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1. Zakres opracowywanych dokumentów 

1.1. Podstawa opracowania koncepcji 

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach projektu „Współpraca JST jako czynnik roz-

woju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego ze środków Programu Ope-

racyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt, którego liderem jest Gmina Lublin, realizo-

wany jest w partnerstwie z pozostałymi gminami wchodzącymi w skład Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, tj. gminą miejską Świdnik, gminą miejsko-wiejską Nałęczów, gminą miejsko-

wiejską Piaski, gminą Konopnica, gminą Wólka, gminą Jastków, gminą Niemce, gminą Strzy-

żewice, gminą Niedrzwica Duża, gminą Lubartów, gminą miasto Lubartów, gminą Głusk, gminą 

Jabłonna, gminą Spiczyn i gminą Mełgiew. 

Głównym celem projektu jest zaplanowanie i budowa zintegrowanego systemu trans-

portu w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym (LOF). W ramach tego przedsięwzięcia zaplano-

wano m.in. przeprowadzenie prac analitycznych w celu wyznaczenia głównych węzłów komu-

nikacyjnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym w szczególności węzła wokół dworca 

PKP w Lublinie, który w przyszłości będzie głównym węzłem przesiadkowym dla podróżujących 

środkami transportu kolejowego i autobusowego. Projekt zakłada również opracowanie kon-

cepcji nowego układu linii transportu publicznego, a także przeprowadzenie szczegółowych 

badań przepływu pasażerów na najważniejszych szlakach komunikacyjnych obszaru LOF. 

Celem opracowania jest przygotowanie realizacji planowanych inwestycji terytorialnych 

w ramach Umowy Partnerskiej podpisanej w dniu 13 maja 2014 r., dotyczącej Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projektem „Współ-

praca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” kieruje Rada Programu 

Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej.  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie stosowane przez Unię Europejską 

w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w którym w ramach partnerstwa jedno-

stek samorządu terytorialnego (JST) – miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (czyli 

miasta i samorządów znajdujących się w jego oddziaływaniu) – mogą być realizowane wspólne 

przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wychodzą 

poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządowych i stwarzają większe możliwo-

ści oddziaływania projektów unijnych na lokalne społeczności. 
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Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz 

maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i skutecznego rozwiązywania wspólnych pro-

blemów, a więc dofinansowywane w ramach tych programów projekty nie będą indywidula-

nymi inwestycjami, lecz projektami wzajemnie powiązanymi i komplementarnymi.  

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogą być finansowane m.in. przed-

sięwzięcia: 

§ rozwoju zrównoważonego, zintegrowanego i funkcjonalnego transportu łączącego miasto 

i jego obszar funkcjonalny; 

§ przywracania funkcji społeczno-gospodarczych (rewitalizacja) zdegradowanych obszarów 

miejskiego obszaru funkcjonalnego; 

§ poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta; 

§ wspierania efektywności energetycznej; 

§ wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i po-

nadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości 

usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym; 

§ wzmacniania badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji. 

W ramach projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funk-

cjonalnego” zrealizowano już szereg analiz w zakresie uwarunkowań komunikacyjnych i funkcji 

transportowych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – opracowania te stanowią podstawę 

wykonania niniejszej koncepcji. 

1.2. Metodologia opracowania koncepcji  

Zakres koncepcji obejmuje cały obszar Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast 

przedmiotowo składa się z dwóch części: 

A. Części pierwszej – stanowiącej koncepcję układu komunikacyjnego linii podmiejskich 

w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym (LOF); 

B. Części drugiej – stanowiącej podstawową i rozszerzoną koncepcję optymalizacji oferty 

przewozowej w komunikacji miejskiej w Lublinie. 

Część pierwsza koncepcji obejmuje m.in. analizę istniejącej sieci linii podmiejskich funk-

cjonujących na obszarze LOF oraz linii ponadregionalnych – międzywojewódzkich i międzyna-

rodowych wybiegających poza ten obszar – wraz z propozycją układu linii transportu publicz-

nego w odniesieniu do obszaru LOF. W części tej przedstawiono także propozycje integracji 

transportu publicznego z indywidualnym. W zakresie komunikacji podmiejskiej przedstawiono 

propozycję tras linii wraz z wytycznymi do zaplanowania rozkładów jazdy. 
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Cześć druga opracowania obejmuje m.in. propozycje nowego układu komunikacyjnego, 

zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w zakresie tras linii i częstotliwości 

kursowania pojazdów na danej linii w poszczególnych porach każdego z rodzajów dni tygodnia. 

W koncepcji tej określono także prognozę wielkości pracy eksploatacyjnej wynikającej z przed-

stawionych propozycji oraz obliczono liczbę pojazdów niezbędną do obsługi każdej z linii i całej 

sieci komunikacyjnej lubelskiej komunikacji miejskiej. 

W części drugiej opracowania w koncepcji rozszerzonej, która jest uzupełnieniem kon-

cepcji podstawowej o rozbudowę sieci trakcji trolejbusowej w latach 2015-2020, uwzględniono 

uruchomienie nowego zintegrowanego dworca autobusowego – w rejonie obecnego dworca 

kolejowego – oraz planowaną rozbudowę układu drogowego i sieci trolejbusowej, ujęto pro-

pozycje zmian w układzie tras linii wraz z ich uzasadnieniem. W koncepcji tej również określono 

prognozę wielkości pracy eksploatacyjnej wynikającej z przedstawionych propozycji oraz obli-

czono liczbę pojazdów niezbędną do obsługi każdej z linii i całej sieci komunikacyjnej lubelskiej 

komunikacji miejskiej. 

W przygotowaniu koncepcji uwzględniono: 

§ diagnozę stanu i funkcjonalności istniejących dworców – analizę połączeń komunikacyjnych 

realizowanych w obszarze funkcjonalnym, pod kątem wykorzystania dworców przesiadko-

wych (komunikacja lokalna, ponadlokalna, regionalna); 

§ badania marketingowe pasażerów gmin obszaru funkcjonalnego nieobjętych dotychczas 

komunikacją miejską organizowaną przez gminę Lublin – dostarczone przez Zamawiają-

cego pliki i raport z badań; 

§ badania marketingowe mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowane 

techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) – dostarczone 

przez Zamawiającego pliki i raport z badań; 

§ „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin 

i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego”1; 

§ „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lu-

belskim”2; 

§ opracowanie „Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna linii podmiejskich ZTM w Lublinie” 

oraz zestawienia przychodowości dostarczone przez Zamawiającego; 

                                           

1 Przyjęty uchwałą Rady Miasta Lublin nr 674/XXVII/2013 z dnia 17.01.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2013. 

504). 
2 Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XLVII/744/2014 z dnia 14.07.2014 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lub. 2014.2678). 



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

6 

 

§ wyniki badań potoków pasażerskich i więźby ruchu pasażerskiego przeprowadzonych 

w 2014 r. – pliki dostarczone przez Zamawiającego; 

§ wyniki badań potoków pasażerskich i więźby ruchu pasażerskiego przeprowadzonych 

w 2010 r. – pliki dostarczone przez Zamawiającego; 

§ planowana rozbudowa trolejbusowej trakcji elektrycznej – z uwzględnieniem harmonogra-

mów oddawania do użytku poszczególnych odcinków – plik dostarczony przez Zamawiają-

cego; 

§ wymogi zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności 

potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej; 

§ potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w mię-

dzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich; 

§ publikacje gospodarcze (branżowe); 

§ książki i podręczniki poświęcone tematyce publicznego transportu zbiorowego i polityce 

transportowej; 

§ strony internetowe. 

W koncepcji przywołano niektóre z wymienionych dokumentów źródłowych. 

1.3. Definicje i określenia 

Używane w opracowaniu wyrażenia, zdefiniowane w ustawie o publicznym transporcie 

zbiorowym (oraz uzupełnione w oparciu o inne akty prawne), oznaczają:  

§ plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – zwany 

w opracowaniu „planem" lub „planem transportowym” – dokument, o którym mowa w roz-

dziale 2 (art. 9-14) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz w rozporządzeniu 

ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu planu rozwoju publicznego trans-

portu zbiorowego; 

§ publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wyko-

nywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komu-

nikacyjnych lub sieci komunikacyjnej; 

§ zintegrowany system taryfowo-biletowy – rozwiązanie polegające na funkcjonowa-

niu wspólnej taryfy i biletu, uprawniającego do korzystania z różnych środków transportu 

na obszarze właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego; 

§ komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach admi-

nistracyjnych miasta albo: miasta i gminy, miast, albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli 

zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego; 
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§ organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; 

§ operator publicznego transportu zbiorowego – samorządowy zakład budżetowy oraz 

przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu 

osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świad-

czenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej okre-

ślonej w umowie; 

§ podmiot wewnętrzny – odrębna prawnie jednostka, powołana do świadczenia zadań 

własnych jednostki samorządu lokalnego, podlegająca kontroli właściwego organu lokal-

nego, a w przypadku grupy organów przynajmniej jednego właściwego organu lokalnego, 

analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami; 

§ przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w za-

kresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie 

kolejowym – na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (do wykonywania re-

gularnego przewozu osób w transporcie kolejowym); 

§ komunikacja regionalna – przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym 

wykonywane na regularnych liniach zwykłych o zasięgu do 100 km, niebędące komunikacją 

miejską; komunikacja regionalna może być powiatowymi przewozami pasażerskimi, woje-

wódzkimi przewozami pasażerskimi lub międzywojewódzkimi przewozami pasażerskimi; 

§ Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF) – obszar miasta Lublina i gmin, które z miastem 

podpisały porozumienie o utworzeniu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj.: miasta 

Świdnika, miasta Lubartowa, miasta i gminy Nałęczów, miasta i gminy Piaski, gminy Głusk, 

gminy Jastków, gminy Konopnica, gminy Lubartów, gminy Mełgiew, gminy Niedrzwica 

Duża, gminy Niemce, gminy Strzyżewice, gminy Jabłonna, gminy Spiczyn i gminy Wólka. 
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2. Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego 

2.1.  Strategia mobilności w Unii Europejskiej i w Polsce 

W Unii Europejskiej ponad 60% populacji mieszka na obszarach miejskich. Obszary 

te generują niemal 85% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej – miasta są siłą napę-

dową europejskiej gospodarki, przyciągają inwestycje i tworzą miejsca pracy oraz mają zasad-

nicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W całej Europie wzmożony ruch 

na ulicach w centrach miast powoduje stałe zatory drogowe, mające niepożądane skutki, m.in.: 

strata czasu i zanieczyszczenie powietrza. W wyniku tego zjawiska europejska gospodarka traci 

każdego roku prawie 100 mld EUR lub 1% PKB Unii Europejskiej. Z roku na rok, zanieczysz-

czenie powietrza i hałas, stają się coraz bardziej uciążliwe. Ruch w miastach odpowiada za 40% 

emisji CO2 i 70% emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport drogowy3. 

Mobilność w mieście uznaje się za ważny czynnik sprzyjający wzrostowi i spadkowi bez-

robocia, o ogromnym wpływie na zrównoważony rozwój Unii Europejskiej. Podejmuje się dzia-

łania mające na celu uatrakcyjnienie alternatywnych w stosunku do prywatnego samochodu 

osobowego sposobów poruszania się, takich jak: podróże pieszo, dojazd na rowerze, podróże 

transportem zbiorowym, przy zachowaniu możliwości optymalizacji podróży dla mieszkańców 

– poprzez efektywne powiązanie różnych środków transportu. 

Transport publiczny powinien być łatwo dostępny dla wszystkich, bez względu na ich 

sprawność fizyczną, wiek, sprawowaną opiekę (dzieci, osoby w podeszłym wieku) i inne cechy. 

Zasada równego dostępu jest fundamentem dla tworzenia w Unii Europejskiej nowych funkcji 

publicznych. 

W Unii Europejskiej uważa się, że podstawowe problemy ekologiczne w miastach zwią-

zane są z przewagą stosowania produktów z ropy naftowej jako paliwa, co powoduje wzmo-

żoną emisję CO2, zanieczyszczenie powietrza i nadmierny hałas. Transport jest jednym z trud-

niejszych sektorów, jeśli chodzi o kontrolę emisji CO2. Pomimo postępu technicznego, wzrost 

natężenia ruchu i technika jazdy w mieście (ciągłe ruszanie i zatrzymywanie się) stanowią 

coraz większe źródło emisji CO2 i tlenków azotu. Dzięki rozwiązaniom prawnym UE, określają-

cym coraz niższe limity emisji szkodliwych substancji dla nowych pojazdów, na przestrzeni 

ostatnich 15 lat (tj. od momentu przyjęcia pierwszej normy EURO), zdołano w sumie ograni-

czyć emisję tlenku azotu i cząstek stałych o 30-40%. Nastąpiło to pomimo wzrostu natężenia 

                                           

3 Zielona Księga W sprawie nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Wspólnot Europejskich, 
KOM(2007)551, s. 3. 
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ruchu4. W Unii Europejskiej stale popierane są wszelkie formy rozwoju transportu elektrycz-

nego, szczególnie torowego, niepowodującego emisji zanieczyszczeń w granicach miasta. 

W transporcie zbiorowym popierane jest wykorzystywanie systemów ITS5, czyli szero-

kiego zbioru różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycz-

nych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia 

uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów 

środowiska naturalnego. Zapewniają one lepsze zarządzanie flotą pojazdów i dodatkowe usługi 

dla pasażerów. Zastosowanie ITS pozwala na wzrost przepustowości ciągów drogowych o 20-

30%, a ma to niezwykle istotne znaczenie, ponieważ zazwyczaj możliwości rozbudowy dróg 

na obszarach miejskich są bardzo ograniczone. Aktywne zarządzanie infrastrukturą transportu 

miejskiego może mieć również pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i środowisko naturalne. 

