszenie zmiany 
polityki

Działanie 2: 
Opracowanie kryteriów 
zamówień publicznych.

Działanie 3:  
Ogólnomiejski system 

wykorzystania materiałów 
wielorazowych.

Działanie 6: Wprowadzenie 
systemu „płać za tyle, ile 
wyrzucasz” w przemyśle 

i przedsiębiorstwach.

Działanie 5:  Stworzenie 
międzysektorowego akceleratora 

dla rozwoju cyrkularnych 
produktów ze strumieni odpadów 

organicznych.

Działanie 4: Pilotażowy projekt 
dzielnicowego centrum napraw 

i ponownego wykorzystania.

Działanie 7: Normy wydajności 
energetycznej w przetargach dla 
wszystkich nowych budynków.

Działanie 9: Smart City Dashboard - 
Stworzenie panelu dla inteligentnego 

miasta (energia, zasoby, woda, 
transport).

Stworzenie grupy roboczej, w skład 
której wejdą mieszkańcy, organizacje

 i eksperci, aby stworzyć ramy 
dotyczące prywatności danych.

Stworzenie panelu dla inteligentnego miasta skoncentrowanego na 
społeczności.

MIASTO PRĘŻNYCH 
SPOŁECZNOŚCI I 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.

Pilotażowy projekt transformacji 
terenów publicznych w parki 

kieszonkowe
 i miejskie farmy.

Przekształcenie parkingów 
w tereny zielone.

Opracowanie przewodnika 
projektowego zawierającego 
inspiracje dla społeczności.

Skalowanie do programu:
tymczasowe pop-up

parki na przestrzeniach
parkingowych.

Tworzenie zachęt
finansowych dla właścicieli
domów w celu wdrożenia

zielonej infrastruktury.

Tereny zielone dostępne dla mieszkańców.

Oszacowanie przypadków 
biznesowych dla wtórnych
i organicznych materiałów 

budowlanych.

Analiza luk w aktualnych 
przepisach dotyczących 

efektywności energetycznej 
nowego budownictwa.

Szkolenie urzędników miejskich
w zakresie cyrkularnych zamówień 

publicznych i rozwoju.

Wdrażanie cyrkularnych zasad w projektach budowlanych
 i rewitalizacyjnych.

Identyfikacja możliwości stworzenia 
integralnej sieci zieleni wokół rzek.

Nałożenie środków ochronnych 
na miejskie i podmiejskie tereny 

zielone.

Identyfikacja obszarów do wdrożenia 
zielonych dachów.

Przetarg na budynek 
użyteczności publicznej 
oparty na materiałach 

organicznych.

Deklaracja budownictwa 
ekologicznego podpisana przez 

podpisana przez kluczowych 
graczy lubelskiego sektora 

budowlanego.

Ochrona środowiska naturalnego wysokiej jakości.

Działanie 17: Dalsze budowanie  
budżetu partycypacyjnego dla 

projektów zazieleniania 
miasta.

Działanie 16: Uwzględnienie
 w wytycznych dot. rozwoju 

wymagań co do (publicznych) 
terenów zielonych.

Działanie 14: Wymaganie 
wznoszenia  wszystkich nowych 
budynków zgodnie z zasadami 

obiegu zamkniętego.

Działanie 15: Zintegrowana, 
zielona sieć wzdłuż rzeki 

Bystrzycy.

Działanie 12: Pilotażowy 
budynek użyteczności 
publicznej oparty na 

materiałach organicznych.

Pilotażowe włączenie zasad 
cyrkularnych do rewitalizacji 

centrum Lublina.

Działanie 13:  
Paszporty 

materiałowe.

MIASTO O 
AKADEMICKIEJ I 
INNOWACYJNEJ 

KULTURZE.

Atrakcyjny promowany 
branding.

Wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla cyrkularnego 
rozwoju.

Ogłoszenie przetargu dla 
cyrkularnych przedsięwzięć

 i inicjatyw.

Działanie 23: Stworzenie grupy sterującej 
Specjalną Strefą Ekonomiczną składającą 
się z urzędników miejskich, regionalnych 

menedżerów i przedstawicieli firm 
obecnych w Strefie.

Działanie 25: Ustanowienie programu 
badawczo-rozwojowego między 

uniwersytetami, sektorem 
rolno-spożywczym i przemysłem 

spożywczym.

Przegląd strumieni 
gastronomicznych dla centrum 

przetwarzania żywności.

Budowanie przestrzeni dla międzysektorowych innowacji i świadomości.

Wystawy i kampanie 
informacyjne dotyczące 

zielonych budynków

Stworzenie sieci naukowców, 
praktyków i urzędników miejskich 

w zakresie innowacyjnego 
zielonego budownictwa.

Znalezienie lokalizacji dla centrum 
przetwarzania żywności oraz 

laboratorium zielonego budownictwa.

Działanie 21: Lubelskie 
laboratorium zielonego 

budownictwa.

Tworzenie cyrkularnej ścieżki badawczo-rozwojowej w biotechnologii.

Warsztaty dla kluczowych 
branż rolno-spożywczych 

i akademickich.

 Warsztaty z przedstawicielami 
przemysłu w celu określenia trendów, 

zainteresowań i obaw.

Sieć funduszy dla studentów
 i innowacyjnych firm.

Sesja informacyjna nt. 
możliwości unijnego 

finansowania cyrkularnych 
projektów.

Zbudowanie sieci
„mistrzów” gospodarowania

w obiegu zamkniętym 
inicjujących współpracę między 

sektorami.

Działanie 20: Szkolenia 
z gospodarki o obiegu zamkniętym 

dla urzędników miejskich.

Działanie 24: Ustanowienie 
cyrkularnych kryteriów dla nowych 

firm w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Działanie 22: Lubelskie centrum 
przetwarzania żywności.

Identyfikacja programów 
związanych z cyrkularnymi 

innowacjami.

Skonfigurowanie wspólnej 
przestrzeni cyfrowej dla 

wdrożenia MOOC.

Włączenie cyrkularnych 
laboratoriów do programów 

nauczania.

Pilotaż dot. budowania 
kompetencji miękkich 

wśród uczniów.

Pogłębianie wiedzy i świadomości Lublina nt. gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Działanie 19:  Udoskonalenie 
programów nauczania w szkołach 

podstawowych i średnich w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i GOZ.

Działanie 18: 
Stworzenie międzyuczelnianej 

platformy MOOC na rzecz 
cyrkularnych innowacji.

Działanie 8: Porozumienie
z lokalnymi firmami ws. produkcji 

i wykorzystania lokalnej energii 
odnawialnej.

Monitorowanie i ocenianie tras 
transportu publicznego.

Stymulowanie korzystania z rowerów 
towarowych w usługach komunalnych 

(sprzątanie, poczta, straż miejska).

Stworzenie trasy rowerowej 
wzdłuż trzech rzek (łącząca 
przedmieścia z centrum).

Zwiększenie budżetu 
gminy na infrastrukturę 

rowerową.

Wspólna karta komunikacji 
miejskiej i systemu 

rowerowego zwiększająca 
multimodalność mobilności 

Lublina.

Zapewnienie dotacji na 
zakup rowerów 

towarowych.

Przyspieszenie rozwoju inteligentnej i czystej mobilności.

Stworzenie w centrum 
Lublina ulic wolnych od 

samochodów.

Ustanowienie stref wolnych od 
samochodów w całym mieście.

Działanie 10: Zbudowanie 
multiomodalnego systemu 

mobilności.

Działanie 11: Ustanowienie 
stref wolnych od samochodów 

w całym mieście.

Kluczowe działania
 
D25 Ustanowienie programu badawczo-rozwojowego między uniwersytetami, 
sektorem rolno-spożywczym i przemysłem spożywczym.

Aby wykorzystać potencjał uniwersytetów i przemysłu, gmina mogłaby organizować 
warsztaty, dzięki którym przedstawiciele kluczowych sektorów przemysłu rolno-
spożywczego i przetwórstwa, a także odpowiednich wydziałów uniwersytetów, mogliby 
spotykać się, wymieniać wiedzą i doświadczeniem oraz wprowadzać innowacje  
w ramach nowych trendów, zainteresowań i obaw, przed którymi stają branże. Mogłoby 
to również potencjalnie rozwinąć powiązania zawodowe dla studentów  
w tych dziedzinach.

 • Wpływ: Wykorzystanie wspólnych zainteresowań i wiedzy, aby rozwijać i uczynić 
bardziej zrównoważonymi sektory rolno-spożywcze i przetwórcze. Zatrzymanie 
studentów w Lublinie.

 • Współpraca interesariuszy: Samorząd gminny, uniwrsytety, pokrewne branże.

 • Warunki umożliwiające: Fundusze na rozwój warsztatów, sieci i platform do 
łączenia.

Gdzie szukać inspiracji?
Robotyka rolno-spożywcza
Uniwersytet Wageningen w Holandii zapoczątkował robotykę rolno-
spożywczą, w ramach której inżynierowie, naukowcy i partnerzy przemysłowi 
współpracują, aby wprowadzać innowacje i znajdować praktyczne 
rozwiązania w robotyce dla sektora rolno-spożywczego.



CEL - MIASTO O AKADEMICKIEJ I INNOWACYJNEJ KULTURZE KPI- MIASTO O AKADEMICKIEJ I INNOWACYJNEJ KULTURZE

1. Stworzenie�warunków�dla�powstania�i�rozwoju�firm�działających� 
w�branżach�cyrkularnych,�czystych�technologii�(redukujących�wpływ�
na�środowisko).

Liczba�startupów�założonych�w�Lublinie�w�branży�zero�odpadów,�
recyklingu,�regeneracji,�ponownego�wykorzystania�i�odzysku�surowców,�
jako�udział�w�całkowitej�liczbie�firm.

2. Współdziałanie�świata�akademickiego�z�lokalnym� 
i�międzynarodowym�biznesem.

Liczba�wspólnych�programów�badawczo-rozwojowych�dla�uniwersytetów 
i�biznesu.

3. Pobudzanie�innowacji�cyrkularnych�w�sektorach�intensywnie�
wykorzystujących�materiały�(produkcja,�logistyka,�transport�i�utylizacja�
odpadów).

Udział�polskich�patentów�związanych�z�gospodarką�odpadami�
i�recyklingiem�[%].

4. Dołączenie�do�światowej�czołówki�miast�w�rozwoju,�testowaniu� 
i�skalowaniu�nowych�technologii�związanych�z�gospodarką�cyrkularną.

Łączne�przychody�z�sektora�czystych�technologii�w�Lublinie�jako�udział� 
w�PMB.

5. Wspieranie�oddolnych�innnowacji�społecznych�dotyczących�
zrównoważonego�rozwoju�i�cyrkularności,�ze�szczególnym�
uwzględnieniem�biotechnologii,�biochemii,�genetyki�i�mikrobiologii.

Liczba�wspieranych�przez�Lublin�inicjatyw�społecznych�związanych�ze�
zrównoważonym�rozwojem�lub�cyrkularnością�na�10�000�mieszkańców.
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Analiza stanu 
obecnego
Sekcja B
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Pierwsze źródło 
historyczne wymienia 

nazwę miasta.

1198

Lublin

Lublin otrzymuje 
dokument lokacyjny.

1317

W mieście zostaje 
zawarta Unia Polski i 

Litwy.

1569

Lublin zostaje stolicą 
regionu.

1474

Dewastacja miasta po 
najeździe Szwedów.

1657

Po rozbiorze Polski, Lublin 
staje się częścią terytorium 

austriackiego.

1795

W wyniku ustaleń Kongresu 
Wiedeńskiego, Lublin staje się 

częścią Królestwa Kongresowego.

1815

Utworzenie tymczasowego 
rządu polskiego. Przez 

kilka dni Lublin jest stolicą 
kraju.

1918 1944

Podczas II Wojny Światowej rozwój miasta zostaje 
zatrzymany. Po wojnie nastąpił ponowny rozwój 
Lublina, otwarto nowy uniwersytet, zbudowano 
wiele dużych zakładów przemysłowych, w tym 

fabrykę ciężarówek i helikopterów.

Strajk w głównych zakładach 
przemysłowych Lublina staje się początkiem 

transformacji ustrojowej kraju.

1980

NO!

Liczba ludności miasta 
zwiększyła się ponad trzykrotnie 

w porównaniu z 1939 r.

1989

(17)  Rada Miasta Lublina (b.d). Historia. Informacje o mieście. Źródło

NOWE SPOJRZENIE NA MIASTO: HISTORIA LUBLINA

Założenie Lublina
Lublin był jedną z najstarszych osad miejskich 
w Polsce, jednakże dopiero w XIV wieku zaczął 
ewoluować w kierunku coraz ważniejszego 
ośrodka przemysłowego i handlowego. Od XIV 
wieku miasto posiadało przywilej organizowania 
targów i stało się głównym ośrodkiem wymiany 
handlowej pomiędzy Polską a Litwą. W XV i XVI 
wieku miasto przeżywało rozkwit dzięki wymianie 
towarów z sąsiadującymi państwami. Przez Lublin 
przebiegały dwa ważne szlaki handlowe: z Zachodu 
na Ruś oraz ze Wschodu na Śląsk i Wielkopolskę. W 
XVI i XVII wieku w Lublinie powstała społeczność 

żydowska, która umożliwiła miastu uzyskanie wielu 
królewskich przywilejów. Już w XVI wieku Lublin 
nawiedzały pożary, wskutek których ucierpiało 
wiele zabytkowych budynków. W kolejnym stuleciu 
miasto uległo dalszym zniszczeniom przez działania 
militarne prowadzoner w ramach wojny północnej. 
Spowodowało to pogorszenie sytuacji gospodarczej 
oraz upadek targów (17).

Przemysł i wzrost dobrobytu
Po wojnie północnej nastąpił okres znacznej 
rozbudowy miasta. Pod koniec XVIII wieku, w wyniku 
podziału Polski, Lublin znalazł się pod zaborem 

austriackim i stał się drugim największym miastem 
w regionie – po Krakowie. Rozwój przemysłowy 
nabierał coraz większej skali, co pozwoliło na 
budowę pierwszej linii kolejowej łączącej Lublin 
z Warszawą i Kowlem. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości Lublin rozkwitał wraz z 
powstawaniem nowych gałęzi przemysłu oraz 
założeniem pierwszego uniwersytetu. Lokalne 
rzemiosło i wytwórstwo korzystało z podnoszącego 
się z zapaści przemysłu ciężkiego i żywnościowego, 
a w szczególności branży skórzanej, odzieżowej, 
metalowej i budowlanej (17).  

Rysunek 8: Historia Lublina
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Rozwój miasta
Po odzyskaniu długo wyczekiwanej niepodległości 
właśnie w Lublinie miało miejsce utworzenie 
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, 
na czele którego stanął Ignacy Daszyński. W tym 
czasie miasto wyposażone było w niezbędną 
infrastrukturę komunalną. Dynamiczny rozwój 
Lublina został gwałtownie zahamowany we 
wrześniu 1939 r., gdy Niemcy najechały na Polskę. 
Miasto zostało zbombardowane, zniszczono 
jego infrastrukturę budowlaną, a główne obiekty 
przekształcono w biura lub mieszkania dla 
niemieckiej administracji. Powojenna odbudowa 
położyła fundament pod obecną pozycję Lublina. 

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) 
45% produkcji polskiego przemysłu motoryzacyjnego 
pochodziło z Lublina. Prestiżowe osiedla 
mieszkaniowe są pozostałością socjalistyczno-
przemysłowego Lublina. W latach 60. i 70. XX wieku 
rozkwitające środowisko akademickie Lublina 
stało się ośrodkiem krytycznego myślenia oraz 
świadomości katolickiej, podsycającym ducha 
oporu. Ujawnił się on w postaci ruchów strajkowych 
w latach 80. ubiegłego wieku (18). 

(18) Zapachy Lublina. (2020). Lublin w XX wieku - krótki zarys. Źródło
(19) Wikipedia. (N.d). Historia Solidarności. 

Katalizator przemian
Począwszy od strajku, który wybuchł 8 lipca 
1980 r. w Państwowych Zakładach Lotniczych 
w Świdniku, położonym na przedmieściach 
Lublina, robotnicy wszczynali protesty w kolejnych 
zakładach, domagając się lepszych płac i obniżki 
cen żywności. W strajkach Lubelskiego Lipca wzięło 
udział 50 000 lokalnych robotników z ponad 150 
zakładów. Zapoczątkowały one proces ważnych 
zmian społeczno-politycznych w Polsce, w tym 
uformowanie się ruchu Solidarność na rzecz 
demokratyzacji życia w kraju, i zwiastowały falę 
protestów, które przyjęły później miano strajków 
sierpniowych 1980 roku (19). 

Mimo iż wiele etapów historycznych odcisnęło swoje 
piętno na Lublinie, historia jest nadal obecna w jego 
śródmieściu. Lublin jest w tej chwili rozwijającym 
się miastem, postrzeganym jako atrakcyjne miejsce 
do prowadzenia inwestycji przez inwestorów 
zagranicznych, dzięki jego strategicznej lokalizacji 
oraz uniwersalnemu dziedzictwu przemysłowemu.

NOWE SPOJRZENIE NA MIASTO: HISTORIA LUBLINA
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Granice miasta

TERENY ZIELONE WEDLE DZIELNICY
(powierzchnia terenów zielonych
w m2 na osobę)

Jeziora i cieki wodne są cechami charakterystycznymi dla 
Lublina. Rzeka Bystrzyca dzieli miasto na dwie, odmienne 
krajobrazowo części: zachodni brzeg ze zróżnicowaną 
naturalną rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i dawnymi 
lessowymi przełomami oraz wschodni brzeg będący 
częścią Wysoczyzny Świdnickiej (11).

TERENY ZIELONE I LASY
W Lublinie występuje 1 700 hektarów terenów zalesionych, 
co oznacza, że miasto pokryte jest lasami w co najmniej 
11,1%. Uśredniając, każdy mieszkaniec Lublina ma do 
dyspozycji 140 m² terenów zielonych. W porównaniu ze 
średnim celem globalnym, określającym powierzchnię 
zielonych terenów miejskich w przeliczeniu na mieszkańca 
na poziomie 40 m², powyższa wartość jest wysoka. 
Przyglądając się historycznym terenom porośniętym lasami, 
możemy zaobserwować na przestrzeni ostatnich 180 lat 
silne tendencje do deforestacji i ponownego zalesiania. 

W 1930 r. powierzchnia terenów zalesionych osiagnęła 
najniższy wskaźnik 19%, w porównaniu z 30% w okresie 
wcześniejszym. Od tamtej pory wzrosła do 23% (2006 r.). 
Mimo iż zmiany powierzchni zalesionej wiążą się 
z aktywnością człowieka, schematy przestrzenne 
deforestacji i ponownego zalesiania w ciągu ostatnich 180 
lat odpowiadają różnorodności zmiennych środowiskowych. 
Obszary płaskie pokryte żyznymi glebami zostały wylesione
i są obecnie wykorzystywane do celów rolnych, natomiast 
nowe lasy pojawiają się głównie na glebach piaskowych
i bardziej stromych zboczach (20).

ZABYTKI
Lublin jest miastem przemysłowym i akademickim, bogatym w zabytki architektoniczne 
pochodzące z czasów, gdy zakładano miasto (Średniowiecze) oraz z Renesansu. 
Najbardziej wartościowe zabytki obejmują ratusz z początków XV wieku, Bramę Krakowską 
i Bramę Grodzką – pozostałości dawnych murów miejskich, a także renesansowe 
kamienice. Nad miastem góruje Zamek Królewski z Kaplicą św. Trójcy – jest to jedyna 
kaplica w Polsce ozdobiona rusko-bizantyjskimi polichromiami.

W trakcie II Wojny Światowej Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny w Majdanku (dzielnica 
Lublina). Obecnie znajduje się tam muzeum.

(20)  Zgłobicki, W., Gawrysiak, L., Baran-
Zgłobicka, B. i in. Long-term forest cover 
changes, within an agricultural region, 
in relation to environmental variables, 
Lubelskie province, Eastern Poland 
[Długoterminowe zmiany zalesienia w 
regionie rolnym w stosunku do zmiennych 
środowiskowych, województwo lubelskie, 
wschodnia Polska]. Environ Earth Sci 75, 
1373 (2016).
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POPULACJA

2 117 619
mieszkańców województwa
lubelskiego.
 

27 619
osób wyprowadziło się
z województwa lubelskiego
w 2018 r.

22 260
osób przeprowadziło się do województwa
lubelskiego w 2018 r., z czego 737
z zagranicy.

47%
populacji województwa
lubelskiego zamieszkuje
obszary miejskie.

339 682
mieszkańców miasta-powiatu Lublin 
To 77 największe miasto w UE.

Rozkład wiekowy:

61%
w wieku 15-64
(w wieku
produkcyjnym) 

22%
w wieku 65+

18%
w wieku 0-14

województwo
lubelskie

59%
w wieku 15-64
(w wieku
produkcyjnym) 

24%
w wieku  65+

17%
w wieku 0-14

Powiat Miasto
Lublin

SPOŁECZNOŚĆ: ŻYCIE W LUBLINIE

Kto mieszka w Lublinie?
Do 1999 r. Lublin obserwował stały wzrost liczby 
ludności. W 1999 r. szacunkowa populacja Lublina 
– największa w historii miasta – wynosiła 359 154 
osoby. Od tamtej pory liczba ludności spada. Nadal 
jednakże realizuje się tu wiele inwestycji budowlanych. 
W mieście czynnych jest dziewięć uniwersytetów (pięć 
państwowych i cztery prywatne), na których studiuje 
ponad 60 988 osób – około 18% całkowitej populacji 
miasta. Lublin jest największym centrum akademickim 
wschodniej Polski oraz uznawanym w całym kraju 
ośrodkiem badań naukowych i akademickich (11). 

Rysunek 9: Deografia Lublina.

Dzielnice
Najgęściej zaludnionymi dzielnicami Lublina są 
Śródmieście położone na południowy zachód od 
centrum oraz Bazylianówka usytuowana na północny 
wschód od centrum, zaś populacja studencka 
koncentruje się wokół terenów największych 
uniwersytetów: w Rurach i Wieniawie, położonych na 
wschód od centrum miasta.   

W porównaniu z obszarami peryferyjnymi 
centrum Lublina charakteryzuje się wyższymi 
wskaźnikami bezrobocia, zakresu wsparcia ze 
strony pomocy społecznej oraz wykluczenia 
społeczno-ekonomicznego. Jest także centralnym 
punktem programu rewitalizacji przestrzeni 
publicznych. Program ten ma na celu renowację 
starszych budynków, stymulację rozwoju 
gospodarczego oraz przyciągnięcie do centrum 
podmiotów gospodarczych, aby odwrócić tendencje 
suburbanizacyjne występujące w Lublinie.
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SPOŁECZNOŚĆ: ŻYCIE W LUBLINIE

Mocne strony Lublina: Miasto, w którym 
dobrze się żyje
Dobry stan środowiska naturalnego, stosunkowo 
niewielka ilość odpadów wytwarzanych w mieście 
oraz stosunkowo dobra jakość powietrza to jedne 
z najważniejszych atutów Lublina. Niedawna analiza 
PwC przyznała Lublinowi 98,2/100 punktów za 
jakość życia. Lublin dołączył również w 2019 r. do 
grona miast z certyfikatem Smart City i ma dobrze 
rozwinięty budżet obywatelski oraz zielony budżet.  

W ostatnich latach, w ramach realizacji Strategii 
Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 (8), miasto 
kontynuowało rozbudowę i modernizację 
miejskiej infrastruktury drogowej, promowanie 
niskoemisyjnego transportu publicznego, a także 
dalszą rozbudowę infrastruktury rowerowej w celu 
poprawy dostępności miasta.

Lublin jest jednym z kulturalnych ośrodków Polski 
– duże nakłady przeznacza się tu na kulturę oraz 
ochronę dziedzictwa narodowego. Wiele festiwali 
teatralnych jest organizowanych zarówno przez 

władze lokalne, jak i przez społeczność akademicką. 
Jednym z najważniejszych elementów mapy 
kulturalnej miasta jest Centrum Spotkania Kultur – 
przestrzeń, w której organizowane są wydarzenia 
kulturalne i rozrywkowe. Oprócz powyższych 
czynników na dobrą jakość życia w Lublinie wpływa 
również poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkanek 
i mieszkańców, głównie ze względu na niskie 
wskaźniki przestępczości – dwukrotnie niższe niż 
w innych polskich miastach (12).

Miasto dobrze skomunikowane
Infrastruktura Lublina będzie jednym z czynników 
tworzących jego przewagę. Kilka nowoczesnych 
połączeń drogowych i kolejowych łączy miasto 
z innymi regionami Polski, a otwarte  
w 2012 r. lotnisko zapewnia szybkie połączenie 
z najważniejszymi miastami oraz ośrodkami 
transportowymi Europy. Lotnisko międzynarodowe 
i krajowe zlokalizowane są w granicach Lublina. 
Co więcej, na tle polskich miasto wyróżnia się 
długością sieci ścieżek oraz jakością infrastruktury 
rowerowej (11).

Rozwijające się miasto
Mimo iż liczba ludności miasta nieznacznie spada, 
nadal wiele się buduje – w 2018 r. wybudowano  
2 889 mieszkań, co stanowi wzrost o 65%   
w porównaniu z poziomem inwestycji budowlanych  
w 2010 r. (12). Rozwój infrastruktury oraz tworzenie 
korzystnych warunków dla biznesu dają Lublinowi 
zasłużenie wysoką pozycję na gospodarczej mapie 
Polski i Europy. Lublin jest jednym z miast  
o najwyższej dynamice inwestycji w kraju. Specjalna 
strefa ekonomiczna jest jedną z najatrakcyjniejszych 
form wspierania inwestorów (1). Inwestycje  
w ramach tej strefy obejmują rozwijanie 
kompleksowo przygotowanego obszaru oraz 
uzyskiwanie znaczących korzyści podatkowych. 
Dodatkową zaletą jest doskonała lokalizacja działek:  
w pobliżu trasy ekspresowej oraz lotniska. Obecnie 
miasto szczyci się wysokim wskaźnikiem objęcia 
powierzchni przez plany zagospodarowania 
przestrzennego – o ponad 20% wyższym niż średnia 
dla innych obszarów metropolitarnych.
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LUBLIN - ANALIZA STANU OBECNEGO

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3

Interesariusze i Polityka
Na tym etapie celem jest zrozumienie krajobrazu 
politycznego oraz sporządzenie mapy istniejących 
i potencjalnych interesariuszy. 

Należy zidentyfikować istniejące cele polityczne 
związane ze strategiami rozwoju Lublina, polityką 
wodną, energetyczną, odpadową oraz polityką 
właściwą dla województwa lubelskiego. 

Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę  
o obiegu zamkniętym, kluczowe znaczenie ma 
zaangażowanie najważniejszych interesariuszy 
miasta: z sektora gospodarki odpadami i mediów, 
sfery komercyjnej i rządowej, a także z organizacji 
społecznych.

Mapowanie przepływu materiałów
Analizy przepływu materiałów są sposobem na 
przedstawienie miejskiego metabolizmu Lublina: 
nie tylko pokazują, w jaki sposób energia, materiały i 
woda przepływają przez miasto, ale także dają wgląd 
na to, jaki mają wpływ na środowisko i możliwości 
cyrkulacji. 
Każdy z wierszy reprezentuje inną kategorię 
zasobów.  

 • Linie są skalowane tak, aby ich grubość 
odpowiadała całkowitej masie materiału tej 
kategorii, przy czym wsady materiału wchodzą po 
lewej stronie, a strumienie odpadów wychodzą po 
prawej.

 • Wszystkie przepływy są oparte na rzeczywistych 
danych zebranych od gminy i innych interesariuszy 
w Lublinie. Źródła danych i metodologię 
wyjaśniono w osobnym dokumencie.

Mapowanie możliwości
W tym kroku tworzymy mapy przestrzenne 
cyrkularnych możliwości. Każda dzielnica pełni inną 
funkcję w mieście. W przypadku czterech obszarów 
tematycznych określamy, które obszary miasta mają 
największe możliwości we wdrażaniu gospodarki 
o obiegu zamkniętym i gdzie można wywrzeć 
największy wpływ.

ETAPY ANALIZY
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Szczegółowe omówienie 
stanu obecnego 
Wszystkie źródła, z których korzystano w tym rozdziale, są 
oznaczone literami począwszy od a-e, które odsyłają do listy 
źródeł na str. 95
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SEKTORY W CENTRUM UWAGI

ODPADY
Dlaczego?
Lubelski system odpadów jest 
kluczowym elementem przejścia od 
gospodarki liniowej do gospodarki  
o obiegu zamkniętym. W gospodarce  
o obiegu zamkniętym odpady traktowane 
są jako zasoby i najlepiej by w celu 
wytwarzania energii by krążyły, zamiast 
były składowane na składowiskach, 
czy spalane. Zamknięcie obiegów 
odpadów pozwoli nie tylko na krążenie 
zasobów z najwyższą wartością, ale jest 
również ściśle powiązane z systemami 
czystej energii, terenami zielonymi oraz 
zdrowiem i dobrobytem mieszkańców 
Lublina i systemami środowiskowymi.

MEDIA
Dlaczego?
Media, takie jak energia i woda, 
są podstawowymi potrzebami dla 
utrzymania wielu procesów w mieście. 
Zapewnienie stałych i zrównoważonych 
dostaw ma fundamentalne znaczenie 
dla odpornego i zdrowego ekosystemu. 
Na podstawie analizy raportów 
publikowanych przez miasto można 
zauważyć, że zużycie energii w Lublinie 
na poziomie 5 500 GWh/r pozostaje 
w dużej mierze uzależnione od paliw 
kopalnych. Tylko 0,06% dostaw energii 
pochodzi ze źródeł odnawialnych. 
Wykorzystanie potencjału Lublina  
w zakresie przejścia na czystszy system 
energetyczny jest niezbędne, aby 
przejść do kwitnącej, zrównoważonej 
gospodarki.

BUDOWNICTWO
Dlaczego?
Wygodne, bezpieczne i zdrowe 
środowisko życia to podstawowa 
konieczność dla wszystkich. Jednak 
tworzenie naszego środowiska 
zbudowanego jest obecnie kojarzone 
z wysokowydajnym wykorzystaniem 
materiałów i związaną z tym wysoką 
emisją CO2 w skali globalnej. 
Zrównoważone materiały, logistyka, 
technologie i techniki budowlane mogą 
przyczynić się do zdrowego środowiska 
w Lublinie i do walki ze zmianami 
klimatu na poziomie globalnym. Miejski 
projekt rewitalizacji, który obejmuje 6 
obszarów, stanowi ważny punkt wyjścia 
do testowania, rozwijania i skalowania 
zrównoważonych i obiegowych praktyk 
budowlanych.