ITS mógłby znaleźć zastosowanie przede wszystkim w zarządzaniu sprawnymi powiązaniami 

pomiędzy poszczególnymi sieciami komunikacyjnymi, łączącymi strefy miejskie z podmiejskimi. 

Aktualnie opracowywane założenia pespektywy finansowej Unii Europejskiej dla hory-

zontu finansowego 2014-2020 r., m.in. w ramach Strategii Europa 2020 (Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu), zakładają 

promowanie technologii ICT (teleinformatyki), zaawansowanych rozwiązań materiałowych, 

bio- i nanotechnologii oraz zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania, bezpiecz-

nego, czystego i ekologicznego procesu wytwarzania energii, a dla transportu zbiorowego – 

inteligentnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportowych. 

Implementacją polityki Unii Europejskiej i OECD do warunków krajowych, uwzględnia-

jącą problem mobilności w aglomeracjach, są przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 lipca 

2013 r., założenia Krajowej Polityki Miejskiej. Jest to dokument opracowywany z uwzględnie-

niem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, a także Strategii Europa 2020 

oraz Przeglądu Krajowej Polityki Miejskiej Polska 2011 OECD6. 

Jednym z podstawowych problemów funkcjonowania miast i aglomeracji, jest niewy-

dolna infrastruktura transportowa, przyczyniająca się do wydłużenia czasu przejazdu oraz 

zwiększająca liczbę wypadków. Obecny standard przewozu osób znacznie odbiega od stan-

dardu występującego w Europie Zachodniej, przez co zwiększa się zatłoczenie miast i wzrasta 

emisja CO2. W związku z tym, dużym wyzwaniem jest zapewnienie efektywnego systemu trans-

portu publicznego na obszarach miast. Bez efektywnych systemów transportu zbiorowego – 

                                           

4 Zielona Księga W sprawie nowej kultury mobilności…, s. 9. 
5 Telematyka Transportu, http://www.it.pw.edu.pl, dostęp: 30.09.2014 r. 
6 OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011. 
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i ich integracji – coraz mniej opłacalny stanie się dojazd z miejscowości podmiejskich, co w kon-

sekwencji wpłynie na konkurencyjność miast. Podobnie trudne będzie spełnienie wymogów 

jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności transportu. 

Krajowa Polityka Miejska będzie celowym działaniem państwa na rzecz zrównoważonego 

rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Jej celem strategicznym jest wzmocnienie zdol-

ności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia 

miejsc pracy oraz poprawa życia mieszkańców, a w tym: 

§ poprawa konkurencyjności; 

§ rewitalizacja obszarów zdegradowanych; 

§ przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (segregacja 

przestrzenna, problem z dostępem do usług, zapewnienie komunikacji) oraz pogarszania 

się jakości życia. 

W ramach tego celu realizowane będą działania związane z adaptacją i tworzeniem efek-

tywnej struktury przestrzennej miast, dostosowanej do potrzeb jej użytkowników. Pożądana 

struktura przestrzenna łączy wzrost gospodarczy z potrzebą ochrony środowiska. 

Jednym z sześciu głównych wątków tematycznych ujętych w Krajowej Polityce Miejskiej 

jest transport, w tym transport publiczny, z takimi zagadnieniami, jak: 

§ integracja systemów transportowych; 

§ węzły przesiadkowe; 

§ integracja biletowa; 

§ systemy informacji pasażerskiej; 

§ tabor; 

§ ITS; 

§ polityka parkingowa; 

§ drogi rowerowe. 

W krajowej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)7, jednym 

z celów jest zorganizowanie sprawnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców przemiesz-

czania osób wewnątrz miasta oraz ułatwienie przemieszczania się do i z obszarów zewnętrz-

nych. W ramach tej strategii podejmowane będą m.in. działania zmierzające do: 

§ promowania rozwiązań z zakresu integracji podsystemów transportowych; 

§ zwiększenia możliwości przewozów środkami transportu szynowego na obszarach aglome-

racji; 

                                           

7 Strategia przyjęta Uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r. 
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§ promowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, np. poprzez rozwijanie systemów ITS, 

zapewniających priorytet w ruchu drogowym środkom transportu publicznego; 

§ integracji różnych gałęzi transportu, poprzez wdrażanie systemów intermodalnych (węzły 

przesiadkowe, systemy „parkuj i jedź”, itp.), wspólnych rozkładów jazdy, jednolitych sys-

temów taryfowych i biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoź-

ników – w skali regionów; 

§ promocji transportu najmniej zanieczyszczającego środowisko i efektywnego energetycznie 

(napęd elektryczny, gazowy, hybrydowy, ogniwa paliwowe, itp.). 

Podjęte działania będą zmierzały do zmniejszania kongestii transportowej, w szczegól-

ności w obszarach miejskich, poprzez: 

§ zwiększanie udziału transportu zbiorowego w przewozie osób; 

§ zintegrowanie transportu w miastach (łącznie z dojazdami podmiejskimi); 

§ optymalizację i integrację przewozów miejskich oraz regionalnych systemów transportu 

osób; 

§ promocję ruchu pieszego i rowerowego; 

§ wydzielanie w miastach stref o niskiej emisji spalin.  

2.2. Delimitacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Rozwój obszarów funkcjonalnych został ujęty w „Koncepcji Przestrzennego Zagospoda-

rowania Kraju 2030”, w której wyróżniono kilka rodzajów obszarów funkcjonalnych, wyodręb-

nianych w oparciu o zasięg systemu osadniczego, występujący potencjał rozwojowy, możli-

wość powstania konfliktów przestrzennych oraz o wymogi restrukturyzacji i rozwoju nowych 

funkcji. Miejskie obszary funkcjonalne mogą być tworzone wokół ośrodków wojewódzkich, 

w tym metropolitalnych, ośrodków regionalnych i subregionalnych, a nawet ośrodków lokal-

nych z ograniczoną strefą funkcjonalną.  

Miejski obszar funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym 

z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje obszar miejski i powiązaną z nim zurbani-

zowaną strefę funkcjonalną. Krajowy plan ustala, że miejskie obszary funkcjonalne wokół 

ośrodków wojewódzkich podlegają delimitacji przeprowadzonej na poziomie wojewódzkim. 

Miasto Lublin zaliczone zostało w planie krajowym do ośrodków metropolitalnych. Każdy obszar 

metropolitalny powinien wypracować własną strategię rozwoju przestrzennego oraz plan za-

gospodarowania przestrzennego, wpisany w wojewódzki plan zagospodarowania przestrzen-

nego. Celem tworzenia obszarów funkcjonalnych jest m.in. racjonalne zarządzanie sferą trans-

portu, w tym publicznego i infrastruktury drogowej. Delimitacja obszarów funkcjonalnych 

wg tej koncepcji ma się odbywać na poziomach regionalnych i lokalnych. 
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Wsparcie rozwoju obszarów funkcjonalnych będzie możliwe w większym zakresie w ra-

mach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Miejskie ośrodki funkcjo-

nalne będą wspierane w ramach programów ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).  

W „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020”8 wyróżniono siedem 

obszarów strategicznej interwencji, w tym Lubelski Obszar Metropolitalny. Strategia ustaliła, 

że ostateczna delimitacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego zostanie dokonana w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa. Jednocześnie, strategia wskazała, że głów-

nym obszarem interwencji powinny być działania zmierzające do zwiększenia dostępności ko-

munikacyjnej – wewnętrznej oraz całego obszaru – w powiązaniach z Warszawą, Radomiem, 

Rzeszowem i Białymstokiem. 

W „Analizie studiów uwarunkowań gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontek-

ście planowanych dróg i węzłów przesiadkowych”9 dokonano porównania potencjalnej delimi-

tacji obszaru funkcjonalnego dla aglomeracji lubelskiej, w tym wg kryteriów opracowanych 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Zasięg terytorialny Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego dla potrzeb realizacji projektu 

„Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, którego głów-

nym celem jest zaplanowanie i późniejsza budowa zintegrowanego systemu transportu pu-

blicznego, wynika z podpisanych porozumień pomiędzy zainteresowanymi gminami i jest szer-

szy, niż obszar wynikający ze wstępnej delimitacji.  

Na rysunku 1 przedstawiono Lubelski Obszar Funkcjonalny w nawiązaniu do podziału 

administracyjnego województwa lubelskiego. 

Lubelski Obszar Funkcjonalny obejmuje obszar miast i gmin, które zawarły porozumienie 

tj.: miasta Lublin, miasta Lubartowa, miasta Świdnika, miasta i gminy Nałęczów, miasta i gminy 

Piaski oraz gmin wiejskich: Głusk, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Niedrzwica Duża, 

Niemce, Strzyżewice, Jabłonna, Spiczyn i Wólka. Liderem projektu jest miasto Lublin, które 

będzie realizowało przedmiotowy projekt w partnerstwie z pozostałymi gminami. 

Poszczególne gminy znajdują się w granicach trzech powiatów województwa lubelskiego: 

miasta Lublin – jako powiatu grodzkiego, powiatu lubelskiego (ziemskiego), powiatu lubartow-

skiego, powiatu puławskiego i powiatu świdnickiego.  

 

 

 

                                           

8 www.strategia.lubelskie.pl., dostęp 10.04.2015 r. 
9 projekty.lublin.eu, dostęp 10.04.2014 r. 
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Rys. 1. Lubelski Obszar Funkcjonalny w podziale administracyjnym województwa 

Źródło: Strategia ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, s. 14. 
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2.3. Strategie i plany rozwoju systemu komunikacyjnego 

w województwie lubelskim 

„Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 

do 2030 r.)”10 wskazuje, że duże znaczenie dla wzmocnienia aglomeracji lubelskiej ma równy 

dostęp mieszkańców do urządzeń infrastruktury i usług, zapewniając zrównoważony i harmo-

nijny jej rozwój. Jako charakterystyczne zjawisko w sferze transportu w województwie, wska-

zano niską dostępność transportową, w tym niską dostępność wewnętrzną województwa. 

W horyzoncie 2020 r. za strategiczne cele rozwoju regionu w aspekcie transportu publicznego 

uznano wzmacnianie urbanizacji regionu, w tym poprawę skomunikowania Lublina z obszarami 

metropolitalnymi w Polsce i za granicą oraz rozwój obszarów wiejskich, w którym jako jedno 

z najważniejszych działań określono poprawę wewnętrznego skomunikowania regionu.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego11 stwierdza, że głów-

nym celem w aspekcie transportu w województwie, jest zbudowanie systemu transportowego 

zrównoważonego pod względem technicznym, przestrzennym, gospodarczym, społecznym 

i środowiskowym. Proces budowy systemu transportowego wewnątrz regionu powinien być 

jednocześnie zintegrowany z systemami krajowymi oraz z systemami w innych regionach kraju 

i europejskimi. Za priorytet w planie przyjęto m.in. osiągnięcie standardów europejskich 

w kompleksowej obsłudze ruchu osobowego w województwie, przy zgodności rozwoju komu-

nikacji z wymogami ochrony środowiska. Jako zadania niezbędne do realizacji celów i priory-

tetów, przyjęto m.in. systematyczną poprawę połączeń sieci transportowej o znaczeniu regio-

nalnym oraz przystosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb rozwoju aglomeracji lubel-

skiej. 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w woje-

wództwie lubelskim (plan wojewódzki) przewiduje dwa scenariusze działań związane z po-

działem zadań przewozowych w województwie: 

§ wariant „0” – w którym zakłada się utrzymanie stanu obecnego, czyli brak organizacji no-

wych linii komunikacyjnych i niepodejmowanie działań promocyjnych; 

§ wariant „1” – w którym zakłada się rozwój transportu publicznego w województwie – po-

przez uruchamianie nowych linii oraz podejmowanie działań promujących transport zbio-

rowy.  

                                           

10 Uchwała nr XXXIV/559/2013 z dnia 24.06.2013 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego, www.bip.lu-

blin.pl, dostęp 1.04.2015 r. 
11 Uchwała nr XLV/597/02 z dnia 29.07.2002 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2002 r., poz. 2449). 
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Następstwem przyjęcia wersji zdarzeń według wariantu „0” będzie spadek udziału trans-

portu zbiorowego w perspektywie 2028 r. w podróżach w Lublinie do poziomu 25%, w tym 

transportu kolejowego do 2,9%, a transportu autobusowego do 22,1%. W miejscowościach 

innych niż miasta powiatowe w województwie lubelskim, w tym wariancie nastąpi spadek 

udziału transportu zbiorowego do poziomu 16%, w tym kolejowego do 2,1%, a autobusowego 

do 13,9%. 

Zapotrzebowanie na wojewódzkie przewozy pasażerskie w tym wariancie w 2028 r. wy-

niesie 3,7 mln pasażerów w transporcie drogowym i 2,5 mln pasażerów w transporcie kolejo-

wym – przy przewidywanej pracy eksploatacyjnej w wysokości 2,87 mln pociągokilometrów.  

W wariancie „1” udział transportu zbiorowego w realizacji podróży w Lublinie w perspek-

tywie 2028 r. wzrośnie do 34%, w tym podróży koleją do 4,9%, a autobusami – do 29,1%. 

W miejscowościach innych niż miasta powiatowe w województwie lubelskim, udział komuni-

kacji zbiorowej w realizacji podróży wyniesie 25,0%, w tym podróży koleją 2,9%, a autobusami 

– 22,1%.  

Zapotrzebowanie na wojewódzkie przewozy pasażerskie w tym wariancie w 2028 r. wy-

niesie 4,4 mln pasażerów w transporcie drogowym i 3,2 mln pasażerów w transporcie kolejo-

wym. 

Warunkami osiągnięcia takiego poziomu wzrostu, określonymi w planie, są m.in.: 

§ ograniczenie w centrach miast dużych i średnich liczby miejsc parkingowych; 

§ powiększenie stref płatnego parkowania; 

§ budowa parkingów przy węzłach komunikacyjnych – łącznie z preferencjami dla kierowców 

zostawiających tam pojazdy; 

§ wyznaczanie pasów dla pojazdów komunikacji zbiorowej na odcinkach kluczowych dla 

transportu publicznego – tam, gdzie występuje kongestia; 

§ zwiększenie częstotliwości na trasach postulowanych przez podróżnych; 

§ poprawa estetyki i wizerunku dworców oraz przystanków autobusowych; 

§ koordynacja rozkładów jazdy i tworzenie wspólnego systemu taryfowego; 

§ dołączenie kolei do sieci zintegrowanego transportu zbiorowego; 

§ optymalizacja sieci kolejowej, zwiększenie liczby kursów na liniach o wysokim potencjale; 

§ połączenie autobusowymi liniami dowozowymi dworców oraz przystanków kolejowych 

z centrami potoków podróżnych; 

§ budowa parkingów rowerowych w centrach miasta, parkingów bike&ride, budowa dróg 

rowerowych. 
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Województwo lubelskie organizować będzie przewozy pasażerskie w transporcie zbioro-

wym o charakterze użyteczności publicznej zarówno w transporcie kolejowym, jak i autobuso-

wym. Linie komunikacyjne, na których mogą się odbywać takie przewozy, ujęto w załączniku 

graficznym do planu. Linie komunikacyjne organizowane przez województwo lubelskie połączą 

Lublin ze wszystkimi miastami powiatowymi oraz wybrane miasta powiatowe pomiędzy sobą.  

W planie przyjęto, że za zapewnienie dojazdu z poszczególnych miejscowości powiatów 

do centrów powiatowych, obsługiwanych liniami wojewódzkimi, odpowiadać będą poszcze-

gólni starostowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci lub inni organizatorzy – w zależności 

od zawartych porozumień i utworzonych związków. 

W planie założono, że linie podmiejskie, łączące miasta z sąsiednimi gminami, mogą być 

organizowane wg różnych modeli, które determinowane będą przez status miast. Zapropono-

wano, aby linie, które prowadzić będą do miejscowości w gminach ościennych, uruchamiane 

były albo w ramach komunikacji miejskiej – w zakresie zawartych porozumień międzygminnych 

– albo w ramach powiatowych przewozów pasażerskich. W przypadku miast będących siedzibą 

powiatu, plan zakłada zawarcie porozumień pomiędzy starostą powiatu ziemskiego i prezyden-

tem miasta na prawach powiatu grodzkiego – w celu wspólnej organizacji powiatowych prze-

wozów o charakterze użyteczności publicznej. 

Plan zaleca podejmowanie przez powiaty organizacji powiatowych przewozów pasażer-

skich w celu pozyskania w przyszłości dopłat z tytułu stosowanych ulg ustawowych do organi-

zowanych przewozów, co pozwoli na poprawę rentowności komunikacji zbiorowej.  

W tabeli 1 przedstawiono wymienione w planie wojewódzkim planowane na obszarze 

LOF połączenia liniami komunikacyjnymi o charakterze użyteczności publicznej w transporcie 

kolejowym. 

Tab. 1. Zaplanowane w wojewódzkim planie transportowym obejmujące LOF 

linie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym 

Nr linii Trasa linii 

R1 Lublin – Niemce – Lubartów – Parczew 

R3 Lublin – Świdnik – Trawniki – Rejowiec Fabryczny – Chełm  

R34 Lublin – Świdnik Port Lotniczy 

R4 Lublin – Świdnik – Trawniki – Rejowiec Fabryczny – Krasnystaw – Zamość 

R6 Lublin – Niedrzwica Duża – Wilkołaz – Kraśnik 

R8 Lublin – Nałęczów – Puławy – Dęblin 

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim, 
s. 109. 
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W tabeli 2 przedstawiono wymienione w planie wojewódzkim planowane na obszarze 

LOF połączenia liniami komunikacyjnymi o charakterze użyteczności publicznej w transporcie 

drogowym. 

Tab. 2. Zaplanowane w wojewódzkim planie transportowym obejmujące LOF 

linie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym 

Nr 

linii 
Trasa linii 

Kategoria 
częstotli-

wości 

Liczba par kursów 
w dniu roboczym 

szkolnym 

501 Lublin – Niemce – Lubartów – Biała Podlaska III 9 

511 Lublin – Niemce – Lubartów – Radzyń Podlaski  IV 6 

521 Lublin – Niemce – Lubartów – Łuków III 9 

541* Lublin – Niemce – Lubartów I 24 

502 Lublin – Łęczna – Włodawa III 9 

503 Lublin – Chełm – Hrubieszów III 9 

512 Lublin – Łęczna  I 24 

504 Lublin – Piaski – Zamość – Tomaszów Lubelski III 9 

514 Lublin – Piaski – Zamość  III 9 

524 Lublin – Piaski – Krasnystaw IV 6 

505 Lublin – Jabłonna Pierwsza – Biłgoraj  I 24 

506 Lublin – Niedrzwica Duża – Janów Lubelski  III 9 

516 Lublin – Niedrzwica Duża – Kraśnik  I 24 

507 Lublin – Bełżyce – Opole Lubelskie  I 24 

508 Lublin – Nałęczów – Puławy  II 12 

518 Lublin – Garbów – Puławy  II 12 

551 Lublin – Niemce – Lubartów – Parczew III 9 

* – uruchomienie w zależności od posiadanych środków finansowych. 

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim, 

s. 109. 

W planie wojewódzkim zakłada się, że częstotliwość kursowania pociągów miasto będzie 

następująca: 

§ co 30 minut w szczycie i 60 minut poza szczytem na odcinku Lublin – Rejowiec; 

§ co 60 minut w szczycie i co 120 minut poza szczytem na odcinkach Lublin – Dęblin i Lu-

blin – Chełm; 

§ co 120 minut na odcinku Lublin – Kraśnik; 

§ co 120 minut w szczycie i 180 minut poza szczytem (6 par kursów dziennie) na odcinku 

Lublin – Parczew. 
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Plan transportowy dla województwa określa także minimalne wymogi dotyczące wypo-

sażenia pojazdów – odrębnie dla pojazdów nowych fabrycznie i dla pozostałych. Pojazdy nowe 

będą wyposażone m.in. w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, wyświetlacze elektroniczne 

przednie i boczne, głosowe i elektroniczne zapowiedzi przystanków oraz w automatycznie 

otwierane drzwi. Część kursów na odległość do 50 km realizowana będzie pojazdami z przy-

najmniej częściowo obniżoną podłogą, a na dalsze odległości – z podnośnikiem dla osób po-

ruszających się na wózkach inwalidzkich. Plan zakłada również, że będzie się dążyć, aby po-

jazdy używane, wykorzystywane w wojewódzkich przewozach pasażerskich użyteczności pu-

blicznej, spełniały co najmniej normy Euro 3. 

Na rysunku 2 przedstawiono sieć komunikacyjną, na której zaplanowano wojewódzkie 

przewozy pasażerskie użyteczności publicznej. W planie zaproponowano uruchomienie, poza 

wskazanymi w planie transportowym przyjętym przez ministra właściwego do spraw transportu 

(na obszarze LOF – tylko w mieście Lublin), dodatkowych wojewódzkich węzłów przystanko-

wych w transporcie kolejowym, umożliwiających przesiadanie się z autobusu do i z pociągu. 

W granicach LOF węzły takie w wojewódzkim planie transportowym przewidziano w Lubarto-

wie i w Świdniku. Przy zintegrowanych węzłach przesiadkowych przewidziano tworzenie par-

kingów typu Park&Ride, Kiss&Ride oraz Bike&Ride. Plan wskazuje, że należy dążyć do zwięk-

szenia zakresu integracji środków transportu publicznego, tworząc lokalne węzły przesiadkowe 

integrujące komunikację miejską lub regionalną o wielkości dostosowanej do rzeczywistych 

potrzeb oraz dążyć po podnoszenia standardu przystanków komunikacyjnych. 

Wojewódzki plan transportowy wprowadza system oznaczeń linii komunikacyjnych w wo-

jewódzkich przewozach pasażerskich – trzycyfrowy, z pierwszą cyfrą 5, oparty o kierunki tras 

wylotowych z miasta Lublin. System ten przedstawiono w tabeli 3. 

Plan wojewódzki proponuje wprowadzenie biletu zintegrowanego umożlwiającego po-

dróżowanie różnymi środkami transportu publicznego na podstawie „biletu lubelskiego”, obej-

mującego obszar całego województwa, którym administrowałby samorząd województwa lu-

belskiego. Założono, że taryfa opłat w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej będzie konstruowana w sposób konkurencyjny wobec przejazdów sa-

mochodem osobowym oraz w porównaniu do cen oferowanych przez przewoźników komercyj-

nych. Przyjęto, że dla biletów jednorazowych na krótkich odcinkach trasy (do 10 km), cena 

biletu normalnego nie powinna przekraczać kosztu paliwa zużytego na takim odcinku przez 

samochód osobowy (czyli poziomu 3,0 zł – przy przeciętnym zużyciu 6,5 dm3 benzyny 

na 100 km jazdy i cenie litra paliwa E95 na poziomie 4,6 zł). Przy odcinkach o długości prze-

jazdu autobusem ponad 30 km, cena biletu jednorazowego nie powinna przekraczać połowy 

kosztu paliwa zużywanego przez samochód osobowy na porównywalnej trasie.  
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Rys. 2. Sieć komunikacyjna objęta wojewódzkimi przewozami pasażerskimi 

o charakterze użyteczności publicznej 

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim, 

Dz. Urz. Woj. Lub. 2014.2678 
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W planie wojewódzkim zaproponowano ponadto zapewnienie możliwości zakupu atrak-

cyjnych dla podróżnych biletów okresowych. W tym celu opłata za bilet miesięczny nie powinna 

przekraczać 30-krotności ceny biletu jednorazowego. Zaproponowano również wprowadzenie 

do sprzedaży biletów grupowych i karnetów wieloprzejazdowych. 

Tab. 3. System oznaczeń linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach 

pasażerskich w zależności od trasy wylotowej z Lublina 

 Nr linii 
Ulica wylotowa 

z Lublina 
Kierunek docelowy 

5x1 al. Spółdzielczości Pacy Lubartów, Parczew, Łuków, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski 

5x2 ul. Turystyczna Łęczna, Włodawa 

5x3 al. Witosa Chełm, Hrubieszów 

5x4 al. Witosa Krasnystaw, Zamość, Tomaszów Lubelski 

5x5 ul. Abramowicka Biłgoraj 

5x6 al. Kraśnicka Kraśnik, Janów Lubelski 

5x7 al. Kraśnicka Opole Lubelskie 

5x8 
ul. Warszawska, 

ul. Nałęczowska 
Puławy, Ryki 

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim, 

s. 146. 

W planie wojewódzkim przewidziano, że miasto Lublin może wykonywać zadania orga-

nizacji publicznego transportu zbiorowego wspólnie z innymi jednostkami samorządu teryto-

rialnego wchodzącymi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Plan zakłada, że w przyszłości samorząd województwa lubelskiego uruchomi własny in-

ternetowy system informacji pasażerskiej z portalem pasażera, informacją przystankową 

i z możliwością pobierania rozkładów jazdy na urządzenia przenośne. 

Projekt planu zrównoważonego rozwoju transportu dla powiatu lubelskiego 

(plan transportowy) przyjmuje, że starosta powiatu lubelskiego będzie organizatorem publicz-

nego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na międzygminnych liniach komuni-

kacyjnych. W tabeli 4 przedstawiono proponowane w projekcie planu linie komunikacyjne obej-

mujące teren gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Projekt planu dla powiatu lubelskiego nie określa częstotliwości kursowania pojazdów 

na poszczególnych liniach, ani też nie proponuje liczby kursów na nich. W opisywanym doku-

mencie zdefiniowano natomiast kryteria wykonywania usług przewozowych uznawane za stan-

dardy.  
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Są one następujące: 

§ punktualność kursowania autobusów – na poziomie około 80-90%; 

§ średni czas podróży w relacji praca-dom – do 60 minut; 

§ przesiadkowość – na poziomie średnio 0,5 przesiadki na podróż; 

§ 4 osoby na 1m2 powierzchni do stania. 

Parametry te wydają się być zbyt liberalne i nie zapewnią oczekiwanego przez mieszkań-

ców powiatu standardu przewozów transportem publicznym, zwłaszcza że w projekcie planu 

podkreślono, że najważniejszym kryterium oceny standardu usług w komunikacji publicznej 

jest ogólny poziom zadowolenia użytkowników tego transportu. 