SEKTOR ROLNO-
SPOŻYWCZY
Dlaczego?
Zglobalizowane i zintensyfikowane 
praktyki rolnicze zmieniają 
funkcjonowanie ekosystemów na całym 
świecie, powodując znaczną utratę 
różnorodności biologicznej  
i wpływając na szeroki zakres usług 
ekosystemowych. Jako największy 
obszar metropolitalny w województwie 
lubelskim, Lublin jest ośrodkiem 
konsumpcji dużej ilości żywności, 
którego oddziaływanie rozciąga się na 
cały świat. Zmiana sposobu i rodzaju 
spożywanej żywności jest zatem 
kluczowym elementem przejścia na 
nową gospodarkę. Ponadto skupienie 
się na zrównoważonej, zdrowej produkcji 
żywności może zwiększyć lokalną 
odporność, zmniejszyć wpływ na 
środowisko i przyczynić się do powstania 
zdrowych społeczności.

INTERESARIUSZE I POLITYKA
strona: 76
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SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZYODPADY BUDOWNICTWOENERGIA I WODA

Odpady komunalne
W porównaniu z obywatelami innych obszarów UE mieszkańcy Lublina 
generują niewielkie ilości odpadów komunalnych: jedynie 357 kg rocznie 
(średnio na mieszkańca UE przypada 487 kg), co daje łącznie 130 630 
Mg rocznie. Ilość odpadów przemysłowych generowanych w Lublinie 
stanowi ponad dwukrotność powyższego wskaźnika: 261 000 Mg rocznie. 
W dalszym jednak ciągu ta wielkość jest wciąż stosunkowo niska w 
porównaniu z niektórymi silnie uprzemysłowionymi miastami w Polsce. 
Krajowe polityki w obszarze recyklingu stają się coraz bardziej restrykcyjne, 
a Lublin aktywnie zachęca swoich mieszkańców do współpracy w celu 
osiągnięcia tych celów. Mieszkańcy segregują odpady na pięć frakcji. 
Utworzono również punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK), w których mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać różne 
rodzaje odpadów. Jednakże nie wszystkie odpady komunalne Lublina są 
przetwarzane tak, aby uzyskać najwyższą wartość. Duża ich część jest 
spalana w cementowni w Chełmie i przetwarzana na paliwo alternatywne. 
Odzyskiwanie ciepła z odpadów jest najniższą formą tworzenia wartości 
wartości ekonomicznej. Jeszcze niższą formą ich przetwarzania w 
hierarchii utrzymywania wartości jest składowanie na składowiskach. 
Corocznie Lublin kieruje na składowiska 1241 Mg odpadów komunalnych.

Wyróżnione możliwości:
 • Dokładniejsze monitorowanie działań związanych z recyklingiem w 

celu uzyskania przeglądu strumieni odpadów o wysokiej wartości i 
informacji na temat ich przetwarzania.

 • Stosowanie tradycyjnego podejścia polegającego na szanowaniu 
i naprawianiu towarów, zachęcaniu do naprawy i ponownego 
wykorzystania, w tym programowania, poprzez udostępnianie 
dostępnej przestrzeni.

Odpady przemysłowe
Pomimo niewielkiej liczby podmiotów przemysłowych generują one więcej 
odpadów niż prywatne gospodarstwa domowe. W 2018 roku lokalny 
przemysł odpowiadał za 157,5 tys. ton odpadów. Chociaż często brakuje 
danych na temat praktyk recyklingu i odzysku, widocznym jest, że duża 
część strumieni odpadów przemysłowych jest wysyłana bezpośrednio na 
składowiska lub odzyskiwana w najniższej możliwej wartości. Przemysł 
budowlany i spożywczy generują najwięcej odpadów, stanowiąc kluczowe 
punkty do zmiany ekosystemu przemysłowego Lublina w kierunku obiegu 
zamkniętego.

Wyróżnione możliwości:
 • Poprawa monitoringu odpadów przemysłowych.

 • Identyfikacja możliwości o dużym potencjale dla jednorodnych 
odpadów przemysłowych, które obecnie są spalane lub składowane.

 • Rozwój lokalnej infrastruktury recyklingu i ponownego wykorzystania 
materiałów budowlanych.
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POZOSTAŁE ZAKŁADY
RECYKLINGOWE

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W BEŁŻYCACH

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ

ZERO-WASTE
LUBLIN

KOMERCYJNY PODMIOT
WYTWARZAJĄCY

ODPADY

GOSPODARSTWA
DOMOWE

PERŁA BROWARY
LUBELSKIE

URZĄD MARSZAŁKOWSKI – 
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I 

ZASOBÓW NATURALNYCH

Dążenie do miasta niewytwarzającego odpadów Gromadzenie danych, opracowywanie polityki i monitorowanie jej wdrażania

CEMENTOWNIA CEMEX CHEŁM

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ŚRODOWISKA W 

LUBLINIE

KOM-EKO

SUEZ

KOMA

EKOLAND

System gospodarki odpadami w Lublinie, tak jak w innych częściach kraju, dzieli się 
na gospodarkę nieczystościami komunalnymi i przemysłowymi. Charakteryzuje go 
mnogość różnych uczestników rynku, od gospodarstw domowych i przemysłu, przez 
prywatnych przewoźników odpadów, zakłady gospodarki odpadami zlokalizowane 
poza miastem, po liczne zakłady przetwarzania odpadów. 

W Lublinie odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierane są przez 
Kom-Eko S.A., SUEZ Wschód Sp. z.o.o. oraz Ekoland sp. z.o.o. Każda  
z tych firm odbiera: papier i tekturę, szkło, metale i tworzywa, odpady BIO, odpady 
zmieszane, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe (bez opłaty do 1m³  
na godpodarstwo domowe) oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe.  
W gospodarstwach jednorodzinnych zbieranych jest sześć frakcji (papier i tektura, 
szkło, metale i tworzywa, odpady BIO, odpady zmieszane oraz odpady zielone). 
Ponadto oddzielnemu zbieraniu w miejscach wskazanych przez gminę podlegają 
następujące rodzaje nieczystości: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie  
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony. Lublin już teraz 
dysponuje restrykcyjną polityką i tylko 1% odpadów komunalnych jest kierowanych 
na składowiska. Dla porównania, na składowiskach składowanych jest 35% odpadów 
przemysłowych. Niemniej jednak, odsetek ten obejmuje jedynie nieczystości 
rejestrowane. Jednym z głównych problemów miasta jest brak sprawozdawczości  
w dziedzinie przetwarzania odpadów, co utrudnia stworzenie pełnego obrazu  
systemu gospodarki nimi.

Zero Waste Lublin to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz redukcji 
konsumpcji oraz wdraża inicjatywy na rzecz rozwoju miasta, które nie generuje 
odpadów. Przykładami obiegowego wykorzystania materiałów w mieście są C2C 
(producent bioplastiku) oraz browar Perła, który używa pozostałości poprodukcyjnych 
jako paszy dla zwierząt gospodarskich. Za gromadzenie danych odpowiada 
częściowo Urząd Marszałkowski.

INTERESARIUSZE

POLITYKA
 • Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020.

 • Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Lublin za rok 2018.

 • Opracowanie ekologicznego systemu gospodarki odpadami Rozbudowa 
istniejących obiektów unieszkodliwiania odpadów (składowisk).

 • Zakaz oddzielnego gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Zakaz spalania 
odpadów o całkowitej zawartości węgla organicznego >5%, straty przy zapłonie 
>8% oraz wartości opałowej >6 MJ/kg.

 • Od 2012 r. podział Lublina na strefy, celem organizacji odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

SEKTOR ODPADÓW: INTERESARIUSZE I POLITYKA

KLUCZOWE CELE
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organicznej (222 Mg)

Procesy cieplne (75 900 Mg)

Opakowania segregowane
(1 730 Mg)

Inne (10 600 Mg)

Budownictwo i
rozbiórki (22 400 Mg)

Pozostałości po przetwarzaniu
odpadów (103 500 Mg)

Komunalne (14 500 Mg)

Odpady biodegradowalne
(39 100 Mg)

Inne (26 700 Mg)

Drewno (1 370 Mg)

Odpady pochodzące ze 
spalania (75 200 Mg)

Tworzywa sztuczne (4 100 Mg)

Zużyte sprzęty (9 620 Mg)

Inne odpady budowlane
irozbiórkowe (14 700 Mg)

Metale (11 700 Mg)

Beton, cegły, kafelki,
ceramika (2 410 Mg)

Odpady przetwarzane
 mechanicznie (66 000 Mg)

Osady ściekowe (9 290 Mg)
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Specjalnie zaprojektowane składowiska (21 100 Mg)

Przetwarzanie biologiczne i składowanie (70 300 Mg)

Retencja powierzchniowa (9 160 Mg)
Przetwarzanie fizykochemiczne i składowanie (80 Mg)

Recykling materiałów organicznych (46 300 Mg)

Recykling / regeneracja metali (21 900 Mg)

Recykling
materiałów
nieorganicznych
(90 100 Mg)

Produkcja energii (2 050 Mg)

Użycie odpadów uzyskanych z [nieczytelne] (8 Mg)

Odzysk komponentów [nieczytelne] (37 Mg)

KLASYFIKACJA ODPADÓW
(261 000 Mg)

MATERIAŁY (261 000 Mg)

UTYLIZACJA (100 640 Mg)

ODZYSK (160 395 Mg)

ODPADY
PRZEMYSŁOWE

W LUBLINIE 
(261 000 Mg)

LEGENDA
mniej niż 1000 Mg

Ta frakcja, sklasyfikowana jako odpady przemy-
słowe, stanowi pozostałości odpadów 
komunalnych, które przechodzą proces przemy-
słowy przed wysłaniem ich na składowisko.
Te 103 500 megagram rocznie jest przetwarzanych 
w sposób dający najniższą wartość.

Dane dotyczące metod recyklingu materiałów 
organicznych. Różne typy przetwarzania 
odpadów organicznych generują różne poziomy 
wartości. Tym samym, w procesie przetwarzania 
może dojść do utraty wartości.

91 400 Mg z ogólnej 
ilości odpadów 
przemysłowych 

kierowane jest na 
składowiska.

Ogólna ilość odpadów 
przemysłowych jest 

niemal dwukrotnością 
ilości odpadów 
komunalnych 

wytwarzanych w Lublinie.

261 000
Mg odpadów przemys-

łowych rocznie

130 630
Mg odpadów 

komunalnych rocznie

35%
odpadów
przemysłowych
kierowanych
jest na składowiska.

ODPADY  
PRZEMYSŁOWE

Wytwarzanie odpadów 
przemysłowych
Na tę kategorię odpadów składają się wszystkie 
odpady wytworzone w wyniku działalności 
przemysłowej w Lublinie. Frakcja duża, 
ujmowana w sprawozdaniach jako odpady 
przemysłowe (wskazywana jako „pozostałości 
po przetwarzaniu odpadów”), składa się  
z pozostałości odpadów komunalnych, które 
poddawane są przetwarzaniu przemysłowemu 
przed skierowaniem na wysypisko. Bez tej 
drugiej kategorii, ilość odpadów przemysłowych 
generowanych przez Lublin wynosiłaby jedynie 
157 500 Mg rocznie. Ta stosunkowo niewielka 
ilość odpadów przemysłowych bierze się z faktu, 
iż w Lublinie nie zlokalizowano wielu gałęzi 
przemysłu.

Zbiórka i segregacja
Strumienie odpadów przemysłowych są bardziej 
jednorodne od odpadów komunalnych,  
w związku z czym nie muszą być sortowane 
przed przetworzeniem w tak dużym stopniu 
jak odpady komunalne. Niektóre z nich, takie 
jak drewno, metale i odpady z przemysłowego 
przetwórstwa żywności, mogą zostać ponownie 
wykorzystane lub poddane recyklingowi 
zapewniającemu wysoką wartość.

Utylizacja
Duża część odpadów przemysłowych w Lublinie 
jest obecnie przesyłana na składowiska (35%). 
To ogromna utrata wartości w skali rocznej. 
W odniesieniu do kilku kategorii przetwarzania 
odpadów przemysłowych określonych mianem 
„recykling” nie jest jasne, które metody odzysku 
są stosowane lub które produkty są rezultatem 
tych procesów oraz w jakich ilościach. To 
stwarza możliwość uzyskania większej wartości 
z przetwarzania tych odpadów. 

(a2) Źródła danych w tabeli a2.

ANALIZA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW (a2): ODPADY PRZEMYSŁOWE
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Budowlane
i rozbiórkowe (7 360 Mg)

Komunalne (123 000 Mg)

Beton, cegły, kafelki,
ceramika (7 360 Mg)

Inne odpady budowlane
i rozbiórkowe (4 Mg)

Odpady biodegradowalne
(12 000 Mg)

Odpady wielkogabarytowe
(4 490 Mg)

Zużyty sprzęt elektroniczny (5 Mg)

Szkło (788 Mg)

Zmieszane odpady
komunalne (82 400 Mg)

Inne odpady komunalne
(18 000 Mg)

Papier i tektura (1 490 Mg)

Tworzywa sztuczne (3 710 Mg)

Specjalnie zaprojektowane składowiska (4 Mg)
Przetwarzanie biologiczne i składowanie (1 200 Mg)

Produkcja energii (100 000 Mg)

Recykling papieru i tworzyw sztucznych, kompostowanie
odpadów biodegradowalnych (8 210 Mg)
Recykling materiałów nieorganicznych (2 110 Mg)

KLASYFIKACJA
ODPADÓW (130 360 Mg)

MATERIAŁY (130 247 Mg) UTYLIZACJA (101 204 Mg)

ODZYSK (10 320 Mg)

ODPADY KOMUNALNE 
W LUBLINIE

(130 360 Mg)

LEGENDA
mniej niż 500 Mg

NIEZNANE (18 400 Mg)
Ta frakcja kierowana jest 
do podmiotów trzecich. 
Nie wiemy, jaka jest 
wartość przetwarzania 
tych odpadów.

Zaledwie 1% (1 241 megagram rocznie) 
lubelskich odpadów utylizowanych kierowany 
jest na składowiska. Wydaje się, że to dobra 
wiadomość. Jednakże występuje duża 
kategoria odpadów („nieznane” – 18 400 
megagram rocznie), co do dalszego losu 
których nie mamy informacji. W tym strumie-
niu może występować utrata wartości.

Skład zmieszanych odpadów
komunalnych

47% Odpady organiczne
15% Papier i tektura
14% Tworzywa sztuczne
12% Inne
8%  Szkło
4% Tekstylia

Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
w Lublinie

50% egregowanie odpadów organicznych w celu 
„stabilizacji biologicznej” niezbędnej do bezpiecznego 
składowania na składowisku.
47% Produkcja alternatywnych paliw z opakowań (ze 
względu na zanieczyszczenie materiałów), stosowanych
w cementowni.
3% Separacja odpadów opakowaniowych, które mogą być 
poddawane recyklingowi (np. szkło, stal i aluminium).

Całość frakcji organicznej 
zmieszanych odpadów komunalnych 
kierowana jest na składowiska; 
występuje tu duża utrata wartości.

Budowlane
i rozbiórkowe (7.360 t)

Komunalne (123.000 t)

Beton, cegły, kafelki,
ceramika (7.360 t)

Inne odpady budowlane
i rozbiórkowe (4 t)

Odpady biodegradowalne
(12.000 t)

Odpadywielkogabarytowe
(4.490 t)

Zużyty sprzęt elektroniczny (5 t)

Szkło (788 t)

Zmieszane odpady
komunalne (82.400 t)

Inne odpady komunalne (18.000 t)

Papier i tektura (1.490 t)

Tworzywa sztuczne (3.710 t)

Specjalnie zaprojektowane składowiska (4 t)
Przetwarzanie biologiczne i składowanie (1.200 t)

Produkcja energii (100.000 t)

Recykling papieru i tworzyw sztucznych, kompostowanie
odpadów biodegradowalnych (8.210 t)
Recykling materiałów nieorganicznych (2.110 t)

KLASYFIKACJA
ODPADÓW (130.360 t)

MATERIAŁY (130.247 t) UTYLIZACJA (101.204 t)

ODZYSK (10.320 t)

ODPADY KOMUNALNE 
W LUBLINIE
(130.360 t)

LEGENDA
mniej niż 500 t

NIEZNANE (18.400 t)
Ta frakcja kierowana jest 
do podmiotów trzecich. 
Nie wiemy, jaka jest 
wartość przetwarzania 
tych odpadów.

Zaledwie 1% (1.241 ton rocznie) lubelskich 
odpadów utylizowanych kierowany jest na 
wysypiska. Wydaje się, że to dobra wiado-
mość. Jednakże występuje duża kategoria 
odpadów („nieznane” – 18.400 ton rocznie), 
co do dalszego losu których nie mamy 
informacji. W tym strumieniu może 
występować utrata wartości.

Skład zmieszanych odpadów
komunalnych

47% Odpady organiczne
15% Papier i tektura
14% Tworzywa sztuczne
12% Inne
8%  Szkło
4% Tekstylia

Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
w Lublinie

50% egregowanie odpadów organicznych w celu 
„stabilizacji biologicznej” niezbędnej do bezpiecznego 
składowania na wysypisku.
47% Produkcja alternatywnych paliw z opakowań (ze 
względu na zanieczyszczenie materiałów), stosowanych
w cementowni.
3% Separacja odpadów opakowaniowych, które mogą być 
poddawane recyklingowi (np. szkło, stal i aluminium).

Całość frakcji organicznej 
zmieszanych odpadów komunalnych 
kierowana jest na wysypiska; 
występuje tu duża utrata wartości.

Odpady - 
 Polska a UE

Mieszkańcy Lublina 
generują średnio 27% 
mniej odpadów niż 
pozostali obywatele UE

14% odpadów nie jest 
monitorowanych?

Mieszkańcy Lublina są 
zobowiązani do segre-
gowania odpadów na 

5 frakcji:

SZKŁO

PAPIER

TWORZYWA 
SZTUCZNE I METALE

BIO

ODPADY 
ZMIESZANE

Odpady zielone: pojemniki lub 
worki na terenie nieruchomości.

Odpady budowlane i remontowe 
(beton, gruz, fragmenty 
materiałów ceramicznych, 
stłuczone szkło okienne): 
pojemniki na terenie 
nieruchomości.

Przeterminowane leki: pojemniki 
w aptekach lub pojemniki na 
odpady niebezpieczne.

Przeterminowane środki 
chemiczne: pojemniki na odpady 
niebezpieczne.

Zużyte baterie i akumulatory: 
pojemniki na odpady 
niebezpieczne.

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, świetlówki
i zużyte żarówki 
energooszczędne: cykliczne 
akcje i stałe punkty zbiórki.

Zużyte opony - cykliczne akcje 
i stałe punkty zbiórki.

Meble i inne odpady gabarytowe 
(wszelkie rodzaje mebli, 
materace, choinki, ościeżnice, 
drewno, grube gałęzie)– zbiórki 
w konkretnych datach.

Pozostałe kategorie 
segregowanych
odpadów:

ODPADY KOMUNALNE

Wytwarzanie odpadów komunalnych
Na tę kategorię składają się wszystkie odpady 
wytworzone przez gospodarstwa domowe  
w Lublinie. 

Zbiórka i segregacja
Odpady komunalne są gromadzone 
różnymi metodami, w tym poprzez punkty 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK), odbiór ambulatoryjnych odpadów 
niebezpiecznych (np. przez KOM-EKO), 
kontenery selektywnej zbiórki odpadów 
(zarządzane m.in. przez SUEZ), kontenery 
Polskiej Korporacji Recyklingu na odpady 
elektryczne oraz miejscowe pojemniki na 
odpady (np. na budowach).

Utylizacja
Rozdzielone strumienie są przetwarzane 
przez wyznaczone podmioty odzyskujące 
odpady. Odpady biodegradowalne są 
kompostowane. Polska Korporacja Recyklingu 
przetwarza odpady niebezpieczne i zużyty 
sprzęt elektroniczny. Wszystkie zmieszane 
odpady komunalne pochodzące z Lublina 
są przetwarzane w instalacjach MBP 
znajdujących się albo w ZZO KOM-EKO  
w Lublinie, albo w ZZO w Wólce Rokickiej 
lub innych zakładach o statusie „instalacja 
komunalna”. 

(b2) Źródła danych w tabeli b2.

ANALIZA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW (b2): ODPADY KOMUNALNE
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

0 km 2,5 km 5 km

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH

KOM-EKO S.A.

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WÓLCE ROKICKIEJ

PSZOK

TRANS-WAG SP. Z.O.O.

SUEZ WSCHÓD SP. Z O.O.

ODPADY
W LUBLINIE(a1)

0 - 50 Mg

50 - 500 Mg

500 - 2 500 Mg

2 500 - 20 000 Mg

20 000 - 140 000 Mg

Odpady wytwarzane przez przemysł
wedle dzielnicy

>1 000 - 10 000 Mg

10 000 - 100 000 Mg

100 000 - 121 000 Mg

Główne obiekty odzyskiwania 
odpadów (liczba ton materiałów 
odzyskiwanych rocznie)

Obiekty utylizacji odpadów

>5 000 - 20 000 Mg

20 000 - 60 000 Mg

60 000 - 140 000 Mg

Główne gałęzie przemysłu wedle ilości 
generowanych odpadów (2017 r.)

Zakłady przetwarzania odpadów
komunalnych  
(>2 000 - 88 000 ton odpadów odebranych
w 2018 r.)

Granice miasta

Fizykochemiczne przetwarzanie odpadów

Składowiska

Biologiczne przetwarzanie odpadów

Retencja powierzchniowa

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

Punkt zbiórki baterii

Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych

ODPADY PRZEMYSŁOWE W LUBLINIE*
Niniejsza mapa przedstawia ilość wytwarzanych 
odpadów w podziale na dzielnice, a także 
najważniejsze podmioty w łańcuchu odpadów: zakłady 
przetwarzania odpadów, zakłady odzyskiwania 
odpadów oraz gałęzie przemysłu wytwarzające 
odpady. Większość odpadów przemysłowych 
wytwarzanych jest w dzielnicach o niskim 
zagęszczeniu ludności. W oparciu o roczne wielkości 
wytwarzanych odpadów i kwestie infrastrukturalne, 
wyróżniliśmy 6 dzielnic, w których wytwarzane są 
odpady.

*Ogólna ilość odpadów przemysłowych wytwarzanych w danej dzielnicy 
powiązana jest ze zgłoszonym adresem, który może być jednym z kilku 
adresów danej spółki (np. biuro) i nie musi się pod nim mieścić zakład 
wytwarzający odpady. Może to mieć wpływ na rzetelność danych.

4. SŁAWINEK: 27 833 Mg 
ROCZNIE (11%)
3 główne strumienie odpadów: 
I. Odpady budowlane i rozbiórkowe
II.Obróbka fizyczna i mechaniczna metali 
i tworzyw sztucznych
III. Odpady medyczne (opieka medyczna ludzi
i zwierząt) lub powiązane

3.ŚRÓDMIEŚCIE: 27.888 Mg  
ROCZNIE (11%)
3 główne strumienie odpadów:
I. Odpady budowlane i rozbiórkowe
II. Zużyte opakowania, środki higieniczne i do 
wycierania
III. Rolnictwo, leśnictwo, przetwórstwo żywności

2. ZA CUKROWNIĄ: 42 897 Mg 
ROCZNIE (16%)
3 główne strumienie odpadów: 
I. Zakłady przetwarzania odpadów, pozazakładowe        
oczyszczalnie ścieków i punkty przetwarzania 
odpadów
II Odpady budowlane i rozbiórkowe
III. Rolnictwo, leśnictwo i przetwórstwo żywności

1.DZIESIĄTA: 139.034 Mg ROCZNIE (53%)
3 główne strumienie odpadów: 
I.Zakłady przetwarzania odpadów, pozazakładowe 
oczyszczalnie ścieków i punkty przetwarzania odpadów
II. Odpady budowlane i rozbiórkowe
III. Zużyte opakowania, środki higieniczne i do wycierania

5. BRONOWICE: 26 227 Mg 
ROCZNIE (10%)
3 główne strumienie odpadów:
I. Zakłady przetwarzania odpadów, pozazakładowe 
oczyszczalnie ścieków i punkty przetwarzania odpadów
II. Odpady inne
III.Procesy cieplne

6. FELIN: 21 967 Mg ROCZNIE (8%)
3 główne strumienie odpadów:
I. Odpady budowlane i rozbiórkowe
II.Obróbka fizyczna i mechaniczna metali i tworzyw 
sztucznych
III. Odpady medyczne (opieka medyczna ludzi 
i zwierząt) lub powiązane

(a1) Źródła danych w tabeli a1.

MAPOWANIE CYRKULARNYCH MOŻLIWOŚCI:  
SEKTOR ODPADÓW
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ANALIZA STANU OBECNEGO

ODPADY ENERGIA I WODA SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZYBUDOWNICTWO

Woda
Województwo lubelskie wyróżnia się na tle Polski pod względem 
ograniczonych zasobów wód powierzchniowych oraz stosunkowo 
dużych zasobów dobrej jakości wód gruntowych. Wody gruntowe 
gromadzą się od dekad dzięki przenikaniu deszczówki przez wapienne 
podłoże (oczyszczające wodę i wzbogacające ją w substancje 
mineralne). Ze względu na zwiększony poziom urbanizacji regionu 
lubelskiego zmniejszył się stopień przenikania wód opadowych. 
Jednocześnie zwiększył się odpływ wód powierzchniowych. Może 
to tworzyć problemy w odniesieniu do przyszłych poziomów wód 
gruntowych, powodując gwałtowne spadki poziomów i jakości wody. 
Na jakość wód powierzchniowych i gruntowych wpływ ma działalność 
człowieka. Konflikty pojawiające się w odniesieniu do zapotrzebowania 
na wodę ze strony sektorów komunalnych, przemysłowych, górniczych, 
rolniczych i ochrony środowiska wymagają podejmowania ostrożnie 
ważonych decyzji. 

Wyróżnione możliwości:
 • Poprawa możliwości drenażowych i przechwytywania wód 

opadowych w całym mieście.

 • Lokalne zamykanie obiegów wody w celu zmniejszenia poboru wód 
gruntowych.

 • Odzyskiwanie składników odżywczych ze ścieków, aby zapobiec 
utracie wartości.

Energia
Zużycie energii w Lublinie na poziomie niemal 3,500 GWh rocznie 
wciąż opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu paliw kopalnych, 
z czego największy udział przypada na węgiel i gaz ziemny.  Najwięcej 
energii zużywają gęsto zaludnione obszary na zachodzie i w centrum 
miasta, jak również przemysł i budynki komercyjne. Duża część 
potencjału energetycznego ze źródeł opartych na węglu jest tracona 
w momencie konwersji energii na elektryczność i ciepło. Jednakże 
samo zwiększenie wydajności tych zakładów nie pomoże przekształcić 
Lublina w miasto bardziej zrównoważone energetycznie.  Istnieje wiele 
niewykorzystanych możliwości przyjęcia systemu energetycznego 
opartego na energii odnawialnej, bazujących na ekspozycji miasta na 
działanie promieni słonecznych.  Budynki komercyjne i przemysłowe 
niosą duży potencjał renowacji zapewniającej energooszczędność. 
Energia wiatrowa nie jest rozwiązaniem możliwym do wykorzystania  
w Lublinie ze względu na przepisy dotyczące przestrzeni potrzebnej do 
budowy turbin wiatrowych. 

Wyróżnione możliwości:
 • Redukcja zużycia energii poprzez włączenie wytycznych dot. 

Efektywności energetycznej w regulacjach dotyczących stref.

 • Promowanie energii odnawialnej w miejskich strefach rewitalizacji. 
W celu ochrony dziedzictwa kulturalnego produkcja czystej energii 
w centrum może być ograniczona. Mniej zaludnione dzielnice na 
obrzeżach miasta mogą rekompensować brak produkcji czystej 
energii w centrum.

 • Ocenienie potencjału przemysłu i centrów danych jako 
alternatywnych źródeł ciepła dla miejskich systemów ciepłowniczych.

 •
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

0 km 2,5 km 5 km

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MPWiK

LOTNISKO LUBLIN

CEMENTOWNIA CEMEX CHEŁM

MEDIA
W LUBLINIE

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA WEDLE 
DZIELNICY (liczba osób na km2)

115 - 1.000

1.000 - 2.500

2.500 - 5.000

5.000 - 8.000

8.000 - 11.300

MEDIA
Zakłady energetyki miejskiej

Centra danych

Zakłady oczyszczania wody

Wieża ciśnień

Studnie

Główne tereny przemysłowe

Lotnisko

Granice miasta

Chelm

CEMENTOWNIA
CEMEX CHEŁM

PGE ENERGIA CIEPŁA

ELEKTROCIEPŁOWNIA
MEGATEM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI – 
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I 

ZASOBÓW NATURALNYCH

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

W LUBLINIE

GOSPODARSTWA DOMOWE

POZOSTALI UŻYTKOWNICY
KOMERCYJNI

PRZEMYSŁ

Gromadzenie danych, opracowywanie polityki i monitorowanie jej wdrażania

LPEC

Obecnie największa ilość energii wykorzystywana przez Lublin generowana 
jest przez Megatem i PGE. Dwie elektrociepłownie przetwarzają węgiel na 
elektryczność i ciepło. Ciepło wytwarza się w procesie kogeneracji, przy produkcji 
energii powstaje „odpad” w formie ciepłej wody, która jest sprzedawana do 
LPEC. Duża część odpadów komunalnych z Lublina utylizuje się w cementowni 
w Chełmie, gdzie są one spalane jako paliwo alternatywne. System centralnego 
ogrzewania rozsyła energię cieplną na całe miasto. Większość tej energii jest 
wykorzystywana przez funkcje przemysłowe. Za większość zużycia paliw na 
terenie miasta odpowiadają ruch samochodowy i transport towarów.

INTERESARIUSZE

POLITYKA
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin 2013.

 • Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020.

 • Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe 
dla Miasta Lublin na lata 2019-2033.

SEKTOR ENERGETYCZNY: INTERESARIUSZE I POLITYKA

KLUCZOWE CELE
 • Zmniejszenie poziomu zużycia energii o 9,5% w porównaniu z poziomem z 2008 r., 

Wzrost zrównoważonego zużycia energii do poziomu 16,9% do 2015 r. 

 • Modernizacja punktu obciążenia miejskiego systemu cieplnego i oświetleniowego, 
zmniejszenie emisji CO2 o 23% w porównaniu z poziomem z 2008 r.

 • Korzystanie z elektryczności i ciepła wytworzonego przez instalacje bazujące na 
odnawialnych źródłach energii. Korzystanie z ciepła pozyskiwanego z odpadów  
w ramach procesów przemysłowych.
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

KOŃCOWE ZAPOTRZEBOWANIE
NA ENERGIĘ (3 090 GWh)

GOSPODARSTWA
DOMOWE 

(1 700 GWh)

INNE 
(1 800 GWh)

ZUŻYCIE ENERGII
W LUBLINIE
(5 500 GWh)

TRANSPORT 
(1 980 GWh)

W tych elektrowniach występują znaczne 
straty energii (1 330 GWh), niemal 23% 
wstępnego potencjału energetycznego).