Tab. 4. Zaplanowane w planie transportowym dla powiatu lubelskiego obejmu-

jące LOF linie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym 

Nr linii Trasa 

6 
Bełżyce – Wierzchowiska – Borzechów – Niedrzwica Kościelna – Niedrzwica Duża – 

Niedrzwica Kościelna – Borzechów – Wierzchowiska – Bełżyce 

8 
Sobieszczany – Załucze – Niedrzwica Kościelna – Niedrzwica Duża – Tomaszówka – 

Czółna – Wymysłówka – Jaroszewice – Bełżyce  

9, 11 Krasienin – Osówka – Krasienin – Smugi – Majdan Krasieniński – Krasienin  

10, 12 
Dziuchów – Kolonia Bystrzyca – Bystrzyca – Swoboda – Włóki – Niemce – Leonów – 

Ciecierzyn 

11 Krasienin – Osówka – Krasienin – Smugi – Majdan Krasieniński – Krasienin 

20 Garbów – Jastków – Lublin 

21 Niemce – Ciecierzyn – Lublin 

22 Wólka – Lublin 

23 Zakrzew – Bychawa – Strzyżewice – Niedrzwica Duża – Konopnica – Lublin  

24 Borzechów – Niedrzwica Duża – Konopnica – Lublin 

25 Zakrzew – Wysokie – Krzczonów – Jabłonna – Lublin  

26 Borzechów – Bełżyce – Wojciechów – Bełżyce – Konopnica – Lublin  

27 Niedrzwica – Strzyżewice – Bychawa – Jabłonna – Głusk – Lublin  

Źródło: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubelskiego”, 

projekt, s. 111-112. 

Projekt planu, wśród elementów przyjaznego dla pasażerów systemu publicznego trans-

portu zbiorowego, wymienia:  

§ odpowiednią liczbę nowoczesnych, wygodnych autobusów niskopodłogowych; 

§ punktualność zgodną z rozkładem jazdy; 
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§ sieć linii umożliwiającą w największym stopniu obsługę obszaru objętego planem i wy-

godne dotarcie do najważniejszych z punktu widzenia użytkowników obiektów; 

§ wygodne punkty przesiadkowe w ramach sieci komunikacyjnej oraz zintegrowane inter-

modalne węzły przesiadkowe; 

§ koordynację rozkładów jazdy linii na wspólnych fragmentach tras; 

§ przystanki z podwyższonym peronem – do wysokości podłogi w autobusie; 

§ rozwiązania techniczne umożliwiające bezpieczne korzystanie z przystanków; 

§ przystanki przesiadkowe wyposażone w automaty biletowe; 

§ czytelna i wyczerpująca informację pasażerską na przystanku (rozkład jazdy, schemat li-

nii) i w pojeździe (o najbliższym przystanku i możliwości przesiadki); 

§ bilety okresowe na fragmenty sieci i na całą sieć, bez względu na środek transportu, ja-

kim wykonywane są usługi przewozowe na obszarze objętym planem; 

§ wygodną sieć parkingów umożliwiających podróże w systemie parkuj i jedź; 

§ dostępną dla jak największej liczby osób sieć punktów obsługi pasażerów. 

Projekt planu zakłada, że organizator transportu zbiorowego o charakterze użyteczności 

publicznej na obszarze powiatu lubelskiego, ma obowiązek zapewnienia dostępu do transportu 

publicznego osobom o ograniczonej zdolności ruchowej. Zadanie to powinno być zrealizowane 

poprzez włączenie do procesu planowania oferty przewozowej reprezentacji zainteresowanych 

środowisk – w drodze konsultacji społecznych.  

Wg projektu planu powiatowego, dostosowanie transportu publicznego do potrzeb 

wszystkich użytkowników, wymaga: 

§ podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących taboru (tabor niskopodłogowy, informacja 

dźwiękowa i wzrokowa); 

§ usuwania barier architektonicznych w infrastrukturze (zlikwidowania przeszkód w dostępie 

do przystanków, lokalizacji przystanków bliżej celów podróży); 

§ odpowiedniej organizacji przystanków (miejsca do siedzenia, ochrona przed opadami, in-

formacja pasażerska, oznakowanie pojazdów, zapowiedzi); 

§ stosowanie systemu ulg w opłatach (zniżki i przejazdy bezpłatne). 

Projekt planu przyjmuje również założenie, że sieć przystanków zostanie zlokalizowana 

w sposób zapewniający odległość możliwą do przebycia dla każdego pasażera bezpiecznie 

i wygodnie. Projekt planu sugeruje wytyczenie korytarzy komunikacyjnych, w których stoso-

wane byłyby priorytety w ruchu dla transportu publicznego. 

Na rysunku 3 przedstawiono sieć połączeń w powiatowych przewozach pasażerskich uży-

teczności publicznej, zaproponowaną w projekcie planu zrównoważonego rozwoju transportu 

publicznego dla powiatu lubelskiego.  
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Rys. 3. Proponowana sieć linii użyteczności publicznej w powiecie lubelskim 

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w powiecie lubelskim. 

Projekt, s. 113, mapa 23. 

W planie transportowym dla powiatu lubelskiego stwierdzono, że starosta powiatu jest 

(obecnie) organizatorem publicznego transportu zbiorowego dla 18 linii komunikacyjnych 
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w powiecie lubelskim, aczkolwiek zapewne chodzi tu o 18 szt. zezwoleń wydanych przez Sta-

rostę Powiatu Lubelskiego na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. 

 W projekcie planu transportowego dla powiatu lubelskiego określono także lokalizację 

proponowanych węzłów przesiadkowych – wskazano dworzec autobusowy w Bełżycach i przy-

stanek autobusowy przy ul. Rataja/Piłsudskiego w Bychawie. 

Do głównych kierunków rozwoju transportu publicznego w powiecie projekt planu zalicza 

m.in. zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu, rozbudowę obecnej siatki połączeń 

autobusowych, zapewnienie odpowiedniej dostępności wszystkim mieszkańcom powiatu 

do obiektów użyteczności publicznej oraz unowocześnianie i dostosowywanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych taboru autobusowego. 

Transport publiczny powinien zapewnić, wg ustaleń planu, dogodny dojazd do szkół, 

miejsc pracy i obiektów użyteczności publicznej. Ponadto, zapewniany powinien być dojazd 

do centrum przesiadkowego w Lublinie, czyli w okolice dworca kolejowego – do przyszłego 

multimodalnego dworca zintegrowanego. 

W planie przyjęto, że powiat lubelski będzie ściśle współpracował z województwem lu-

belskim oraz z miastem Lublin w zakresie integracji taryfowo-biletowej, z zastosowaniem no-

wych technologii. 

Opracowany w ramach projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego” dokument pt. „Analiza studiów uwarunkowań gmina Lubelskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego w kontekście planowanych dróg i węzłów przesiadkowych”, wymienia 

15 węzłów przesiadkowych w mieście Lublinie, ujętych w „Planie Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla gminy Lublin oraz gmin sąsiadujących, z którymi 

gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbioro-

wego”. Są to węzły stanowiące przystanki komunikacji miejskiej lub ich zespoły, a mianowicie: 

§ KUL; 

§ Ogród Saski – Krakowskie Przedmieście; 

§ Dworzec PKP – Probostwo – Ruska; 

§ Rondo Lubelskiego Lipca 80; 

§ MPWiK – Muzyczna; 

§ Plac Bychawski – Targi Międzynarodowe; 

§ Park Bronowice; 

§ Rondo Krwiodawców; 

§ Wojciechowska; 

§ Zana ZUS; 

§ Plac Litewski; 
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§ Zamojska; 

§ Zana Leclerc – Krasińskiego; 

§ Plac Wolności; 

§ Chodźki Szpital. 

„Studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin oraz koncepcja organizacji ruchu 

w obszarze centralnym miasta”12 przyjęło lokalizację w mieście parkingów Park&Ride według 

dwóch wariantów. W wariancie pierwszym studium zakłada lokalizację parkingów w ośmiu 

punktach w aglomeracji lubelskiej: m.in. przy stacji kolejowej w Motyczu, przy przystanku ko-

lejowym w Maryninie, w rejonie planowanego przystanku kolejowego Czuby, przy przystan-

kach kolejowych Świdnik Miasto i Świdnik Wschodni, przy pętli końcowej komunikacji miejskiej 

w Abramowicach, na Majdanku i przy ul. Nadbystrzyckiej. 

Wariant drugi zakłada lokalizację 13 parkingów zlokalizowanych w granicach administra-

cyjnych miasta Lublina: planowany przystanek kolejowy Marynin, centrum handlowe przy 

al. Kraśnickiej, rejon ul. Głównej, przy ul. Wojciechowskiej, przy ul. Poligonowej, pętla Pade-

rewskiego, planowane centrum Ikea, przy ul. Turystycznej – w rejonie przystanku kolejowego 

i przy centrum E.Leclerc, centrum Felicity, przy Drodze Męczenników Majdanka, pętla Żeglar-

ska oraz projektowany dworzec metropolitalny. 

Analizując planowane wariantowe propozycje lokalizacji parkingów Park&Ride wskazane 

w „Studium komunikacyjnym oraz koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym miasta 

Lublin” (2012 r.), wyznaczono nowe rezerwy terenowe, które mogłyby pełnić rolę miejsc 

zmiany środka komunikacji. Parkingi zostały wyznaczone według czterech odrębnych koncep-

cji: 

Koncepcja I: 

1. Motycz – stacja kolejowa. 

2. Nadbystrzycka. 

3. Kunickiego/Abramowicka. 

4. pętla Majdanek. 

5. Świdnik Miasto. 

Koncepcja II: 

1. Główna. 

2. pętla Paderewskiego. 

3. Ikea. 

4. Lublin Zadębie (przystanek kolejowy), ul. Turystyczna. 

                                           

12 Studium Komunikacyjne miasta Lublin” TransEko 2012, um.lublin.eu, dostęp 10.04.2014 r. 
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5. Dworzec Główny PKP. 

Proponowane propozycje lokalizacji parkingów P&R: 

1. pętla Węglin. 

2. pętla Lipniak. 

3. ul. Nałęczowska. 

4. ul. Piasecka. 

Istotne węzły przesiadkowe (istniejące i proponowane) w ośrodkach satelitarnych: 

1. Świdnik. 

2. Lubartów. 

3. Nałęczów. 

4. Niedrzwica Duża. 
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3. Wstępna koncepcja układu linii podmiejskich 

w lubelskim obszarze funkcjonalnym 

3.1. Uwarunkowania rozwoju linii podmiejskich  

w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 

3.1.1 Inwestycje planowane w ramach ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach LOF zakłada jako jeden 

z priorytetów poprawę mobilności transportowej i niskoemisyjności w ramach systemu komu-

nikacyjnego, a w tym wspieranie zrównoważonego systemu transportu miejskiego z zastoso-

waniem strategii niskoemisyjnych. Rada Programowa ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonal-

nego zatwierdziła w marcu 2015 r. listę podstawową zintegrowanych projektów inwestycyj-

nych na obszarze LOF. W zakresie transportu publicznego znalazły się na tej liście: 

§ Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie – zlokalizowane w sąsiedztwie obecnego 

dworca kolejowego, które będzie w pełni funkcjonalnym zintegrowanym węzłem trans-

portu publicznego, obsługującego nie tylko LOF, ale i całe województwo; 

§ zintegrowane z koleją węzły przesiadkowe oraz parkingi park&ride w miastach Świdnik 

i Lubartów oraz w gminach Lubartów, Konopnica i Niedrzwica Duża; 

§ zintegrowane z komunikacją miejską węzły przesiadkowe w gminach: Wólka, Niemce 

i Jastków; 

§ wewnątrzgałęziowe węzły przesiadkowe integrujące transport minibusowy w gminach: 

Mełgiew, Piaski i Niemce; 

§ rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie; 

§ budowa i modernizacja przystanków, wiat przystankowych i węzłów przesiadkowych zin-

tegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF; 

§ przebudowa i budowa kluczowych odcinków dróg, budowa ciągów pieszo-jezdnych i chod-

ników w obrębie LOF.  

Łączna wartość 19 planowanych do realizacji projektów z listy podstawowej oszacowana 

została na 474 mln zł, w czym inwestycje związane z transportem publicznym stanowią plano-

waną kwotę 251 mln zł. Poza listą podstawową, na liście rezerwowej, znalazło się kolejnych 

11 projektów, a wśród nich: budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Lublinie na po-

trzeby komunikacji miejskiej (m.in. ulice: Muzyczna, Narutowicza, Nadbystrzycka, Głęboka, 

Grygowej, Choiny i Szeligowskiego); budowa nowych oraz uzupełnienie już istniejących odcin-

ków trakcji trolejbusowych (m.in. w ulicach: Szeligowskiego, Mełgiewskiej, Jana Pawła II 
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i al. Kraśnickiej); zakup taboru niskoemisyjnego czy wdrożenie nowych lub rozbudowa istnie-

jących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej (jak np. tablice dynamicz-

nej informacji przystankowej)13. 

3.1.2 Badania zachowań i preferencji pasażerów 

Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu publicznego wymaga podjęcia 

określonych działań związanych z poprawą oferty przewozowej – w dostosowaniu jej do pre-

ferencji i zachowań transportowych mieszkańców. W tym zakresie, analizie poddano obecny 

stopień realizacji postulatów przewozowych i wskazano działania, których podjęcie przyczyni-

łoby się do poprawy stopnia dostosowania oferty przewozowej do oczekiwań mieszkańców 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uzyskana w ten sposób poprawa jakości publicznego 

transportu zbiorowego podniesie jego atrakcyjność w stosunku do motoryzacji indywidualnej. 