Węgie (1 990 GWh)

Gaz ziemny (3 460 GWh)

Biogaz (22 GWh)

Olej opałowy (7 GWh)
Drewno (82 GWh)

Energia odnawialna (4 GWh)
Biopaliwo (58 GWh)

Benzyna / olej napędowy
(1 920 GWh)

MEGATEM (1 720 GWh)

PGE Energia Ciepła
 (2 470 GWh)

Krajowa sieć elektryczna
(1 770 GWh)

Sieć centralnego
ogrzewania
(1 320 GWh)

Straty (152 GWh)

GŁÓWNY NOŚNIK ENERGII
(7 543 GWh)

ELEKTROWNIE
(4 190 GWh)

Straty (1 088 GWh)

Łączne emisje wedle użytkownika 
końcowego:

40% Wszyscy użytkownicy w sektorze 
mieszkaniowym:
984 555 Mg ekwiwalentu emisji CO2

33% Użytkownicy mieszkaniowi: 
646 109 Mg ekwiwalentu emisji CO2

27% Transport:
528 605 Mg ekwiwalentu emisji CO2

Końcowe zapotrzebowanie na energię
w Lublinie wedle grupy konsumentów

45% Przemysł
27% Mieszkalnictwo
22% Budynki komercyjne
3% Miejskie oświetlenie publiczne
2% Miejskie budynki niemieszkalne

LEGENDA
Mniej niż 15 GWh

Średnia jakość powietrza w 
Lublinie w 2019 r. wynosiła 38 US 
AQI. Wskaźniki jakości powietrza 
dla Lublina wykazują umiarkowany 
poziom zanieczyszczenia (IQAir, 
2020). Zanieczyszczenie powietrza 
w Lublinie wynika głównie z 
zagęszczenia ruchu pojazdów 
silnikowych i spalania węgla.

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków.

Rozwój zrównoważonej, 
wielomodalnej mobilności oraz 
transportu niskoemisyjnego.

Rozwój systemów ogrzewania 
wykorzystujących energię 
cieplną.

Produkcja i dystrybucja energii
z odnawialnych źródeł energii.

Zwiększanie efektywności 
energetycznej w 
przedsiębiorstwach 
i administracji

Działania informacyjne, 
edukacyjne i uzupełniające.

*zgodnie z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Lublina (PGN)

Stosunek liczby
autobusów do

samochodów w Lublinie:

577 samochodów 
na 1 000 osób

1 autobus/trolejbus
na 1 000 osób

Priorytety 
energetyczne dla 
miasta Lublina*:

ENERGIA

Zużycie energii pierwotnej
Zużycie energii pierwotnej miasta jest obecnie 
obliczane na podstawie zużycia odnotowanego 
w 2018 r. Możemy zauważyć, że istnieją trzy 
główne źródła energii (węgiel i gaz na potrzeby 
energetyczne budynków oraz benzyna/olej 
napędowy dla transportu).
Jedynie 2% całkowitego zużycia energii pochodzi 
ze źródeł odnawialnych (z włączeniem biopaliw, 
biogaz oraz drewna).

Konwersja
lektrownie, w tym elektrownia węglowa, 
przekształcają węgiel w energię elektryczną i 
energię cieplną. Energia cieplna jest rozsyłana 
przez miejski system centralnego ogrzewania. 
W tych elektrowniach zachodzą znaczne straty 
energii (1330 GWh, niemal 23% wstępnego 
potencjału energetycznego). Końcowe 
zapotrzebowanie Lublina za energię dzieli się na 
energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną 
(benzyna i olej napędowy na potrzeby transportu).

Całkowite zużycie
Całkowite zużycie energii obejmuje 
gospodarstwa domowe, transport i „inne”, czyli 
głównie zużycie energii w przemyśle. Możemy tu 
zauważyć, że przemysłowe i komercyjne zużycie 
energii (bez transportu) odpowiada za 51% 
całkowitego zużycia, a gospodarstwa domowe 
odpowiadają za 49%.

(c2) Źródła danych w tabeli c2.

 ANALIZA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW (c2): SEKTOR ENERGETYCZNY

83



84 CIRCULAR CITIES PROGRAM - LUBLIN

ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

0 km 2,5 km 5 km

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MPWiK

LOTNISKO LUBLIN

CEMENTOWNIA CEMEX CHEŁM

MEDIA
W LUBLINIE

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA WEDLE 
DZIELNICY (liczba osób na km2)

115 - 1.000

1.000 - 2.500

2.500 - 5.000

5.000 - 8.000

8.000 - 11.300

MEDIA
Zakłady energetyki miejskiej

Centra danych

Zakłady oczyszczania wody

Wieża ciśnień

Studnie

Główne tereny przemysłowe

Lotnisko

Granice miasta

Chelm

SPOŁECZEŃSTWO
PRZYJAZNE

NATURZE I CZŁOWIEKOWI

RZEKA BYSTRZYCA

MPWIK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI – 
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
I ZASOBÓW NATURALNYCH

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

W LUBLINIE

GOSPODARSTWA DOMOWE

POZOSTALI UŻYTKOWNICY
KOMERCYJNI

PRZEMYSŁ

PERŁA BROWARY LUBELSKIE

Lobbowanie w sprawie ochrony przyrody Gromadzenie danych, opracowywanie polityki i monitorowanie jej wdrażania

System wodociągowy w Lublinie zarządzany jest przez MPWiK i zapewnia wodę 
pitną wszystkim mieszkańcom Lublina oraz wodę dla przemysłu. Obecnie ogół 
wody zużywanej przez miasto pochodzi z grupy studni głębinowych ulokowanych 
na południu, południowym wschodzie i północnym zachodzie miasta. Po zużyciu 
przez gospodarstwa domowe (61%), przemysł (15%) i inne budynki komercyjne 
(24%), woda oczyszczana jest w zakładach uzdatniania wody należących do MPWiK, 
zlokalizowanych w północno wschodniej części miasta. 

Zużycie wody w Lublinie osiągnęło szczyt około 2000 r., jednakże od tamtej pory 
spada ze względu na lepszą gospodarkę wodną oraz zamknięcie niektórych 
podmiotów przemysłowych zużywających duże ilości wody pitnej. 

Jedną z najbardziej interesujących spółek przemysłowych zużywających duże ilości 
wody jest browar.

INTERESARIUSZE

POLITYKA KLUCZOWE CELE
 • Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020.

 • V aktualizacja KPOSK (AKPOSK 2017).

 • Ochrona wód powierzchniowych poprzez modernizację systemu odprowadzania 
wód opadowych.

 • Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, przyłączenie nowych gospodarstw 
domowych do sieci.

 • Modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz inwestowanie w zakłady oczyszczania 
wody.

WODA: INTERESARIUSZE I POLITYKA

84



85 CIRCULAR CITIES PROGRAM - LUBLIN

ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

0 km 2,5 km 5 km

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MPWiK

LOTNISKO LUBLIN

CEMENTOWNIA CEMEX CHEŁM

MEDIA
W LUBLINIE
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WODY GRUNTOWE
19 200 000 m3)

Ścieki wykorzystane ponownie (11 000 m3)

Czarna woda
(3 670 000 m3)

Szara woda
(8 050 000 m3)

ŚCIEKI
ODPROWADZANE

DO SYSTEMU
KANALIZACYJNEGO

(18 400 000 m3)

WODY POWIERZCHNIOWE
(RZEKA BYSTRZYCA)
(18 500 000 m3)

OCZYSZCZANIE PRZEMYSŁOWE (11 000 m3)

PRZEMYSŁ
(2 950 000 m3)

POZOSTAŁE SEKTORY
KOMERCYJNE
(4 500 000 m3)

GOSPODARSTWA
DOMOWE

(11 700 000 m3)

ZUŻYCIE WODY
 W LUBLINIE 

(60 500 000 m3)

LEGENDA
mniej niż  125 000 m3 

Ładunek substancji biogennych 
w odprowadzanych ściekach, które 
mogłyby potencjalnie zostać 
odzyskane:
•166 ton rocznie nawozów azotowych
• 7 ton rocznie nawozów fosforowych

Istnieje możliwość wykorzysta-
nia tych wód do innych celów.

Ilości wody zużywanej przez przemysł 
oraz ścieków przemysłowych generow-
anych w Lublinie są stosunkowo niskie, 
ze względu na słabo rozbudowany 
przemysł w granicach miasta, co może 
wpływać na zdrowie ekosystemu 
i różnorodność biologiczną.

WODA

*Na podstawie badań Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Lublinie.

31 500
BASENOM

OLIMPIJSKIM

Każdego roku 78 mln m³ 
deszczu spada na Lublin. 

Jest to wartość równa:

Wody opadowe mogłyby 
być gromadzone, maga-
zynowane i wykorzysty-
wane do nawadniania.

Stan ekologiczny rzek
i wód powierzchniowych 

w województwie
lubelskim*:

75%
umiarkowany
stan ekologiczny

20%
dobry stan

ekologiczny

5%
zły stan
ekologiczny

Pozyskiwanie
Całość lubelskiej wody jest pozyskiwana 
z zasobów gruntowych dorzecza rzeki 
Bystrzycy za pomocą studni głębinowych 
zlokalizowanych w mieście i na jego 
peryferiach. Większe studnie ulokowane są  
na południu, południowym wschodzie  
i północnym zachodnie miasta. 

Oczyszczanie ścieków
Ścieki z gospodarstw domowych  
i przemysłu w Lublinie transportuje się za 
pomocą systemu kanałów, po czym są 
one oczyszczane w głównym zakładzie 
oczyszczania ścieków, zlokalizowanym we 
wschodniej części Lublina. Aby ulepszyć 
jakość wód powierzchniowych, zakład ten 
został w ostatnich latach zmodernizowany, 
przyczyniając się do redukcji wskaźników 
zanieczyszczeń podstawowych o 97,1%. Nadal 
jednak konieczne są pewne ulepszenia, co 
wynika z badań Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Odprowadzanie
Po oczyszczeniu ścieki są uwalniane do rzeki 
Bystrzycy. Część ścieków przemysłowych 
jest wyrzucanych bezpośrednio do cieków 
wodnych. Spływy opadowe są bezpośrednio 
uwalniane do rzeki za pomocą oddzielnego 
systemu odprowadzania wody.

(d2) Źródła danych w tabeli d2.

ANALIZA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW (d2) : WODA
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ELEKTROWNIE WĘGLOWE
Większość energii dla Lublina (elektryczność 
i ciepło) wytwarzana jest przez elektrownie 
węglowe. W związku z tym Lublin jest nadal niemal 
w pełni zależny od paliw kopalnych, co niesie 
konsekwencje dla jakości powietrza w mieście.

MAPA SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH 
I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LUBLINIE
Niniejsza mapa przedstawia systemy wodociągowe i energii 
elektrycznej w Lublinie. Dzielnice o dużej gęstości 
zaludnienia są odpowiedzialne za najwyższy poziom zużycia 
powyższych przez gospodarstwa domowe, który jest jednak 
niższy od poziomów zużycia notowanych przez podmioty 
przemysłowe.

NAJWYŻSZE ZUŻYCIE WODY I ENERGII 
PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE
Najwyższe zużycie wody i energii notowane jest w gęsto 
zaludnionej zachodniej części miasta oraz na północnym 
wschodzie (Kalinowszczyzna).

OCZYSZCZANIE I POZYSKIWANIE WODY
W północno-wschodniej części Lublina istnieją dwa zakłady oczyszczania wody, które stosują metody 
mechaniczną i biologiczną. Oczyszczalnia ścieków „Hajdów” oczyszcza ścieki bytowe i przemysłowe
z aglomeracji lubelskiej w ilości średnio ok. 120 000 m³ na dobę dziennie. Dzięki ciągłemu procesowi modernizacji 
w ostatnich latach zakład jest obecnie w stanie obniżyć podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia średnio o 97,1%, 
jednocześnie produkując biogaz w procesie fermentacji. Ponadto zakład zbudował farmę słoneczną o powierzchni 
5 hektarów, która ma produkować około 2000 MWh rocznie.

Po oczyszczeniu woda uwalniana jest do rzeki i wypływa poza miasto. Istnieje potencjał zmiany przeznaczenia 
wody poddanej oczyszczeniu. Woda pozyskiwana jest z gruntów za pomocą wielu różnych studni głębinowych, 
znajdujących się w różnych punktach Lublina. Stacja „Zembrzycka” wraz z ujęciami „Wilczopole”, „Prawiedniki”
i „Dąbrowa” znajdują się na południu miasta, stacja „Dziesiąta” zlokalizowana jest na południowym wschodzie, zaś 
stacja „Sławinek” na północnym-zachodzie.

PODMIOTY ZUŻYWAJĄCE DUŻE ILOŚCI 
ENERGII: PRZEMYSŁ I BUDYNKI 
KOMERCYJNE
Podmiotami zużywającymi największą ilość energii są 
zakłady przemysłowe (45%) i budynki komercyjne (22%). 
Ciepło resztkowe z procesów przemysłowych mogłoby być 
wykorzystywane przez sieć centralnego ogrzewania.

(c1,d1) Źródła danych w tabeli c1 oraz d1.

MAPOWANIE CYRKULARNYCH MOŻLIWOŚCI: MEDIA
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ANALIZA STANU OBECNEGO

BUDOWNICTWOODPADY SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZYENERGIA I WODA

(21) IEA (2019) .Światowy Raport o stanie budynków i konstrukcji w 2019 - Analiza

W 2018 roku, na całym świecie sektor budowlany odpowiadał za 39% 
emisji CO2 i szacuje się, że było to 60% całkowitego zużycia materiałów na 
świecie (21). W Polsce sytuacja przedstawia się tak samo: budownictwo 
odpowiada za większą część zapotrzebowania miasta na materiały. 
Powyższe, wraz z rozkwitającym w Lublinie sektorem budowlanym, czyni 
z łańcucha budowlanego ważny punkt oddziaływania na przekształcenia 
ukierunkowane na osiągnięcie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Mimo spadku liczby ludności Lublin stawia na inwestycje budowlane.  

W samym tylko 2018 r. dodano 280 460 m² powierzchni użytkowej, do 
czego zużyto 455 000 ton materiałów budowlanych. Według rejestrów 
z rozbiórek pozyskano do 45 000 ton materiałów budowlanych, 
jednakże liczba ta może być znacznie wyższa, gdyż nie uwzględniono 
niezarejestrowanych materiałów z rozbiórek. Aby uzyskać łańcuch 
budowlany o obiegu zamkniętym, kluczowe jest rejestrowanie wszystkich 
odpadów budowlanych (w tym odpadów generowanych i przetwarzanych 
na miejscu rozbiórki lub budowy), właściwe ich sortowanie oraz ponowne 
wykorzystanie zapewniające jak najwyższą wartość. Władze samorządowe 
dokładają starań w kierunku poprawy łączności, zwiększając dostępność 
do wszystkich obszarów miasta poprzez rozbudowę dróg i transportu 
publicznego.

Wyróżnione możliwości:
 • Zwiększone monitorowanie przepływu materiałów budowlanych 

na placach budowy w celu identyfikacji dostępnych materiałów 
wtórnych.

 • Wykorzystanie PSZOKów jako węzłów dla cyrkularnego 
budownictwa, np. poprzez zbiórkę i sprzedaż wtórnych materiałów 
budowlanych. Zaczynając od odpadów budowlanych powstających 
w rewitalizowanych strefach, takich jak Stare Miasto, w których 
planowane są zarówno projekty budowlane, jak i rozbiórkowe.

 • Wdrażanie cyrkularnych  wytycznych przetargowych na materiały 
budowlane do zastosowania dla nowych budynków.

 • Wykorzystanie budynków użyteczności publicznej jako wizytówki 
zrównoważonego budownictwa, zwłaszcza na obszarach 
podlegających rewitalizacji.