W okresie od 30 października do 28 listopada 2014 r. w ramach projektu „Współpraca 

JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” przeprowadzono badania za-

chowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców 13 jednostek samorządu terytorialnego 

LOF14. W badaniach tych, zrealizowanych przez Grupę IQS Sp. z o.o., zapytano respondentów, 

czy i jak często korzystają z transportu publicznego, jakie jest jego znaczenie i jak jest oceniany 

oraz w jaki sposób zachęcić mieszkańców do korzystania z miejskiej komunikacji zbiorowej. 

Dodatkowo, badanie miało na celu wskazanie zmian w zachowaniach i preferencjach komuni-

kacyjnych mieszkańców Lublina. Badanie przeprowadzono techniką wspomaganych kompute-

rowo wywiadów telefonicznych (CATI), na próbie losowej 8 tys. osób. 

Główne preferencje komunikacyjne mieszkańców 

Miasto Lublin 

W przeprowadzonych badaniach, 80% mieszkańców Lublina stwierdziło, że korzysta 

z komunikacji miejskiej. W zakresie oceny zmian w zachowaniach i preferencjach komunika-

cyjnych mieszkańców Lublina określono, że w segmencie osób korzystających z komunikacji 

miejskiej wzrosła w okresie ostatnich czterech lat częstotliwość korzystania z tej komunikacji. 

Znaczącym środkiem transportu, po uruchomieniu wypożyczalni rowerów i znacznym rozsze-

rzeniu systemu ścieżek rowerowych w mieście, stał się również rower.  

                                           

13 http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/zit-lubelski-obszar-funkcjonalny-16-gmin, 

dostęp: 10.04.2015 r. 
14 „Preferencje komunikacyjne mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego‟, Raport z badania 
Warszawa, grudzień 2014, Grupa IQS Sp. z o.o. 
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Nadal najczęstszym celem podróży był dojazd do i z pracy (39% wskazań), zaś pozostałe 

wyróżnione w badaniu cele podróży (dojazd do szkoły, na zakupy, do znajomych, załatwianie 

spraw) rozłożyły się dość równomiernie.  

Dzielnicą miasta najczęściej wymienianą jako miejsce docelowe podróży było Śródmie-

ście – bez względu na jej cel. Śródmieście dominowało przy podróżach w celu wizyty w urzę-

dzie lub w restauracji, ale nawet jako miejsce, do którego wybierano się w odwiedziny, otrzy-

mało 30% wskazań. 

Ponad 90% respondentów mogło dojechać do Śródmieścia bez przesiadania się, a czas 

dojazdu wahał się od 10 do 30 minut, czyli był dość zróżnicowany. Czas oczekiwania na przy-

stanku dla 51% respondentów wynosił 5-10 minut, a dla 23% ankietowanych był nawet krót-

szy niż 5 minut. Wśród odbywanych podróży, 77% realizowano bez przesiadek, a 15% – tylko 

z jedną przesiadką. 

Mieszkańcy Lublina preferowali, pomimo wprowadzenia biletów czasowych, połączenia 

bezpośrednie (62% wskazań), nawet kosztem zmniejszenia częstotliwości kursowania, aczkol-

wiek niemal 1/3 respondentów wskazała jako korzystniejsze częstsze kursowanie pojazdów, 

wymagające połączeń z przesiadkami.  

Określony w badaniach oczekiwany standard podróży to miejsce siedzące – przeważnie 

lub zawsze. 

Wysoko oceniono system informacji dla pasażerów: standard informacji w autobusach 

i trolejbusach, jakość informacji na przystankach, a także system informacji na stronach inter-

netowych ZTM w Lublinie i MPK Lublin Sp. z o.o. 

Dobrze oceniano komfort odbywanych podróży, jakość wyposażenia autobusu i trolej-

busu, bezpieczeństwo w pojazdach, a nawet system samodzielnego otwierania drzwi – uzy-

skane średnie oceny powyższych elementów składających się na komfort podróży, to ponad 

4,0 w skali od 1 do 5. Najgorsze oceny respondenci przyznali cenom biletów, czasowi oczeki-

wania na przesiadkę oraz jakości informacji w punktach obsługi pasażera i uprzejmości kie-

rowców (oceny od 3,17 do 3,79).  

Niemal połowa badanych zadeklarowała potrzebę utworzenia nowego połączenia. Doty-

czyło to przede wszystkim mieszkańców dzielnic: Czuby Południowe, Dziesiąta, Ponikwoda, 

Sławin, Szerokie, Wrotków i Zemborzyce. Za dzielnice, do których brakowało zdaniem respon-

dentów połączeń, uznano głównie: Śródmieście, Czechów Północny, Felin, Czechów Połu-

dniowy i Kalinowszczyznę. 

Wśród powodów wyboru innego niż komunikacja miejska środka transportu wybieranego 

do odbywania podróży w ramach miasta Lublina, za najważniejsze uznano wygodę poruszania 
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się samochodem osobowym, możliwość dojazdu bezpośrednio do celu, krótszy czas dojazdu 

do celu oraz natychmiastową dostępność samochodu prywatnego.  

Wśród zgłaszanych przez autorów badania rekomendacji, dla zwiększenia zainteresowa-

nia transportem publicznym i dla stworzenia zachęt dla mieszkańców, którzy aktualnie nie ko-

rzystają lub korzystają rzadko z komunikacji miejskiej oraz do ugruntowania pozytywnych opi-

nii o niej, znalazły się: 

§ dla segmentu osób aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym – najważniejszej z punktu 

widzenia przychodowości linii komunikacji miejskiej grupy pasażerów – działania w zakre-

sie: 

− uelastycznienia cen biletów; 

− zwiększenia częstotliwości kursowania i liczby połączeń; 

− pewności dotarcia do celu na czas, przy przyspieszeniu czasu przejazdu (zmniejszenie 

liczby przystanków, utworzenie buspasów); 

− wdrożenia transportu kombinowanego samochód plus komunikacja miejska – poprzez 

wprowadzenie rozwiązań typu Park&Ride; 

§ dla segmentu rodzin z dziećmi – działania w zakresie: 

− wprowadzenia biletów rodzinnych; 

− wprowadzenia w pojazdach strefy rodzinnej z gwarancją miejsc siedzących dla rodzi-

ców z dziećmi; 

§ dla segmentu osób korzystających z roweru – działania w zakresie: 

− zagwarantowania możliwości przewozu rowerów pojazdami komunikacji miejskiej; 

− bezpłatnego przewozu rowerów; 

§ dla wszystkich mieszkańców – działania w zakresie: 

− monitoringu okolic przystanków – w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych; 

− integracji biletowej komunikacji miejskiej z systemem wypożyczania rowerów, syste-

mem opłat parkingowych, itp.; 

− wprowadzenia dni bez samochodu – darmowych przejazdów komunikacją miejską; 

− poprawy połączeń z dzielnicami zgłaszającymi takie zapotrzebowanie; 

− poprawy jakości obsługi w punktach obsługi pasażerów.  

Mieszkańcy Lublina w podróżach miejskich zadeklarowali bardzo częste korzystanie z ko-

munikacji miejskiej (80% respondentów), podczas gdy z samochodu osobowego korzystało 

73% respondentów, z których 64% wybierało komunikację miejską jako środek transportu 

najczęściej używany w podróżach po mieście.  
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W badaniach ankietowych przeprowadzonych w mieście Lublin stwierdzono, że najczę-

ściej z komunikacji miejskiej korzystali uczniowie i studenci oraz emeryci. Ponad połowa ko-

rzystających (53%) podróżowała komunikacją miejską we wszystkie dni tygodnia, a kolejne 

42% – tylko w dni robocze. Codziennie z komunikacji miejskiej korzystało 30% mieszkańców, 

a ponad połowa – co najmniej 3 razy w tygodniu.  

Ponad połowa osób korzystających z komunikacji miejskiej (52%) podróżowała dwa razy 

dziennie, ale następne 16% respondentów – 3 razy dziennie i więcej.  

Wśród klientów komunikacji miejskiej, ponad połowa zadeklarowała nabywanie biletów 

normalnych, 1/3 – ulgowe, a niewiele ponad 1/10 – podróżowała bezpłatnie. Wśród pasażerów 

korzystających z ulg najwięcej było emerytów, a następnie studentów i uczniów. 

Wśród pasażerów mających prawo do przejazdu bezpłatnego dominowały (72%) osoby 

w wieku ponad 70 lat.  

Z gamy dostępnych biletów, pasażerowie najczęściej wybierali bilety 30-minutowe dla 

zrealizowania jednego (38%) lub kilku (16%) przejazdów.  

Z biletów okresowych imiennych korzystało 29% pasażerów, a z biletów krótkookreso-

wych o horyzoncie ważności od 1,5 do 24 godzin – 11%. Wśród biletów okresowych, najbar-

dziej popularne były bilety 30-dniowe i – następne w kolejności – bilety 90-dniowe na wszystkie 

linie (na całą sieć komunikacyjną).  

Miasto Lubartów 

Na pytanie o korzystanie ze środków transportu publicznego, 56% mieszkańców Lubar-

towa odpowiedziało twierdząco. Ponad połowa z tych respondentów (55%) zadeklarowała ko-

rzystanie z transportu publicznego tylko w dni robocze, a 36% – zarówno w dni robocze, jak 

i w weekendy. Mieszkańcy Lubartowa również zadeklarowali korzystanie z komunikacji zbioro-

wej (47%), jak i z samochodu osobowego (42%). Ponad połowa korzystających z transportu 

publicznego określiła, że odbywa podróże komunikacją zbiorową dwa razy dziennie, a aż 89% 

– co najmniej raz dziennie. Średnio, pasażer z Lubartowa, zadeklarował korzystanie z trans-

portu zbiorowego 1,83 razy dziennie. 

Jako środek transportu publicznego respondenci wskazywali najczęściej „bus” lub auto-

bus (18% z kolei). Codzienne podróże odbywa tylko 8% mieszkańców, a ponad 3 razy w ty-

godniu 19% mieszkańców. 

Wśród powodów wyboru do odbywania podróży za pomocą innego środka transportu niż 

komunikacja zbiorowa, jako najważniejsze wskazano w kolejności: wygodę poruszania się sa-

mochodem osobowym, natychmiastową dostępność samochodu prywatnego, możliwość do-

jazdu bezpośrednio do celu, szybszy dojazd do celu oraz wyższy komfort podróży.  
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Najczęściej deklarowanymi przez mieszkańców Lubartowa celami podróży były: dojazd 

do i z pracy (29% wskazań), dojazd do szkoły i na uczelnię (17%), dojazd na zakupy (16%), 

odwiedziny znajomych (15%) i załatwianie spraw urzędowych (11%). Za dominujący kierunek 

podróży uznano miasto Lublin (66% wskazań) i Lubartów (podróże wewnątrzmiejskie – 25%). 

Czas oczekiwania na przystanku był mocno zróżnicowany – od natychmiastowego przy-

jazdu środka transportu do nawet 30 minut, najczęściej – 10 minut. W swoich podróżach 

mieszkańcy Lubartowa z reguły nie korzystali z przesiadek, a czas podróży wahał się w grani-

cach od 5 do nawet 90 minut (najczęściej 30-40 minut). 

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny (ale pojawiło się też 8% ocen ne-

gatywnych) i wahał się od 1 minuty do nawet 45 minut (najczęściej 5 minut). Pasażerowie 

oczekiwali przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (78%), a bilet miesięczny naby-

wano bardzo rzadko (tylko 5% respondentów, w tym 4% to korzystający z karty ZTM w Lubli-

nie). 

Przy przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: łatwość zakupu bi-

letów, uprzejmość kierowców, częstotliwość kursowania i bezpieczeństwo podróży, najgorzej 

zaś: jakość informacji internetowej, stan techniczny autobusów oraz jakość informacji w punk-

tach obsługi i na przystanku.  

W Lubartowie 35% ankietowanych wskazało na potrzebę dodatkowego połączenia trans-

portem publicznym.  

Miasto Świdnik 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, 57% mieszkańców Świdnika 

odpowiedziało twierdząco. Ponad połowa osób deklarujących korzystanie z transportu publicz-

nego (56%) stwierdziła, że korzysta z niego tylko w dni robocze, a 30% – zarówno w dni 

robocze, jak i w weekendy. Najwięcej osób korzystających z transportu publicznego realizo-

wało podróże 2 razy dziennie. Średnio, pasażer ze Świdnika korzystał z transportu zbiorowego 

1,8 razy dziennie. Jako środek transportu wymieniano najczęściej autobus lub „bus” (tylko 

11% respondentów korzystało z kolei). Codzienne podróże transportem publicznym zadekla-

rowało tylko 12% mieszkańców, a korzystanie z niego ponad 3 razy w tygodniu – 25% miesz-

kańców. 

Wśród powodów wyboru innego niż komunikacja zbiorowa środka transportu, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: wygodę poruszania się samochodem osobowym, natych-

miastową dostępność samochodu prywatnego, szybszy dojazd do celu, wyższy komfort po-

dróży oraz możliwość dojazdu bezpośrednio do celu.  
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Najczęściej występującymi wśród mieszkańców Świdnika celami podróży były: dojazd 

do i z pracy (32% wskazań), odwiedziny znajomych (22%) oraz dojazd do szkoły i na uczelnię 

(15%), a dominującym kierunkiem podróży było miasto Lublin (86% wskazań). 

Czas oczekiwania na przystanku był bardzo zróżnicowany – od natychmiastowego przy-

jazdu środka transportowego do nawet 30 minut, najczęściej jednak 10 minut. W podróżach 

transportem publicznym mieszkańcy Świdnika z reguły nie korzystali z przesiadek, a czas po-

dróży wahał się w granicach od 5 do nawet 90 minut (najczęściej 30 minut). 

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny (tylko 2% ocen negatywnych) i wa-

hał się od 1 do 15 minut, najczęściej przyjmując wartość 5 minut. Pasażerowie oczekiwali 

przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (76%), a bilet miesięczny naby-

wano rzadko (tylko 9% respondentów, w tym 5% to korzystający z karty ZTM w Lublinie). 

W połączeniach innych niż organizowane przez ZTM w Lublinie, najwyżej ocenione zo-

stały: łatwość zakupu biletów, uprzejmość kierowców, bezpieczeństwo podróży i czystość po-

jazdu, najgorzej czas oczekiwania, ceny biletów oraz jakość informacji w punktach obsługi 

pasażera i na przystankach. 

W Świdniku 38% ankietowanych wskazało na potrzebę dodatkowego połączenia trans-

portem publicznym. 

Miasto i gmina Nałęczów 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, 51% mieszkańców miasta 

i gminy Nałęczów odpowiedziało twierdząco. Zdecydowana większość respondentów (73%) 

zadeklarowała korzystanie z transportu publicznego tylko w dni robocze (27% – zarówno w dni 

robocze, jak i w weekendy). Mieszkańcy miasta i gminy Nałęczów znacznie częściej korzystali 

z komunikacji zbiorowej (42%), niż z samochodu osobowego (tylko 21%). Ponad połowa ko-

rzystających z komunikacji zbiorowej zadeklarowała odbywanie podróży 2 razy dziennie 

(60%), a aż 90% – co najmniej raz dziennie. Średnio, pasażer z miasta i gminy Nałęczów 

korzystał z transportu zbiorowego 2,58 razy dziennie.  

Jako środek transportu publicznego najczęściej wskazywano „bus” (84% odpowiedzi), 

ale dość często również kolej (23% odpowiedzi). 

Odbywanie podróży codziennych zadeklarowało tylko 5% mieszkańców, a ponad 3 razy 

w tygodniu – 30% mieszkańców.  

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: wygodę poruszania się samochodem osobowym, możliwość 

dojazdu bezpośrednio do celu, natychmiastową dostępność samochodu prywatnego, szybszy 

dojazd do celu oraz zbyt oddalone przystanki.  
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Najczęściej występującymi wśród mieszkańców miasta i gminy Nałęczów celami podróży 

były: dojazd do szkoły i na uczelnię (35%), dojazd do i z pracy (26% wskazań) oraz załatwianie 

spraw urzędowych (21%), a dominującym kierunkiem podróży – Lublin (71% wskazań) i Pu-

ławy (10%). 

Czas oczekiwania na przystanku był mocno zróżnicowany – od natychmiastowego przy-

jazdu środka transportu do nawet 30 minut, najczęściej jednak 10-15 minut.  

W podróżach transportem publicznym mieszkańcy miasta i gminy Nałęczów z reguły nie 

korzystali z przesiadek (78%), a czas podróży wahał się w granicach od 5 do nawet 120 minut 

(najczęściej 25-40 minut, ale często także 60 minut). 

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny, ale przyznano także 10% ocen 

negatywnych. Czas ten wahał się w przedziale od 3 do nawet 25 minut, najczęściej wynosząc 

5 minut. Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (64%), ale bilet miesięczny na-

bywano dość często – 19% respondentów korzystało z karty ZTM w Lublinie, a 13% z biletu 

miesięcznego PKP. 

W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: łatwość zakupu bile-

tów, czystość wnętrza autobusu, jakość jego wyposażenia i informacji w nim oraz uprzejmość 

kierowców, najgorzej zaś: możliwość wyboru różnych wariantów połączeń, jakość informacji 

internetowej przewoźników i w punktach obsługi, częstotliwość kursowania oraz stan tech-

niczny i estetyka przystanków. 

W mieście i gminie Nałęczów 43% osób ankietowanych wskazało na potrzebę dodatko-

wego połączenia transportem publicznym. 

Gmina Głusk 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, ponad połowa (54%) miesz-

kańców gminy Głusk odpowiedziało twierdząco. Zdecydowana większość osób deklarujących 

korzystanie z transportu publicznego (86%), stwierdziła, że podróżuje tylko w dni robocze. 

Mieszkańcy gminy Głusk uznali komunikację zbiorową za najważniejszy sposób przemieszania 

się (69% wskazań, podczas gdy korzystanie z samochodu osobowego zadeklarowało 20% 

respondentów). 

Ponad połowa korzystających z transportu publicznego stwierdziła, że odbywa podróże 

komunikacją zbiorową 2 razy dziennie (56%), a 69% tych respondentów – co najmniej raz 

dziennie. Średnio, pasażer z gminy Jastków korzystał z transportu zbiorowego 2,58 razy dzien-

nie.  
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Jako użytkowany środek transportu publicznego najczęściej wskazywano autobus (81% 

odpowiedzi) lub „bus” (34%). Bardzo rzadko wykorzystywano natomiast kolej (tylko 1% od-

powiedzi). 

Realizację podróży codziennych zadeklarowało stosunkowo dużo, gdyż 18% mieszkań-

ców, a ponad 3 razy w tygodniu – 34% mieszkańców.  

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: wygodę poruszania się samochodem osobowym, natych-

miastową dostępność samochodu prywatnego, możliwość dojazdu bezpośrednio do celu oraz 

zbyt oddalone przystanki i wyższy komfort jazdy.  

Najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców gminy Głusk celami podróży były: dojazd 

do i z pracy (40% wskazań), dojazd do szkoły i na uczelnię (26%), dojazd na zakupy (13%), 

załatwianie spraw urzędowych (10%), natomiast dominującym kierunkiem podróży było mia-

sto Lublin (76% wskazań). 

Czas oczekiwania na przystanku był silnie zróżnicowany – wynosił od 1 do nawet 30 

minut (najczęściej 5 minut lub przedział 10-15 minut).  

W podróżach transportem publicznym mieszkańcy gminy Głusk z reguły korzystali z prze-

siadek: z jednej – 26% respondentów, z dwóch – 38%. Podróże bez przesiadek zadeklarowało 

z kolei 30% respondentów. 

Deklarowany czas podróży wahał się w granicach od 2 do nawet 120 minut (najczęściej 

25-30 minut, ale często także 40 i 60 minut). Czas dojścia do przystanku uznano za akcepto-

walny, ale pojawiło się też aż 22% ocen negatywnych. Czas ten określono na od 1 do 25 minut 

– najczęściej 10, 15 lub 20 minut.  

Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego, ale jed-

nocześnie 15% respondentów akceptowało miejsce stojące. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (70%), a bilet miesięczny naby-

wano bardzo często – zadeklarowało to 42% respondentów, w tym 38% nabywanie karty ZTM 

w Lublinie. 

W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: uprzejmość kierowców, 

łatwość zakupu biletów, jakość wyposażenia wnętrza autobusu, jakość informacji w autobusie 

oraz bezpieczeństwo podróży i stan techniczny pojazdu, najgorzej zaś: jakość informacji 

w punktach obsługi pasażera, częstotliwość kursowania, ceny biletów i stan infrastruktury 

przystankowej. 

W gminie Głusk ponad połowa – 59% ankietowanych – wskazała na potrzebę dodatko-

wego połączenia transportem publicznym. 
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Gmina Jastków 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, mniej niż połowa (46%) 

mieszkańców gminy Jastków odpowiedziało twierdząco. Zdecydowana większość z nich (72%) 

zadeklarowała korzystanie z transportu publicznego tylko w dni robocze, a 25% – zarówno 

w dni robocze, jak i w weekendy. 

Mieszkańcy gminy Jastków za główny środek transportu uznali samochód osobowy 

(49%). Korzystanie z komunikacji zbiorowej zadeklarowało 38% respondentów. Ponad połowa 

korzystających z transportu publicznego zadeklarowała odbywanie podróży 2 razy dziennie 

(57%), a 79% – co najmniej raz dziennie. Średnio, pasażer z gminy Jastków korzystał z trans-

portu zbiorowego 2,1 razy dziennie. 

Za główny środek transportu publicznego najczęściej uznawano autobus (74% odpowie-

dzi) lub „bus” (53%). Kolej wykorzystywano dość rzadko (12% odpowiedzi). 

Odbywanie podróży codziennych zadeklarowało tylko 9% mieszkańców, a ponad 3 razy 

w tygodniu – tylko 20% mieszkańców.  

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: wygodę poruszania się samochodem osobowym, szybszy 

dojazd do celu, możliwość dojazdu bezpośrednio do celu oraz zbyt oddalone przystanki i na-

tychmiastową dostępność samochodu prywatnego.  

Najczęściej występującymi wśród mieszkańców gminy Jastków celami podróży były: do-

jazd do i z pracy (35% wskazań), dojazd na zakupy (18%), załatwianie spraw urzędowych 

(18%) i dojazd do szkoły lub na uczelnię (15%), a dominującym kierunkiem podróży był Lublin 

(84% wskazań). 

Czas oczekiwania na przystanku był silnie zróżnicowany – od natychmiastowego przy-

jazdu pojazdu do nawet 30 minut, najczęściej jednak w przedziale 5-10 minut. W podróżach 

transportem publicznym mieszkańcy gminy Jastków z reguły nie korzystali z przesiadek (67%), 

a czas podróży wahał się w granicach od 5 do nawet 120 minut (najczęściej 15-30 minut, ale 

dość często także i 40 lub 60 minut). 

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny, ale przyznano aż 16% ocen nega-

tywnych. Czas ten wahał się od 1 do 20 minut, przyjmując najczęściej wartości w przedziale 

10-15 minut.  

Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego, ale 22% 

respondentów akceptowało miejsce stojące. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (73%), a bilet miesięczny naby-

wano rzadko – zadeklarowało to 11% respondentów, w tym 9% – korzystanie z karty ZTM 

w Lublinie. 
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W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: łatwość zakupu bile-

tów, bezpieczeństwo podróży, jakość informacji w autobusie i na stronach internetowych prze-

woźników oraz punktualność kursowania, najgorzej zaś: jakość informacji w punktach obsługi 

pasażera i internetowej przewoźników oraz czas oczekiwania na przystanku i ceny biletów. 

W gminie Jastków ponad połowa – 51% ankietowanych – wskazała na potrzebę dodat-

kowego połączenia transportem publicznym.  

Gmina Konopnica 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, mniej niż połowa (46%) 

mieszkańców gminy Konopnica odpowiedziało twierdząco. Zdecydowana większość osób ko-

rzystających z transportu publicznego (74%) zadeklarowała odbywanie podróży tylko w dni 

robocze. Mieszkańcy gminy Konopnica za główny środek transportu uznali komunikację zbio-

rową (aż 59% respondentów), natomiast korzystanie z samochodu osobowego zadeklarowało 

34% respondentów. Ponad połowa korzystających z transportu publicznego stwierdziła, że po-

dróżuje 2 razy dziennie (57%), a aż 86% – co najmniej raz dziennie. Średnio, pasażer z gminy 

Konopnica korzysta z transportu zbiorowego 1,9 razy dziennie. 

Jako środek transportu publicznego zdecydowanie najczęściej wskazywano autobus 

(66% odpowiedzi), lub „bus” (43%). Kolej wykorzystywano natomiast rzadko (12% odpowie-

dzi). 

Odbywanie podróży codziennych zadeklarowało 14% mieszkańców, a ponad 3 razy w ty-

godniu – 23% mieszkańców.  

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: szybszy dojazd do celu, możliwość dojazdu bezpośrednio 

do celu, wygodę poruszania się samochodem osobowym oraz wyższy komfort i natychmia-

stową dostępność samochodu prywatnego. 

Najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców gminy Konopnica celami podróży były: 

dojazd do i z pracy (35% wskazań), dojazd do szkoły i na uczelnię (24%), załatwianie spraw 

urzędowych (18%) i dojazd na zakupy (10%), a dominującym kierunkiem podróży był Lublin 

(aż 96% wskazań). 

Deklarowany czas oczekiwania na przystanku był silnie zróżnicowany – od natychmia-

stowego przyjazdu pojazdu do nawet 40 minut, najczęściej jednak kształtował się w przedziale 

5-15 minut.  

W podróżach transportem publicznym mieszkańcy gminy Konopnica najczęściej nie ko-

rzystali z przesiadek (58%), ale zarazem aż 27% z nich korzystało z jednej, a 14% – z dwóch 

przesiadek.  
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Deklarowany czas podróży wahał się w granicach od 8 do nawet 120 minut (najczęściej 

wskazywano 20 lub 30 minut, ale dość często także i 45 lub 60 minut).  

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny, ale zarazem wystawiono 14% ocen 

jest negatywnych. Czas ten wahał się od 1 do nawet 45 minut, przyjmując najczęściej wartości 

5 lub 10 minut.  

Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego, ale 22% 

respondentów akceptowało miejsce stojące. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (69%), bilet miesięczny nabywało 

23% respondentów, w tym aż 22% korzystało z karty ZTM w Lublinie. 

W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: jakość informacji w au-

tobusie, bezpieczeństwo podróży, łatwość zakupu biletów i uprzejmość kierowców, najgorzej 

zaś: ceny biletów, częstotliwość kursowania oraz czas oczekiwania na przystanku i jakość in-

formacji w punktach obsługi pasażera.  

W gminie Konopnica ponad połowa – 52% ankietowanych – wskazała na potrzebę do-

datkowego połączenia transportem publicznym. 

Gmina Lubartów 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej mniej niż połowa (40%), 

mieszkańców gminy Lubartów odpowiedziało twierdząco, jednak zdecydowana większość 

z nich (76%) zadeklarowała korzystanie tylko w dni robocze. 