 • Monitorowanie frakcji odpadów powstających na miejscu i ponowne 
wykorzystanie tych materiałów o dużej wartości.
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ROZDZIAŁ 1
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI – 
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
I ZASOBÓW NATURALNYCH

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

W LUBLINIE

POZOSTAŁE PODMIOTY 
ZAJMUJĄCE SIĘ 
RECYKLINGIEM 
MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH

PSZOK GOSPODARSTWA
DOMOWE

FIRMY
ROZBIÓRKOWE

SUEZ

FIRMY
BUDOWLANE

CEMENTOWNIA
CEMEX CHEŁM

POZOSTAŁE FIRMY WYTWARZAJĄCE
MATERIAŁY BUDOWLANE

Gromadzenie danych, opracowywanie polityki i monitorowanie jej wdrażania

Mimo spadku liczebności populacji Lublina sektor budowlany przeżywa rozkwit. Niewielki 
odsetek (nieznana ilość) odpadów budowlanych jest przetwarzana na miejscu i tam 
również wykorzystywane są następnie materiały poddane downcyclingowi. Reszta 
odpadów budowlanych jest odbierana w PSZOK. 

POLITYKA

SEKTOR BUDOWLANY:  INTERESARIUSZE I POLITYKA
KLUCZOWE CELE

 • Program Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017- 2023.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Lublin za rok 2018.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996,  
z późniejszymi zmianami .

 • Ustawa o zamówieniach publicznych z 2013 r.

 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (59 indywidualnych projektów w ramach 
programu rewitalizacji, pięć obszarówwyróżnionych w programie).

 • Zwiększenie liczby punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

 • Do 2020 r. wskaźnik przygotowania do ponownego wykorzystania, recyklingu 
i innych form odzyskiwania materiałów budowlanych i z rozbiórki powinien 
osiągnąć wartość co najmniej 70% w ujęciu wagowym.

 • Obowiązkowy oddzielny odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących część odpadów komunalnych.

 • Podmioty publiczne powinny korzystać z kryteriów ponownego wykorzystania lub 
przygotowania do ponownego wykorzystania odpadów, określonych  
w zamówieniach publicznych, pod warunkiem że jest to możliwe.

INTERESARIUSZE
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

Piasek (5 000 Mg)
Izolacja (5 000 Mg)

Tworzywa sztuczne (540 Mg)

Beton (349 000 Mg)

Stal i żelazo (19 000 Mg)

Cegła silikatowa (55 000 Mg)

Drewno (3 000 Mg)
Pył gipsowy (4 000 Mg)

Kleje i farby (1 000 Mg)

Pozostałe metale (260 Mg)

Aluminium (610 Mg)

Szkło (1 000 Mg)

Kamienie (730 Mg)

Papier (80 Mg)

Cegła (9 000 Mg)

Ceramika (1 000 Mg)

Bitum (270 Mg)

Nabywcy (90 Mg)

Elektronika (10 Mg)
Pozostałe (10Mg)

Metale (5 000 Mg)

Ziemia, kamienie i urobek
z pogłębiania (15 000 Mg)

Beton, cegły, kafelki
i ceramika (17 000 Mg)

Pozostałe odpady  budowlano-
rozbiórkowe(8 000 Mg)

Recykling / regeneracja metali
i związków metali (5 000 Mg)

Recykling / regeneracja pozostałych
materiałów nieorganicznych (16 000 Mg)

Przygotowanie odpadów do odzysku (14 000 Mg)

Nieznane (9 000 Mg)

ODPADY
BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE (45 000 Mg)

ODZYSK (44 000 Mg)

LEGENDA
mniej niż 1 000 Mg

MATERIAŁY BUDOWLANE
(455 000 Mg)

BUDOWNICTWO
INNE NIŻ

MIESZKANIOWE
(137 000 Mg)

BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE

(318 000 Mg) ZUŻYCIE
MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH
W LUBLINIE 

(455 000 Mg)

Emisje pochodzące z betonu: 
55 079 Mg ekwiwalentu CO2.

Mimo faktu, iż populacja Lublina 
zmniejsza się od początku XXI 
wieku, w mieście realizowanych 
jest stosunkowo dużo projektów 
budowlanych i renowacyjnych.

Prawo stanowi, że „do 2020 r. przygotowanie 
do ponownego wykorzystania, recyklingu i 
innych form odzyskiwania materiałów 
budowlanych i rozbiórkowych powinno 
osiągnąć poziom co najmniej 70% w ujęciu 
wagowym”. Nie ma możliwości dokonania 
oceny powyższego, gdyż stopień 
przetwarzania dużej frakcji odpadów 
budowlanych jest nieznany.

W ramach projektów 
budowlanych oddano
w Lublinie do użytku 104 165 
m² niemieszkalnej 
powierzchni użytkowej
w 2018 r.

W ramach projektów 
budowlanych oddano
w Lublinie do użytku 176 295 
m² mieszkalnej powierzchni 
użytkowej w 2018 r.

Istnieje pewna część odpadów 
budowlano-rozbiórkowych, których 
nie rejestrujemy, gdyż są one 
wytwarzane na placach budowy. 
Nie wiemy, co dzieje się z tymi 
odpadami. Jest to potencjalna 
utrata wartości.

Punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 

(PSZOK) w Lublinie 
przyjmuje odpady 

budowlane i rozbiórkowe. 
Roczna ilość wynosi:  

W Miejskim Programie 
Rewitalizacji na lata 

2017-2023, miasto Lublin 
uzgodniło przeprowadzenie 

rewitalizacji sześciu obszarów 
miasta:

W 2018 r. 98% tych odpadów zostało 
zgłoszonych jako „poddanych recyklingowi lub 
przygotowanych do ponownego wykorzystania 

i odzysku”. Nie gwarantuje to jednak, że 
odpady te zostały przetworzone 

z zapewnieniem najwyższej możliwej wartości, 
co oznacza, że występuje tu potencjalna utrata 

wartości ekonomicznej.

360 700
megagram zmiesza-

nych odpadów 
budowlanych 

i rozbiórkowych

593 500
megagram odpadów 
betonowych i gruzu

Stare Miasto

Śródmieście 

Podzamcze i Czwartek 

Rejon ul. Kalinowszczyzna 

Rejon Dworca PKP 

Rejon ul. Kunickiego

1

2

3

4

5

6

Zużycie surowców
W Lublinie planuje się wiele 
nowych projektów budowlanych. 
Projekty te odpowiadają 
za największą część 
zapotrzebowania tego miasta na 
surowce (w porównaniu  
z innymi sektorami), dzieląc się na 
powyższe kategorie materiałów. 

Zużycie materiałów
Na całkowite zużycie materiałów 
budowlanych w Lublinie składają 
się budowa i renowacja budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Skład odpadów
W trakcie rozbiórki, jak również 
budowy i renowacji, dostępnych 
staje się wiele materiałów 
budowlanych, które mogą zostać 
wykorzystane jako wtórne 
materiały budowlane. 

Odzyskiwanie
Wedle raportów około 98% odpadów 
budowlanych jest odzyskiwanych, 
jednak nie wiemy, czy tworzą 
one dużą wartość ekonomiczną. 
Istnieje również duża frakcja 
odpadów, co do których nie wiemy, 
jak są przetwarzane. Wskazane 
jest bezpośrednie ponowne 
wykorzystanie elementów budynków, 
zaś najmniej – odzyskiwanie energii  
z materiałów budowlanych.

BUDOWNICTWO

(e2) Źródła danych w tabeli e2.

ANALIZA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW (e2): BUDOWNICTWO
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

0 km 2,5 km 5 km

PSZOK

BUDOWNICTWO
W LUBLINIE (e1)

Projekty o niewielkiej skali (100 - 10 000 m3) 

Projekty o dużej skali (10 000 - 122 000 m3)

Place budowy

PROJEKTY DOPUSZCZONE W 2018 R.:

Projekty o niewielkiej skali (10 - 100 m3)

Projekty o dużej skali (100 - 550 m3)

Rozbiórki

0 - 2.500 Mg

2 500 - 6 000 Mg

6 000 - 9 200 Mg

OBIEKTY DOKONUJĄCE ODZYSKU 
ODPADÓW BUDOWLANYCH: 
(wedle ilości odpadów budowlanych 
odebranych w 2018 r.)

OBIEKTY PRZYJMUJĄCE ODPADY 
BUDOWLANE:

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych (PSZOK)

Strefa poddawana rewitalizacji

Granice miasta

ŁĄCZENIE DUŻYCH PROJEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 
Z PUNKTAMI ZBIÓRKI ODPADÓW
Projekty budowlane są planowane na całym obszarze Lublina. 
Dwa duże plany rozbiórkowe zostaną zrealizowane w centrum 
miasta. W celu zapewnienia łańcucha budowlanego o obiegu 
zamkniętym ważne jest, aby postrzegać rozbiórki jako „podaż” 
materiałów, a budowę jako „popyt”. Dostarczanie wtórnych 
materiałów dla projektów budowlanych ma kluczowe znaczenie 
dla transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Istotne jest, aby źródła wtórnych materiałów budowlanych (takie 
jak punkty sprzedaży) znajdowały się jak najbliższej placów 
budów. Pozwoli to również na rozładowanie zagęszczenia ruchu 
pojazdów.

SEGREGACJA I ZBIÓRKI ODPADÓW 
BUDOWLANYCH JAKO KLUCZOWY CZYNNIK 
DO OSIĄGNIĘCIA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
W SEKTORZE BUDOWLANYM
Punkty odbierające odpady budowlane stanowią ważne ogniwa 
łańcucha budowlanego. Materiały budowlane i materiały 
dostępne po rozbiórkach mogą być w nich magazynowane 
w celu wykorzystania przy kolejnych budowach. Z tej 
perspektywy PSZOK staje się ważnym punktem zbiórki odpadów.

MAPA SEKTORA BUDOWLANEGO 
W LUBLINIE
Lublin obserwuje wzmożoną intensywność 
inwestycji budowlanych. Mapa przedstawia 
najważniejsze projekty, według następującego 
podziału: 
1. Ważne projekty budowlane, na które wydano 

pozwolenia 
w latach 2016-2020. Prognozy dotyczące 
tych projektów wskazują na duże 
zapotrzebowanie na materiały budowlane.

2. Ważne projekty rozbiórkowe, w ramach 
których dostępne stają się duże ilości 
materiałów budowlanych.
Po posortowaniu i przy zapewnieniu 
właściwego magazynowania, mogą być one 
ponownie użyte do celów budowlanych. 

STREFY PODDAWANE REWITALIZACJI
Zgodnie z Programem Rewitalizacji na lata 2017-2023 
zdegradowane obszary śródmiejskie w Lublinie przejdą 
rewitalizację przeprowadzaną w ramach indywidualnych 
projektów na różną skalę. Ich całościową koordynacją 
zajmować się będzie Miejskie Biuro Rewitalizacji. W Lublinie 
znajduje się pięć obszarów wybranych do objęcia strategią 
na podstawie pewnej liczby wskaźników społecznych; 
bezrobocie, dostęp do usług/mediów, wskaźniki własności 
nieruchomości oraz korzystanie z usług pomocy społecznej 
per capita. Program ma na celu przekształcenie śródmieścia 
poprzez renowację zdegradowanych budynków, stymulację 
inwestycji dzięki nowym projektom budowlanym oraz 
przeciwdziałanie niepożądanym wynikom planowania, takim 
jak degradacja obszarów miejskich i suburbanizacja.

(e1) Źródła danych w tabeli e1.

ANALIZA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW: SEKTOR 
BUDOWLANY
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ANALIZA STANU OBECNEGO

BUDOWNICTWO SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZYODPADY ENERGIA I WODA

Lublin aspiruje do tego, by stać się bardziej atrakcyjną destynacją 
turystyczną. Miasto nie ma jeszcze bardzo rozbudowanego sektora 
hotelarskiego, ale zamierza się rozwijać, aby przyciągnąć więcej turystów. 
Ta ekspansja może być dobrą okazją do powstawania restauracji zero 
waste, serwujących lokalne produkty, katalizujących ekoturystykę 
województwa lubelskiego.

Wyróżnione możliwości:
 • Lublin wzmacnia podmiejską produkcję żywności i lokalny cykl 

zasobów.

 • Rozwój rolnictwa miejskiego na obszarach podmiejskich.

 • Tworzenie możliwości kompostowania na lokalnych terenach 
zielonych.

 • Zwiększenie samowystarczalności żywieniowej Lublina poprzez 
ściślejsze zintegrowanie okolicznych pól uprawnych z lokalną 
konsumpcją żywności.

Sektor rolno-spożywczy stanowi ważną część gospodarki Lublina. Nie 
tylko z punktu widzenia produkcji (23 tysiące ton rocznej produkcji 
żywności), lecz także z uwagi na wiele podmiotów zajmujących się 
przetwórstwem żywności (w tym browarnictwo oraz przetwórstwo 
ziemniaków i pszenicy do produkcji makaronów). Obie te funkcje generują 
wiele odpadów organicznych; w rzeczywistości jest to 43% wszystkich 
odpadów żywnościowych. Pozostała część odpadów żywnościowych, 
niemal 13 000 Mg rocznie, generowana jest przez mieszkańców, turystów 
i osoby dojeżdżające do pracy. Gdyby wszystkie odpady rolnicze były 
kompostowane, można by było zastąpić nimi całość obecnie stosowanych 
w rolnictwie nawozów. 

Całkowita ilość odpadów żywnościowych generowanych przez 
mieszkańców Lublina mogłaby wyżywić 15 000 osób lub – licząc inaczej 
– 1 na 25 mieszkańców Lublina. Takie inicjatywy, jak Zero Waste Lublin 
czy banki żywności, odgrywają ważną rolę w zapobieganiu generowania 
odpadów żywnościowych oraz dają możliwość ponownego wykorzystania 
wyrzucanej żywności. Ponadto lokalna żywność jest wytwarzana w ramach 
podmiejskiej działalności rolniczej, ale jest ona zagrożona z powodu 
niedostatecznej ochrony terenów zielonych. Zapewnienie takiej ochrony 
mogłoby mieć podwójny pozytywny skutek w postaci zachowania tych 
terenów oraz utrzymania lokalnej produkcji żywności dla miasta i regionu.
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
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ZAKŁAD PRODUKCJI MROŻONEKBROWAR

ZAKŁAD PRODUKCJI MAKARONÓW

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW

0 - 580 t

580 - 900 t

900 - 2.600 t

Grunty rolne

Lasy

Grupa hoteli, restauracji, kawiarni, itp.

Wybrane ogródki działkowe

Stacje kolejowe

Kolej

Granice miasta

SEKTOR
ROLNO-
SPOŻYWCZY
W LUBLINIE

WYBRANI PRODUCENCI
ŻYWNOŚCI (WEDLE ILOŚCI
ODPADÓW ORGANICZNYCH 
WYTWARZANYCH ROCZNIE)

Sektor rolno-spożywczy jest silnie obecny w obrazie Lublina, nie tylko z punktu 
widzenia produkcji (23 tysiące ton rocznej produkcji żywności), lecz także  
z uwagi na obecność wielu podmiotów zajmujących się przetwórstwem żywności 
(browarnictwo, przetwórstwo ziemniaków i pszenicy do produkcji makaronów). 
Obie te funkcje generują wiele odpadów rolniczych – są odpowiedzialne za 43% 
wszystkich wytworzonych odpadów żywnościowych. 

Jednocześnie istnieje wiele inicjatyw na mniejszą skalę, które zajmują się kwestią 
żywności i które mogłyby odegrać kluczową rolę w procesie zamykania pętli 
lokalnych i zapobiegania wytwarzaniu odpadów żywnościowych. 

Jednym z przykładów jest Zero Waste Lublin, platforma organizująca nieformalne 
spotkania, na których mieszkańcy mogą dowiedzieć się o rozwiązaniach zero-waste 
oraz sposobach ich wdrażania w codziennym życiu. Podobnie ogródki działkowe, 
w których mieszkańcy uprawiają własne warzywa i owoce i które stanowią część 
polskiej historii i kultury, są obecne w różnych częściach miasta.  

Inicjatywy, które pomagają zapobiegać generowaniu odpadów żywnościowych (takie 
jak banki żywności – Jadłodzielnia), również mogą oferować rozwiązania na rzecz 
zapobiegania wyrzucaniu żywności, jednocześnie pomagając osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej.

Zbadanie długoterminowych partnerstw pomiędzy wielkimi przemysłowymi 
podmiotami (wymiana kompostu i przepływ odpadów) oraz między podmiotami 
przemysłowymi a mniejszymi inicjatywami (przekazywanie odpadków i żywności  
z gospodarstw domowych do banków żywności) mogłoby stanowić dobry pierwszy 
krok w kierunku zamknięcia pętli żywnościowych w skali całego miasta.

INTERESARIUSZE

POLITYKA KLUCZOWE CELE
 • Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020.

 • Program Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023.

 • Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów.

 • Minimalizacja szkód dla obszarów zielonych oraz dewastacji krajobrazu w ramach 
projektów infrastrukturalnych.

 • Ocena zasobów, cech i stanu środowiska naturalnego w mieście oraz dalszy 
bezpośredni rozwój naturalnych systemów miejskich.

 • Rozwijanie farm miejskich w ramach rewitalizacji Parku Rusałka.

 • Zakaz spalania odpadów o całkowitej zawartości węgla organicznego >5%, straty 
przy zapłonie >8% oraz wartości opałowej >6 MJ/kg.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI – 
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
I ZASOBÓW NATURALNYCH

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

W LUBLINIE

INICJATYWY 
ODDOLNE

BANKI ŻYWNOŚCI 
(JADŁODZIELNIA)

ZERO-WASTE 
LUBLIN

ROLNICTWO

BRANŻE PRODUKCJI
ŻYWNOŚCI

IMPORT 

GOSPODARSTWA
DOMOWE

SKLEPY SPOŻYWCZE

PODMIOTY
HANDLOWE

SHOP

RESTAURACJE
I BARY

RESTAURANT

TURYŚCI, OSOBY
ODWIEDZAJĄCE I 

OSOBY DOJEŻDŻAJĄCE
DO PRACY

DYSTRYBUCJA

OGRÓDKI
DZIAŁKOWE

Dążenie do miasta niewytwarzającego odpadów Gromadzenie danych, opracowywanie polityki i monitorowanie jej wdrażania

SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY:  INTERESARIUSZE I POLITYKA
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ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 593

SEKTOR ROLNO-
SPOŻYWCZY

Zużycie nawozów na hektar w 
województwie lubelskim (kg/ha):

82,4 Azotowe (N)
49,2 Potasowe (K2O)
31,7 Fosforowe (P2O5)

Podroby (67 Mg)
Przyprawy (72 Mg)

Drzewa orzechowe (132 Mg)
Rośliny oleiste (192 Mg)

Rośliny strączkowe (249 Mg)
Kawa, herbata (338 Mg)

Jaja (768 Mg)
Oleje roślinne (820 Mg)

Ryby, owoce morza (1 390 Mg)
Tłuszcze zwierzęce (1 990 Mg)

Cukier i substancje słodzące (4 800 Mg)

Owoce - z wyłączeniem wina (5 840 Mg)

Mięso (9 250 Mg)

Rośliny skrobiowe (10 800 Mg)

Zboża - z wyłączeniem piwa (14 100 Mg)

Warzywa (14 300 Mg)

Napoje alkoholowe (15 000 Mg)

Mleko - z wyłączeniem masła (17 500 Mg)

Mieszkańcy
(96 400 Mg)

Turyści
i odwiedzający

(910 Mg)

Osoby
dojeżdżające

do pracy
(365 Mg)

Podroby (10 Mg)
Rośliny oleiste (10 Mg)

Rośliny strączkowe (12 Mg)

Jaja (91 Mg)
Oleje roślinne (41 Mg)

Ryby, owoce morza (201 Mg)
Tłuszcze zwierzęce (99 Mg)

Owoce - z wyłączeniem wina (1 490 Mg)
Mięso (1 340 Mg)

Rośliny skrobiowe (2 750 Mg)
Zboża - z wyłączeniem piwa (2 410 Mg)

Warzywa (3 750 Mg)

Mleko - z wyłączeniem masła (1 220 Mg)

Odpady rolnicze (5 950 Mg)

Odpady z produkcji żywności (4 560 Mg)

Azotowe (N) (354 Mg)

Fosforowe (P2O5) (136 Mg)
Potasowe (K2O) (211 Mg)

Pszenica (9 600 Mg)

Kukurydza (2 570 Mg)

Rzepak (1 130 Mg)
Jęczmień (671 Mg)

Burak cukrowy (7 710 Mg)

Ziemniak (2 160 Mg)

PRODUKTY ROLNO-SPOŻYWCZE (97 608 Mg) GRUPA KONSUMENTÓW
(97 675 Mg)

ODPADY ŻYWNOŚCIOWE (23 944 Mg)

ZUŻYCIE NAWOZÓW (701 Mg)

PRODUKCJA ROLNA (23 841 Mg)

LEGENDA
mniej niż 400 Mg

GOSPODARSTWA
DOMOWE (89 700 Mg)

RESTAURACJE,
HOTELE, ITP. (7 960 Mg)

ROLNICTWO 
(29 800 Mg)

PRZEMYSŁOWA
PRODUKCJA

ŻYWNOŚCI (4 650 Mg)

ZUŻYCIE NAWOZÓW
 W SEKTORZE 

ROLNO-SPOŻYWCZYM
W LUBLINIE

(132 020 Mg)Szansa: obecnie stosowane 
nawozy można by (częściowo) 
zastąpić bionawozami wytwarzany-
mi z frakcji odpadów organicznych.

Bazując na danych o średniej krajowej 
konsumpcji , co roku mieszkańcy, 
odwiedzający oraz turyści wytwarzają tyle 
odpadów żywnościowych, że można by było 
nakarmić 15 000 osób, inaczej 1 na 25 
mieszkańców Lublina.

Gdyby wszystkie odpady rolnicze (5 900 Mg) 
poddawano kompostowaniu, uzyskano by
890 Mg kompostu. Wystarczyłoby to do 
zastąpienia wszystkich nawozów zużywanych w 
województwie lubelskim.

Większość odpadów żywnościowych 
pochodzi z gospodarstw domowych.

Zużycie nawozów na hektar 
w Polsce (kg/ha):

80,4 Azotowe (N)
38,1 Potasowe (K2O)
23,1 Fosforowe (P2O5)

Województwo lubelskie używa więcej nawozów na hektar niż średnia ogólnopolska:

35,4 mln
PIZZ

125 Mg
Turyści

50 Mg
Osoby dojeżdżające
do pracy 

13  283 Mg
Gospodarstwa 
domowe

Główne podmioty 
wytwarzające odpady 
organiczne w Lublinie:

Zakłady Przemysłu 
Ziemniaczanego 

LUBLIN
2 620 Mg rocznie

Lubella Sp. Z o.o. 
S.K.A. z siedzibą 

w Lublinie 
862 Mg rocznie

PERŁA BROWARY 
LUBELSKIE S.A. 
577 Mg rocznie

AGRAM Spółka 
Akcyjna

504 Mg rocznie

PASTA

Każdego roku mieszkańcy 
Lublina, turyści i osoby 
dojeżdżające do pracy 
wytwarzają 13 458 Mg 

odpadów żywnościowych.

Jest to wartość równa :
Składniki produkcji rolnej
Jeżeli chodzi o składniki produkcji 
rolnej miasta, uwzględniamy nawóz 
stosowany w rolnictwie na terenie 
Lublina oraz żywność spożywaną 
przez mieszkańców, turystów 
i odwiedzających, jak również 
osoby dojeżdżające do miasta. W 
przypadku tych ostatnich bazujemy 
na przeciętnej diecie polskiego 
obywatela (22). Składniki nawozów 
można by potencjalnie zastąpić 
skompostowanymi odpadami 
rolnymi.

Przerób w sektorze rolno-
spożywczym
Na całkowity przerób w sektorze rolno-
spożywczym składają się elementy 
potrzebne do wytworzenia produktów 
rolnych, żywności spożywanej 
w gospodarstwach domowych i 
sektorze turystycznym. Ponad 98,7% 
żywności jest konsumowanej przez 
mieszkańców Lublina, z czego 91,8% 
– w domu. Jedynie 1,3% żywności 
konsumują osoby spoza Lublina. 
Czyni to gospodarstwo domowe 
interesującym punktem wsparcia 
w zakresie redukcji ilości odpadów 
żywnościowych w Lublinie.

Produkcja sektora rolno-
spożywczego
Odpady z sektora rolno-spożywczego 
dzielą się na odpady rolne, 
przemysłowe odpady organiczne 
i odpady związane z konsumpcją. 
Produkty rolne są uwzględnione w 
produkcji sektora rolno-spożywczego 
miasta. Obecnie duże ilości odpadów 
organicznych trafiają do zmieszanych 
odpadów komunalnych, nie 
wykorzystując w pełni ich potencjału. 
Cykl odpadów organicznych można 
łatwo zamknąć w lokalnych obiegach 

dzięki zastosowaniu kompostu 
w ogródkach działkowych lub w 
podmiejskich gospodarstwach 
rolnych.

(f2) Źródła danych w tabeli f2. 
(22) Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (2016). Wybrane wskaźniki-Polska. Źródło

ANALIZA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW (f2): SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY
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ZAKŁAD PRODUKCJI MROŻONEKBROWAR

ZAKŁAD PRODUKCJI MAKARONÓW

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW

0 - 580 Mg

580 - 900 Mg

900 - 2 600 Mg

Grunty rolne

Lasy

Grupa hoteli, restauracji, kawiarni, itp.

Wybrane ogródki działkowe

Stacje kolejowe

Kolej

Granice miasta

SEKTOR
ROLNO-
SPOŻYWCZY
W LUBLINIE (f1)

WYBRANI PRODUCENCI
ŻYWNOŚCI (WEDLE ILOŚCI
ODPADÓW ORGANICZNYCH 
WYTWARZANYCH ROCZNIE)

PODMIOTY ZAJMUJĄCE SIĘ PRZEMYSŁOWYM 
PRZETWÓRSTWEM I PRODUKCJĄ ŻYWNOŚCI
Przemysłowi przetwórcy i producenci żywności wytwarzają duże ilości 
odpadów (organicznych). Mają one często charakter jednolity i wykazują 
wysoką wartość, tak więc mogą być wykorzystywane w ramach różnych 
zastosowań, takich jak produkcja pasz, nawozów organicznych lub 
kompostowanie. Zakłady te są głównymi wytwórcami odpadów
organicznych.

MAPA SYSTEMU OBIEGU ŻYWNOŚCI W LUBLINIE
Niniejsza mapa przedstawia przegląd systemu obiegu żywności w Lublinie: 
produkcję, przetwarzanie i konsumpcję. System zamkniętego obiegu żywności 
dla Lublina proponuje zamknięcie pętli obiegu materiałów organicznych
w ujęciu lokalnym: przetwarzanie odpadów żywnościowych w celu uzyskania 
wysokiej jakości nawozów dla gruntów rolnych i miejskich farm, lecz również 
korzystanie z przemysłowo przetwarzanej żywności w celu wytwarzania 
nowych produktów o wysokiej jakości.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI W LUBLINIE
Grunty rolne zlokalizowane są głównie na obrzeżach Lublina. Są 
one uprawiane nie tylko przez lokalnych producentów żywności, 
lecz stanowią także obszary charakteryzujące się potencjałem 
zastosowania różnych metod lokalnego przetwarzania odpadów 
organicznych (między innymi w drodze kompostowania).

ZGRUPOWANIA GASTRONOMICZNO-HO-
TELARSKIE ORAZ PODMIOTY WYTWAR-
ZAJĄCE ODPADY ŻYWNOŚCIOWE
Obszary zaznaczone na fioletowo pokazują zgrupowania 
hoteli, restauracji i kawiarni, zlokalizowanych głównie
w historycznym centrum Lublina. Są to punkty, w których 
konsumuje się duże ilości żywności i w których
generowane są duże ilości odpadów żywnościowych, nie 
tylko przez mieszkańców, lecz także przez tysiące 
turystów odwiedzających Lublin każdego roku. 

Zgrupowania te dają możliwość odbierania odpadów na 
dużą skalę i ich przetwarzania przy zapewnieniu wysokiej 
wartości.

OGRÓDKI DZIAŁKOWE
Ogródki działkowe stanowią ważną część polskiej historii 
i są odzwierciedleniem historii stabilności społecznej w czasach 
przekształceń gospodarczych XIX, XX i wczesnych dekad XXI 
wieku. Są one głęboko zakorzenione w rolniczej przeszłości Polski 
oraz wskazują na inicjatywy podejmowane w celu przeniesienia 
prac rolniczych do środowiska miejskiego, w którym brakowało 
infrastruktury zdolnej zaspokoić podstawowe potrzeby 
mieszkańców. Polskie ogródki działkowe stanowią ważny, choć nie 
wolny od problemów model zapewniania bezpieczeństwa 
socjalnego oraz otwartej polityki przestrzennej w granicach miast. 
W obecnym klimacie inwestycyjnym istnienie wielu ogródków 
działkowych jest zagrożone, gdyż są to tereny mogące zostać 
potencjalnie wykorzystane pod nową zabudowę miejską.

(f1) Źródła danych w tabeli f1.