Mieszkańcy gminy Lubartów za główny środek transportu uznali komunikację zbiorową 

(aż 63%), korzystanie z samochodu osobowego zadeklarowało 29% respondentów. Ponad 

połowa osób korzystających z transportu publicznego stwierdziła, że odbywa podróże komu-

nikacją zbiorową 2 razy dziennie (63%), a wszyscy badani respondenci – co najmniej raz 

dziennie. Średnio, pasażer z gminy Lubartów korzystał z transportu zbiorowego 1,63 razy 

dziennie.  

Jako główny środek transportu publicznego zdecydowanie najczęściej wskazywano „bus” 

(60% odpowiedzi) lub autobus (48%), ale stosunkowo często wskazywano również na kolej 

(20% odpowiedzi).  

Odbywanie podróży codziennych zadeklarowało tylko 8% mieszkańców, a ponad 3 razy 

w tygodniu – 21% mieszkańców. 

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: szybszy dojazd do celu, wyższy komfort, możliwość dojazdu 

bezpośrednio do celu oraz wygodę poruszania się samochodem osobowym i natychmiastową 

dostępność samochodu prywatnego.  
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Najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców gminy Lubartów celami podróży były: do-

jazd do i z pracy (31% wskazań), dojazd do szkoły i na uczelnię (29%) oraz dojazd na zakupy 

(19%), natomiast dominującym kierunkiem podróży były miasta Lubartów (35% wskazań) 

i Lublin (29% wskazań). 

Deklarowany czas oczekiwania na przystanku był bardzo zróżnicowany – od natychmia-

stowego przyjazdu do nawet 30 minut, najczęściej jednak w przedziale 5-10 minut. 

W podróżach transportem publicznym mieszkańcy gminy Lubartów z reguły nie korzystali 

z przesiadek (77%), a czas podróży wahał się w granicach od 10 do nawet 70 minut (najczę-

ściej wskazywano przedział 15-20 minut, ale dość często także i 30 minut). 

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny (wystawiono tylko 5% ocen nega-

tywnych w tym zakresie). Czas ten wahał się od 1 do 15 minut, najczęściej przyjmując wartość 

5 minut. Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (72%), a bilet miesięczny naby-

wano rzadko – zadeklarowało to 14% respondentów, w tym 6% – korzystanie z karty ZTM 

w Lublinie. 

W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: komfort podróży, ła-

twość zakupu biletów, bezpieczeństwo podróży, czystość wnętrza w autobusie oraz uprzejmość 

kierowców, najgorzej zaś: czas oczekiwania na przystanku, jakość informacji na stronach in-

ternetowych przewoźników i w punktach obsługi pasażera oraz możliwość wyboru różnych 

wariantów podróży. 

W gminie Lubartów mniej niż 1/3 ankietowanych (tylko 31%) wskazała na potrzebę do-

datkowego połączenia transportem publicznym. 

Gmina Mełgiew 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, połowa mieszkańców gminy 

Mełgiew odpowiedziała twierdząco. Większość z deklarujących korzystanie z transportu pu-

blicznego (63%) stwierdziła, że odbywa podróże tylko w dni robocze. Mieszkańcy gminy Me-

łgiew za główny środek transportu uznali samochód osobowy (65% respondentów), natomiast 

korzystanie z komunikacji zbiorowej zadeklarowało 30% respondentów.  

Najwięcej osób korzystających z transportu publicznego realizowało podróże 2 razy 

dziennie (37%), a 2/3 – co najmniej raz dziennie. Średnio, pasażer z gminy Mełgiew korzystał 

z transportu zbiorowego 2,1 razy dziennie. 

Jako główny środek transportu publicznego zdecydowanie najczęściej wskazywano au-

tobus (72% odpowiedzi), rzadziej „bus” (32%), ale często wymieniano również kolej (23% 

odpowiedzi). 
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Odbywanie podroży codziennych zadeklarowało tylko 5% mieszkańców, a ponad 3 razy 

w tygodniu – tylko 16% mieszkańców. 

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: przystanki zbyt daleko od miejsca zamieszkania, możliwość 

dojazdu bezpośrednio do celu, wykorzystanie samochodu ze względu na charakter pracy oraz 

wyższy komfort i natychmiastową dostępność samochodu prywatnego.  

Najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców gminy Mełgiew celami podróży były: do-

jazd do i z pracy (34% wskazań), dojazd na zakupy (32%) oraz dojazd do szkoły i na uczelnię 

(13%), a dominującym kierunkiem podróży był Lublin (60% wskazań) i Świdnik (36% wska-

zań). 

Deklarowany czas oczekiwania na przystanku był mocno zróżnicowany – od natychmia-

stowego przyjazdu środka transportu do nawet 40 minut, najczęściej jednak przyjmował war-

tość 10 minut. 

W podróżach transportem publicznym mieszkańcy gminy Mełgiew niemal zawsze nie ko-

rzystali z przesiadek (94%), a czas podróży wahał się w granicach od 10 do nawet 60 minut 

(przyjmując najczęściej wartości w przedziale 10-25 minut, ale dość często także i 40-60 mi-

nut).  

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny, ale zarazem wystawiono aż 20% 

ocen negatywnych w tym zakresie. Czas ten wahał się od 2 do 60 minut, najczęściej jednak 

przyjmował wartość 5 minut.  

Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (65%), a bilet miesięczny naby-

wało 29% respondentów, przy czym tylko 1% respondentów korzystał z karty ZTM w Lublinie. 

W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: łatwość zakupu bile-

tów, komfort podróży, uprzejmość kierowców oraz czystość wnętrza w autobusie i jakość in-

formacji w autobusie, najgorzej zaś: stan techniczny infrastruktury przystankowej, jakość in-

formacji na przystanku oraz na stronach internetowych przewoźników i w punktach obsługi 

pasażera, a także czas oczekiwania na przystanku i możliwość wyboru różnych wariantów po-

dróży. 

W gminie Mełgiew tylko 24% ankietowanych wskazało na potrzebę dodatkowego połą-

czenia transportem publicznym. 

Gmina Niedrzwica Duża 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, ponad połowa (58%) miesz-

kańców gminy Niedrzwica Duża odpowiedziało twierdząco, przy czym większość z nich (67%) 

zadeklarowało korzystanie tylko w dni robocze. Mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża za główny 
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środek transportu uznali komunikację zbiorową (52%), a korzystanie z samochodu osobowego 

zadeklarowało 44% respondentów.  

Niemal połowa korzystających z transportu publicznego zadeklarowała odbywanie po-

dróży 2 razy dziennie (44%), a ponad 2/3 respondentów – co najmniej raz dziennie (72%). 

Średnio, pasażer z gminy Niedrzwica Duża korzystał z transportu zbiorowego 2,1 razy dziennie.  

Jako główny środek transportu publicznego zdecydowanie najczęściej wskazywano „bus” 

(82% odpowiedzi) lub autobus (30%). Kolej wykorzystywano rzadko (8% odpowiedzi). 

Odbywanie podróży codziennych zadeklarowało 3% mieszkańców, a ponad 3 razy w ty-

godniu – tylko 20% mieszkańców.  

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: natychmiastową dostępność samochodu prywatnego, wy-

godę poruszania się samochodem osobowym oraz szybszy dojazd do celu i oddalenie przy-

stanków od miejsca zamieszkania. 

Najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców gminy Niedrzwica Duża celami podróży 

były: dojazd do szkoły i na uczelnię (28%), dojazd do i z pracy (19% wskazań) oraz dojazd 

na zakupy (17%), natomiast dominującym kierunkiem podróży był Lublin (83% wskazań). 

Czas oczekiwania na przystanku był silnie zróżnicowany – od natychmiastowego przy-

jazdu środka transportu do nawet 30 minut, najczęściej jednak wskazywano wartości 10 lub 

15 minut. W podróżach transportem publicznym mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża z reguły 

nie korzystali z przesiadek (73% deklaracji), a czas podróży wahał się w granicach od 10 

do nawet 50 minut (najczęściej wskazywano przedział 25-30 minut, ale dość często także i 15 

minut).  

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny, ale zarazem wystawiono aż 25% 

ocen negatywnych w tym zakresie. Czas ten wahał się od 1 do 45 minut, a najczęściej wska-

zywano wartość 5 minut lub przedział 15-20 minut.  

Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (63%), a bilet miesięczny naby-

wano bardzo rzadko – zadeklarowało to tylko 7% respondentów, w tym tylko 1% korzystało 

z karty ZTM w Lublinie. 

W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: komfort podróży, ła-

twość zakupu biletów, bezpieczeństwo podróży, jakość informacji w autobusie, stan techniczny 

autobusu, czystość wnętrza w autobusie, punktualność kursowania oraz uprzejmość kierow-

ców, najgorzej zaś: jakość informacji w punktach obsługi pasażera, czas oczekiwania na przy-

stanku oraz ceny biletów i możliwość wyboru różnych wariantów podróży.  
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W gminie Niedrzwica Duża mniej niż połowa ankietowanych (44%) wskazała na potrzebę 

dodatkowego połączenia transportem publicznym. 

Gmina Niemce 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, mniej niż połowa (45%) 

mieszkańców gminy Niemce odpowiedziała twierdząco. Większość z tych osób (63%) zadekla-

rowała korzystanie z transportu publicznego zarówno w dni robocze, jak i w weekendy. Miesz-

kańcy gminy Niemce jako środek transportu wymieniali komunikację zbiorową (46% wskazań), 

natomiast korzystanie z samochodu osobowego zadeklarowało 42% respondentów. W gminie 

Niemce bardzo często zadeklarowano używanie roweru (11% wskazań). Większość osób ko-

rzystających z transportu publicznego zadeklarowała odbywanie 2 podróży razy dziennie 

(56%), a ponad 2/3 respondentów – co najmniej raz dziennie (69%). Średnio, pasażer z gminy 

Niemce korzystał z transportu zbiorowego 2,3 razy dziennie.  

Jako główny środek transportu publicznego zdecydowanie najczęściej wskazywano „bus” 

(69% odpowiedzi) lub autobus (53%). Wykorzystywanie kolei deklarowano rzadko (12% od-

powiedzi).  

Odbywanie podróży codziennych zadeklarowało tylko 9% mieszkańców gminy, a ponad 

3 razy w tygodniu – tylko 20% mieszkańców. 

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: możliwość dojazdu bezpośrednio do celu, wygodę porusza-

nia się samochodem osobowym, wyższy komfort oraz szybszy dojazd do celu i natychmiastową 

dostępność samochodu prywatnego. 

Najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców gminy Niemce celami podróży były: do-

jazd do szkoły i na uczelnię (34%), dojazd na zakupy (18%), odwiedziny znajomych (18%) 

oraz dojazd do i z pracy (12% wskazań), natomiast dominującym kierunkiem podróży był 

Lublin (91% wskazań). 

Czas oczekiwania na przystanku był silnie zróżnicowany – przyjmował wartości od na-

tychmiastowego przyjazdu środka transportu do nawet 60 minut, najczęściej jednak wskazy-

wano wartość 5 minut lub przedział 10-15 minut, aczkolwiek często wskazywano również 

na wartość 30 minut. 

W podróżach transportem publicznym mieszkańcy gminy Niemce z reguły nie korzystali 

z przesiadek (74%), a czas podróży wahał się w granicach od 5 do nawet 60 minut (najczęściej 

wskazywano na przedział 15-20 minut, ale często wymieniano też i 40 minut). 

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny, ale zarazem wystawiono 14% ocen 

negatywnych w tym zakresie. Czas ten wahał się od 1 do 20 minut, przyjmując najczęściej 

wartości: 1, 5 lub 15 minut.  



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

43 

 

Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (82%), a bilet miesięczny naby-

wano bardzo rzadko – zadeklarowało to tylko 1% respondentów, korzystających z karty ZTM 

w Lublinie. 

W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: łatwość zakupu bile-

tów, punktualność kursowania, uprzejmość kierowców, czystość wnętrza w autobusie, jakość 

informacji w autobusie i bezpieczeństwo podróży, najgorzej zaś jakość informacji w punktach 

obsługi pasażera, na przystanku i na stronach internetowych przewoźników oraz stan tech-

niczny infrastruktury przystankowej i ceny biletów.  

W gminie Niemce mniej niż połowa ankietowanych (41%) wskazała na potrzebę dodat-

kowego połączenia transportem publicznym. 

Gmina Strzyżewice 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, około 1/3 mieszkańców 

gminy Strzyżewice (38%) odpowiedziała twierdząco, przy czym większość z nich (67%) zade-

klarowała korzystanie z transportu publicznego tylko w dni robocze. 

Mieszkańcy gminy Strzyżewice jako główny środek transportu wskazali samochód oso-

bowy (55% wskazań), podczas gdy korzystanie z komunikacji zbiorowej zadeklarowało 38% 

respondentów. Większość osób korzystających z transportu publicznego odbywała podróże 

2 razy dziennie (60%), a ponad 2/3 respondentów – co najmniej raz dziennie (70%). Średnio, 

pasażer z gminy Strzyżewice korzystał z transportu zbiorowego 2,5 razy dziennie. 

Jako główny środek transportu publicznego zdecydowanie najczęściej wymieniano „bus” 

(78% odpowiedzi) lub autobus (37%) – żaden z respondentów nie wskazał natomiast kolei. 

Odbywanie codziennych podróży zadeklarowało tylko 4% mieszkańców, a ponad 3 razy 

w tygodniu – jedynie 13% mieszkańców.  