MAPOWANIE CYRKULARNYCH MOŻLIWOŚCI - 
PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY

94



95 CIRCULAR CITIES PROGRAM - LUBLIN

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

1. Miasto Lublin (b.d.). Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj w Lublinie. https://www.invest-in-lublin.com/about-lublin 
2. Material Economics (2020). Gospodarka o obiegu zamkniętym i powrót do zdrowia po COVID-19. Źródło: https://materialeconomics.com/publications/publication/circular-

recovery
3. McKinsey Centre for Business and Environment. (2015). Wewnętrzny wzrost: Wizja gospodarki o obiegu zamkniętym dla konkurencyjnej Europy. Źródło: https://www.

mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/europes%20circular%20economy%20opportunity/growth_within.ashx
4. Komisja Europejska. (25 marca 2020).  Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Unii Europejskiej. Źródło:  https://ec.europa.eu/environment/

circular-economy/
5. Organizacja Narodów Zjednoczonych. (2017). Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Źródło: https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
6. McKinsey. (2019). Węgiel-Neutralna Polska 2050. Zmieniamy wyzwanie w szansę. Żródło: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Electric%20

Power%20and%20Natural%20Gas/Our%20Insights/Carbon%20neutral%20Poland%202050%20Turning%20a%20challenge%20into%20an%20opportunity/Carbon-neutral-
Poland-2050.pdf 

7. Nabrdalik, M., Santora, M. (2018). Przygniecione przez smog, polskie miasta w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast UE. Źródło: https://www.nytimes.
com/2018/04/22/world/europe/poland-pollution.html

8. Rada Miasta Lublina. (2013). Strategia rozwoju Lublina 2013-2020. Źródło: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/pliki_do_pobrania/strategia_rozwoju_lublina_na_lat/ 
lublin_development_strategy_2013-2020.pdf 

9. Metabolic. (2017). Siedem filarów gospodarki o obiegu zamkniętym. Źródło: https://www.metabolic.nl/news/the-seven-pillars-of-the-circular-economy/
10. PricewaterhouseCooper (2019). Raport o polskich metropoliach. Źródło:  https://www.pwc.pl/pl/pdf/raport-o-metropoliach-lublin-2019-pwc.pdf
11. Rada Miasta Lublina (b.d.).  Informacje o mieście. Lublin w liczbach.Źródło: https://lublin.eu/en/lublin/about-the-city/lublin-in-numbers/
12. Główny Urząd Statystyczny. (2020). Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy w 2019 r. Źródło: https://lublin.stat.gov.pl/en/publications/statistical-yearbook/

lubelskie-voivodshipsubregions-powiats-gminas-2019,2,16.html 
13. Miasto Lublin (2020). Wokół miasta. Źródło: https://lublin.eu/en/travel-information/getting-around-the-city/ 
14. Gmina Lublina. (2018). Foresight Lublin 2050. Źródło: https://www.miasta2050.pl/lublin2050 
15. Cambridge econometrics, Trinomics, ICF. (2018). Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na rynek pracy w Europie. Źródło: https://trinomics.eu/project/the-effect-of-the-

circular-economy-on-employment-in-europe/ 
16. Gmina Lublin. (2017). Program Rewitalizacji Lublina na lata 2017-2023. Źródło: https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/rewitalizacja/ 
17. Rada Miasta Lublina (b.d). Historia. Informacje o mieście. Źródło: https://lublin.eu/en/lublin/about-the-city/history/
18. Zapachy Lublina. (2020). Lublin w XX wieku - krótki zarys.Źródło: http://lublinsmellscapes.eu/lublin/
19. Wikipedia. (N.d). Historia Solidarności. https://nl.qwe.wiki/wiki/History_of_Solidarity
20. Zgłobicki, W., Gawrysiak, L., Baran-Zgłobicka, B. et al. Długoterminowe zmiany zalesienia w regionie rolnym w stosunku do zmiennych środowiskowych, województwo 

lubelskie, wschodnia Polska. Environ Earth Sci 75, 1373 (2016). https://doi.org/10.1007/s12665-016-6195-z
21. IEA (2019) .Światowy Raport o stanie budynków i konstrukcji w 2019 - Analiza
22. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (2016). Wybrane wskaźniki-Polska. Źródło: http://www.fao.org/faostat/en/#country/173



96 CIRCULAR CITIES PROGRAM - LUBLIN

ŹRÓDŁA UZUPEŁNIAJĄCE DO ROZDZIAŁU 4

Table a: Odpady przemysłowe
Table a1: Wyświetlane dane przestrzenne

Table b: Odpady komunalne

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�
danych

Typ 
danych

Rok Region

Wojewódzki�System�
Odpadowy

Dane�otrzymane�z�Urzędu�
Marszałkowskiego�
Województwa�
dotyczące�wytwarzania�i�
przetwarzania�odpadów.

Adresy�składowisk�
odpadów�przemysłowych�
(generatory,�miejsca�
odzysku,�składowiska�
odpadów),�geokodowane�
do�wyświetlenia�na�mapie�

Wyniki:
1.��Odpady�w�podziale�na�
dzielnice,�skalowane�od�
najniższej�do�najwyższej�
łącznej�ilości�wytwarzanych�
odpadów
2.�Top�~5�generatorów�
odpadów�

Punkty 2018 Lubelskie

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Typ 
danych

Rok Region

Sprawozdanie�na�temat�
odpadów�komunalnych�
2018
(2�korekta�rocznego�
sprawozdania�PML�za�
2018�r.)

Sprawozdanie�na�temat�
wytwarzania�i�przetwarzania�
odpadów�komunalnych 
w�mieście.

Utylizacja,�odzysk,�spalanie,�
instalacje,�uzyskane� 
i�geokodowane

Punkty 2018 Lublin

Lublin.eu�PSZOK Oficjalna�strona�lubelskich�
placówek�PSZOK.�
Adres�geokodowany 
i�wyświetlany�na�mapie

Punkty Lublin

Punkt�zbiórki�baterii Trans-Wag�Sp.�z�o.o.�punkt�
zbiórki�baterii�dla�Lublina.�
Adresy�geokodowane�i�
wyświetlane�na�mapie

Punkty Lublin

Punkt�zbiórki�odpadów�
niebezpiecznych

Oficjalna�strona�internetowa�
SUEZ�Wschód�Sp.�z.o.o�
Punkt�zbiórki�odpadów�
niebezpiecznych�w�Lublinie
Adres�geokodowany� 
i�wyświetlany�na�mapie

Punkty Lublin

CORINE�Land�
Cover�-�Copernicus�
Land�Monitoring�
Service�Corine�CLC :  
Składowiska�odpadów

Składowiska�odpadów�
zidentyfikowane�przez�Corinne�
LC,�dane�pozyskane 
�i�wykorzystane�do�wyświetlenia�
na�mapie.

Raster 2018 Lubelskie

Table a2: Analiza przepływu materiałów w ramach odpadów przemysłowych

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Rok Region
Wojewódzki�System�Odpadowy Dane�otrzymane�z�Urzędu�

Marszałkowskiego�Województwa�
dotyczące�wytwarzania�i�
przetwarzania�odpadów.

2018 Lubelskie

Table b1: Wyświetlane dane przestrzenne

https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/odpady-i-recykling/punkty-pszok/
http://www.trans-wag.pl/1-al-trans-wag.html
http://www.mposita.lublin.pl/
http://www.mposita.lublin.pl/
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
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Table b2: Analiza przepływu materiałów w ramach odpadów komunalnych

Table c: Energia

Table c2: Analiza przepływu surowców energetycznych

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Rok Region
Sprawozdanie�na�temat�
odpadów�komunalnych�2018
(2�korekta�rocznego�
sprawozdania�PML�za�2018�r.)

Sprawozdanie�na�temat�
wytwarzania�i�przetwarzania�
odpadów�komunalnych�w�
mieście.

2018 Lublin

Table c1: DWyświetlane dane przestrzenne

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Typ 
danych

Rok Region

Założenia�do�planu�
zaopatrzenia�w�ciepło,�
energię�elektryczną�
i�paliwa�gazowe�dla�
miasta�Lublin�na�lata�
2019-2033

3�obiekty�energetyczne�z�
miasta�pokazane�na�mapie

Punkty 2017 Lublin

Bip.lublin.eu Ludność�(z�podziałem�na�
dzielnice)

Punkty 2018 Lublin

Google�Maps:�Centra�
danych

Pobrane�adresy�centrów�danych Punkty 2018 Lublin

CORINE�Land�Cover�
-�Copernicus�Land�
Monitoring�Service�
Corine�CLC : Port 
lotniczy

Pobrana�lokalizacja�Portu�
Lotniczego�Lublin

Punkty 2018 Lubelskie

Otwórz�mapę�drogową�
(OSM):�punkty 
orientacyjne

Miejsca�przemysłowe:�
Wielokąty�budynków�i�terenów�
przemysłowych�na�terenie�
miasta

Shapefile 2018 Lublin

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Rok Region
Założenia�do�planu�zaopatrzenia�
w�ciepło,�energię�elektryczną�i�
paliwa�gazowe�dla�miasta�Lublin�
na�lata�2019-2033

Wytwarzanie�i�zużycie�energii�
elektrycznej,�gazu�ziemnego�i�
ciepła�w�mieście

2017 Lublin

BDL�-�Bank�Danych�Lokalnych Liczba�pojazdów 2018 Polska, 
Lublin

Krajowe�bilanse�energetyczne Zużycie�paliwa�w�transporcie 2017 Polska
Gaz�cieplarniany�(GHG)
Pomiar�emisji
i�wytyczne�dotyczące�
sprawozdawczości

Wskaźniki�emisji�GHG�dla�
różnych�paliw

2018 Singapur

Table d: Woda
Table d1: Wyświetlane dane przestrzenne

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Typ 
danych

Rok Region

Open�street�map�
(OSM):-�studnie�wodne�i�
wieże�ciśnień

Wielokąty�wektorowe�z�open�
street�map�wykorzystywane�
do�wyświetlania�infrastruktury�
wodnej�

Shapefile 2018 Lublin

Open�street�map�(OSM):�
rogi�wodne�i�akweny

Wielokąty�wektorowe�używane�
do�wyświetlania�zbiorników�
wodnych

Shapefile 2018 Lublin

Ujęcia�wody Dane�punktowe�ujęć�pozyskane�
z�MPWIK�Lublin

Punkty 2018 Lublin

Oczyszczalnie�ścieków Dane�punktowe�oczyszczalni�
ścieków�pozyskane�z�MPWIK�
Lublin

Punkty 2018 Lublin

https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/urzad-miasta-lublin/dane-demograficzne/dane_demograficzne_2018_r./mieszkacy_wg_dzielnic_pobyt_stay_20181231.pdf
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://download.geofabrik.de/europe/poland/malopolskie.html
https://download.geofabrik.de/europe/poland/malopolskie.html
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/k-jarmolowicz/bze/projekt_zalozen_lublin.pdf
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10077623/KS-EN-19-001-EN-N.pdf/59b44e6f-ff33-488b-a85f-9c4f60703afc
https://download.geofabrik.de/europe/poland/malopolskie.html
https://download.geofabrik.de/europe/poland/malopolskie.html
https://download.geofabrik.de/europe/poland/malopolskie.html
http://www.mpwik.lublin.pl/
http://www.mpwik.lublin.pl/
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Table d2: Analiza przepływu wody Table e2: Analiza przepływu materiałów budowlanych

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Rok Region
MPWiK�-�Miejskie�
Przedsiębiorstwo�
Wodociągów�i�
Kanalizacji

Udział�wód�gruntowych�i�wód�
powierzchniowych

Nieznany Lublin

BDL�-�National�Databank Water�demand,�sewage�treatment�and�
discharge�figures

2018 Lublin

Waternet�-�
Amsterdamska�spółka�
wodna

Zużycie�wody�szarej�i�czarnej�w�
gospodarstwach�domowych

2016 Amsterdam

Table e:  Budownictwo
Table e1: Wyświetlane dane przestrzenne

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Typ 
danych

Rok Region

Wojewódzki�System�
Odpadowy

Dane�otrzymane�z�Urzędu�
Marszałkowskiego�
Województwa�dotyczące�
wytwarzania�i�przetwarzania�
odpadów.

Adresy�budów�i�rozbiórek,�
pozyskane�i�geokodowane

Punkty 2018 Lublin

Sprawozdanie�na�temat�
odpadów�komunalnych�
2018
(2�korekta�rocznego�
sprawozdania�PML�za�
2018�r.)

Sprawozdanie�na�temat�
wytwarzania�i�przetwarzania�
odpadów�komunalnych�w�
mieście.

Punkty 2018 Lublin

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Rok Region
BDL�-�Bank�Danych�Lokalnych Liczba�i�powierzchnia�nowych�

budynków�wybudowanych 
w�mieście.

2018 Lublin

Model�składu�budynku Model�opisujący�materiały�
stosowane�w�różnych�typach�
budynków�w�oparciu�o�wiek,�
powierzchnię�i�funkcję�budynku.

2018 Holandia

Wojewódzki�System�Odpadowy Dane�otrzymane�z�Urzędu�
Marszałkowskiego�Województwa�
dotyczące�wytwarzania�i�
przetwarzania�odpadów.

2018 Lubelskie

Sprawozdanie�na�temat�
odpadów�komunalnych�2018
(2�korekta�rocznego�
sprawozdania�PML�za�2018�r.)

Sprawozdanie�na�temat�
wytwarzania�i�przetwarzania�
odpadów�komunalnych 
w�mieście.

2018 Lublin

http://www.mpwik.lublin.pl/index.php?option=site&id=5&sid=25
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://www.waternet.nl/ons-water/drinkwater/gemiddeld-waterverbruik/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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Table f: Rolnictwo i żywność
Table f1: Wyświetlane dane przestrzenne

Table f2: Analiza przepływu materiałów z branży rolno-spożywczej

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Data�type Year Region
Open�Street�Map�-�
Punkty�orientacyjne:�
hotele,�restauracje,�
kawiarnie

Punkty�wektorowe�dla�obiektów�
HORECA�

Shapefile 2018 Lublin

Open�Street�Map�-�
Użytkowanie�gruntów:�
obszary�rolne

Wielokąty�wektorowe�użytków�
rolnych

Shapefile 2018 Lublin

Open�Street�Map�-�koleje Dane�dotyczące�linii�kolejowych�
i�stacji�kolejowych�

Shapefile 2018 Lublin

Wojewódzki�System�
Odpadowy

Dane�otrzymane�z�Urzędu�
Marszałkowskiego�
Województwa�dotyczące�
wytwarzania�i�przetwarzania�
odpadów.

Używane�do�wyświetlania�
producentów�żywności

Punkty 2018 Lublin

Open�Street�Map�-�
użytkowanie�gruntów:�
ogrody�działkowe�

Miejsca,�w�których�znajdują�się�
ogródki�działkowe�w�mieście

Shapefile 2018 Lublin

Open�Street�Map�-�
użytkowanie�gruntów:�
rezerwat�przyrody

Lubelski�rezerwat�przyrody Shapefile 2018 Lublin

Źródło�danych Opis�wykorzystanych�danych Year Region
BDL�-�Bank�Danych�Lokalnych Ludność�z�podziałem�na�wiek� 

i�płeć
2018 Lublin

Nowe�bilanse�żywności�(FAO) Średnie�spożycie�w�krajach�
europejskich�według�rodzaju�
produktów�spożywczych

2018 Polska

DNFCS�2012-2016,�1-79�lat�
(RIVM)

Holenderskie�badanie�spożycia�
żywności�według�rodzaju�
produktu�spożywczego,�wieku�
i�płci

2016 Holandia

Odpady�żywnościowe�w�
globalnych�i�europejskich�
łańcuchach�dostaw�żywności:�
Aktualna�sytuacja�i�prognoza

Odsetek�odpadów�spożywczych�
wytwarzanych�według�rodzaju�
żywności

2018 Polska

Częstotliwość�odżywiania�się�
poza�domem,�przyczynowe�
przypisywanie�otyłości�i�
wsparcie�dla�polityki�zdrowego�
żywienia�z�ogólnoeuropejskiego�
badania�ankietowego

Raport�dotyczący�częstotliwości�
jedzenie�poza�domem�w�różnych�
krajach�europejskich

2014 Polska

Komunikacja�z�kontaktami� 
w�Lublinie

Liczba�turystów�w�mieście. 2018 Lublin

Dojazdy�do�pracy�w�Polsce�-�
wyniki�NSP�2011

Dane�dotyczące�liczby�osób�
dojeżdżających�do�pracy�
międzymiastowej

2011 Lublin

Wojewódzki�System�Odpadowy Dane�otrzymane�z�Urzędu�
Marszałkowskiego�Województwa�
dotyczące�wytwarzania�i�
przetwarzania�odpadów

2018 Lubelskie

Corine�Land�Cover Mapa�zagospodarowania�
przestrzennego

2018 Lublin

Dane�dotyczące�wydajności�
upraw�(FAO)

Dane�FAO�dotyczące�wydajności�
upraw�w�różnych�krajach

2018 Polska

Straty�i�odpady�żywnościowe�w�
łańcuchu�dostaw�żywności�(FAO)

Dane�dotyczące�tego,�jaka�część�
produkcji�rolnej�jest�marnowana�
w�gospodarstwie�rolnym

2017 Global

BDL�-�Bank�Danych�Lokalnych Częstość�stosowania�nawozów 2018 Lubelskie
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