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: możliwość dojazdu bezpośrednio do celu, natychmiastową 

dostępność samochodu prywatnego, szybszy dojazd do celu oraz wygodę poruszania się sa-

mochodem osobowym i zbytnie oddalenie przystanków.  

Najczęściej wymienianymi przez mieszkańców gminy Strzyżewice celami podróży były: 

dojazd na zakupy (31%), dojazd do szkoły i na uczelnię (20%), załatwianie spraw urzędowych 

(19%) oraz dojazd do i z pracy (17% wskazań), natomiast dominującym kierunkiem podróży 

był Lublin (81% wskazań). 

Czas oczekiwania na przystanku był bardzo silnie zróżnicowany – przyjmował wartości 

od natychmiastowego przyjazdu środka transportu do nawet 30 minut, najczęściej jednak 

wskazywano wartość 5 minut lub przedział 10-15 minut. 
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W podróżach transportem publicznym mieszkańcy gminy Strzyżewice z reguły nie korzy-

stali z przesiadek (72%), a ich czas podróży był zwykle długi i wahał się w granicach od 10 

do nawet 120 minut, bez wyraźnej dominacji któregokolwiek z przedziałów lub wartości. 

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny, ale zarazem wystawiono w tym 

zakresie aż 27% ocen negatywnych. Czas ten wahał się od 1 do nawet 40 minut, przyjmując 

najczęściej wartości z przedziału 10-15 minut i dość często – także 25 minut.  

Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego, miejsce 

stojące akceptowało 20% respondentów. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (68%), a bilet miesięczny naby-

wało 11% respondentów – wyłącznie użytkowników karty ZTM w Lublinie. 

W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: bezpieczeństwo po-

dróży, punktualność kursowania, łatwość zakupu biletów, uprzejmość kierowców, jakość infor-

macji w autobusie i ogólny komfort podróży, najgorzej zaś: jakość informacji na stronach in-

ternetowych przewoźników i w punktach obsługi pasażera, czas oczekiwania na przystanku 

oraz stan techniczny infrastruktury przystankowej i możliwość wyboru wariantu połączeń.  

W gminie Strzyżewice prawie 2/3 ankietowanych (66%) wskazało na potrzebę dodatko-

wego połączenia transportem publicznym. 

Gmina Wólka 

Na pytanie o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej, około połowa mieszkańców 

gminy Wólka (52%) odpowiedziała twierdząco, przy czym większość z nich (58%) zadeklaro-

wała korzystanie z transportu publicznego tylko w dni robocze (aczkolwiek 37% ankietowanych 

stwierdziło, że korzysta z niego zarówno w dni robocze, jak i w weekendy). 

Mieszkańcy gminy Wólka za główny środek transportu uznali samochody osobowe 

(47%), natomiast korzystanie z komunikacji zbiorowej zadeklarowało aż 43% respondentów. 

Większość osób korzystających z transportu publicznego zadeklarowała podróże 2 razy dzien-

nie (52%), a 84% – co najmniej raz dziennie. Średnio, pasażer z gminy Wólka korzystał z trans-

portu zbiorowego 1,93 razy dziennie.  

Jako główny środek transportu publicznego zdecydowanie najczęściej wymieniano auto-

bus (72% odpowiedzi) lub „bus” (48%), natomiast kolej wskazało tylko 1% ankietowanych. 

Odbywanie codziennych podróży zadeklarowało tylko 4% mieszkańców, a ponad 3 razy 

w tygodniu – jedynie 13% mieszkańców.  

Wśród powodów wyboru innego środka transportu niż komunikacja zbiorowa, jako naj-

ważniejsze wskazano w kolejności: brak odpowiednich połączeń, natychmiastową dostępność 

samochodu prywatnego, wygodę poruszania się samochodem osobowym oraz szybszy dojazd 

do celu i korzystanie z samochodu z powodu posiadania dzieci. 
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Najczęściej wymienianymi przez mieszkańców gminy Wólka celami podróży były: dojazd 

do i z pracy (31% wskazań), dojazd do szkoły i na uczelnię (20%), dojazd na zakupy (19%) 

oraz załatwianie spraw urzędowych (14%), natomiast dominującym kierunkiem podróży był 

Lublin (77% wskazań). 

Czas oczekiwania na przystanku był mocno zróżnicowany – przyjmował wartości od 1 

do nawet 30 minut, najczęściej jednak 5 minut lub przedział 10-20 minut. 

W podróżach transportem publicznym mieszkańcy gminy Wólka z reguły nie korzystali 

z przesiadek (69%), a czas podróży wahał się w granicach od 7 do nawet 60 minut, przy 

najczęściej wymienianej wartości 20 minut i dość często – także 50-60 minut. 

Czas dojścia do przystanku uznano za akceptowalny, aczkolwiek wystawiono 11% ocen 

negatywnych w tym zakresie. Czas ten wahał się od 1 do nawet 40 minut, najczęściej przyj-

mując wartość 5 minut i dość często – także 10 minut. 

Pasażerowie oczekiwali w pojeździe przeważnie lub zawsze miejsca siedzącego, miejsce 

stojące akceptowało 16% respondentów. 

Większość pasażerów korzystała z biletów normalnych (69%), a bilet miesięczny naby-

wało 23% respondentów, w tym 11% – kartę ZTM w Lublinie. 

W przejazdach komunikacją zbiorową najwyżej ocenione zostały: łatwość zakupu bile-

tów, czystość wnętrza autobusu, bezpieczeństwo podróży, jakość informacji w autobusie oraz 

stan techniczny autobusu i położenie przystanków zapewniających wygodną przesiadkę, naj-

gorzej zaś: jakość informacji w punktach obsługi pasażera i na przystanku, stan techniczny 

infrastruktury przystankowej oraz czas oczekiwania na przystanku i ceny biletów.  

W gminie Wólka 2/3 ankietowanych (68%) wskazało na potrzebę dodatkowego połącze-

nia komunikacją transportem publicznym. 

Powiat lubelski 

Dla potrzeb opracowania planu transportowego dla powiatu lubelskiego, w lutym 2014 r. 

przeprowadzono badania ankietowe mieszkańców powiatu, którym zadawano pytania odno-

śnie preferencji wyboru środka transportu, częstotliwości korzystania z transportu publicznego, 

celów podróży, przesiadkowości i przystanków. 

Badania przeprowadzono na niewielkiej próbie – 307 respondentów, z których ponad 

40% to mieszkańcy Bychawy i Bełżyc, a tylko 82 z nich zamieszkiwało miasta i gminy Lubel-

skiego Obszaru Funkcjonalnego. Przywoływane wyniki badań preferencji mogą mieć więc cha-

rakter wyłącznie pomocniczy. 

Wśród badanych respondentów, 67% wskazało na samochód osobowy jako preferowany 

środek transportu (autobus wybrało 17% badanych). Przyczyny wyboru samochodu osobo-
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wego były podobne jak w badaniach gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – na pierw-

szym miejscu wymieniono szybkość przemieszczania się, a następnie w kolejności: komfort 

podróży oraz koszt i brak przesiadek.  

Wśród wszystkich badanych, także tych preferujących samochód osobowy, najczęstszą 

odpowiedzią na pytanie o częstotliwość korzystania z transportu publicznego, było rzadziej niż 

raz w miesiącu (odpowiedziało tak 49% osób ankietowanych). Częściej niż 2 razy w tygodniu 

podróżowało transportem publicznym 24,6% respondentów. 

Najczęściej wymienianymi celami podróży były: praca (38% wskazań), lekarz (19%) 

i inne (18%). Szkołę i uczelnię wymieniło jako cel podróży 10% osób ankietowanych. Więcej 

niż jeden środek transportu wykorzystywało w podróży 32,8% respondentów. 

Wskazując najważniejsze cechy usług transportu publicznego, mieszkańcy powiatu 

na pierwszym miejscu wymienili bezpośredniość połączenia. Jako kolejne cechy wymieniono: 

punktualność kursowania, bezpieczeństwo podróży oraz częstotliwość kursowania i warunki 

podróżowania. Respondenci dokonywali także oceny spełnienia oczekiwań dla poszczególnych 

cech – najwyższą ocenę otrzymała punktualność kursowania, a kolejne – bezpośredniość po-

łączenia i kultura kierujących, zaś najniższe oceny: warunki oczekiwania na przystankach oraz 

ceny biletów i jakość informacji. 

Z zagregowanych dla całego obszaru wyników przeprowadzonych badań wypływają 

pewne wnioski, które zaprezentowano poniżej.  

1. Około połowa mieszkańców LOF, poza miastem Lublin, korzystała z komunikacji zbiorowej, 

w tym 21% – co najmniej 3 razy w tygodniu.  

2. Najczęstszym celem podróży była praca (28%) oraz szkoła i uczelnia (23%). Inne ważne 

powody realizacji podróży to zakupy i załatwianie spraw w urzędach oraz odwiedziny u zna-

jomych. 

3. Częstość korzystania z komunikacji zbiorowej wynika także z jej dostępności – najmniejsze 

wykorzystanie transportu zbiorowego odnotowano w gminie Strzyżewice, w której również 

najgorzej oceniono dostępność przystanków. Najczęściej w skali całego tygodnia transport 

publiczny wykorzystywano w gminach Głusk i Konopnica oraz w mieście Świdniku. Są to 

jednostki samorządu terytorialnego obsługiwane lubelską komunikacją miejską.  

4. Naj częstszym celem podróży z miast i gmin LOF była stolica województwa – miasto Lublin. 

Wyjątkiem jest gmina Lubartów, w której lokalnym centrum, stanowiącym cel większości 

podróży, było miasto Lubartów (Lublin wymieniano w tej gminie na drugim miejscu). Z po-

zostałych miast i gmin do Lublina realizowano 79% podróży ponadgminnych. 

5. Badania wykazały, że większość pasażerów nabywała bilety normalne (71%), natomiast 

zakupu biletów ulgowych dokonywało 27% osób podróżujących.  
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6. Wykorzystanie biletów miesięcznych było mocno zróżnicowane: niewielu pasażerów zade-

klarowało korzystanie z nich w gminach Niemce i Niedrzwica Duża oraz w mieście Lubar-

tów, natomiast ponad 40% – w mieście i gminie Nałęczów oraz w gminie Głusk. Średnio, 

w badanych gminach z biletów miesięcznych korzystało 18% pasażerów transportu pu-

blicznego.  

7. Analogiczne zróżnicowanie wykazała także skala korzystania z katy ZTM w Lublinie. W naj-

większym stopniu deklarowano jej wykorzystanie w gminach Głusk i Konopnica (z dobrą 

siatką połączeń komunikacyjnych z miastem Lublin), ale często także i w Strzyżewicach 

oraz w Wólce – graniczących z Lublinem, a także – co szczególnie ciekawe – w Nałęczowie, 

który nie tylko nie graniczy z Lublinem, ale i nie jest obsługiwany komunikacją miejską 

organizowaną przez ZTM w Lublinie. 

8. Sieć przystanków, która wydatnie wpływa na stopień korzystania z transportu publicznego, 

w znacznym stopniu oceniona została negatywnie – na całym obszarze ocen negatywnych 

wystawiono 15%, a w dwóch gminach – Niedrzwicy Dużej i Strzyżewicach – nawet ponad 

25%.  

9. Wśród czterech cech systemu komunikacji zbiorowej najgorzej ocenianych przez respon-

dentów, w każdej z jednostek samorządowych zawsze wymieniana była jakość informacji 

w punktach obsługi klienta. W ponad połowie jednostek, w grupie czterech najgorzej oce-

nionych cech znalazły się: jakość informacji na stronach internetowych przewoźników, czas 

oczekiwania i stan techniczny infrastruktury przystankowej. Często wymieniane były także 

jakość informacji na przystankach i ceny biletów. Charakterystyczne jest zatem, że w po-

szczególnych jednostkach źle oceniano sposób prowadzenia polityki informacyjnej prze-

woźników. Wniosek ten jest dość zaskakujący, ponieważ wydawałoby się, że dla przewoź-

nika komercyjnego zachęta potencjalnego pasażera do skorzystania z jego usług, powinna 

być działaniem priorytetowym. Brak dobrej i ogólnie dostępnej informacji w znaczący spo-

sób wpływa na zmniejszenie zainteresowania transportem publicznym, jako sposobu prze-

mieszczania się. Oceny negatywne dotyczące dostępności przystanków i czasu oczekiwa-

nia, także wynikają w znacznej mierze z niewłaściwej polityki informacyjnej. 

10. Powodem wyboru samochodu osobowego w podróżach na obszarze LOF był najczęściej 

krótszy czas odbywania podróży. Respondentów zapytano o czas dojazdu do celu podróży 

komunikacją zbiorową i samochodem prywatnym – średni czas podróży odbywanej trans-

portem zbiorowym okazał się aż o 60% dłuższy (24 minuty dla samochodu osobowego i 38 

minut dla komunikacji zbiorowej). W skrajnych przypadkach czas dojazdu komunikacją 

zbiorową był nawet ponad 3 razy dłuższy.  
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Badania napełnień w pojazdach komunikacji zbiorowej, przeprowadzone w 2013 r. dla 

potrzeb opracowania planu zrównoważonego rozwoju transportu dla województwa lubel-

skiego, wskazały na dominująca rolę transportu indywidualnego w realizacji podróży. W mie-

ście Lublin transport indywidualny stanowił 71,2% ruchu pasażerskiego, zaś transport pu-

bliczny 28,8%, w tym komunikacja kolejowa – 3,5% a autobusowa – 25,3%. Wyniki te różnią 

się więc znacząco od przywołanych wcześniej wyników badań preferencji i zachowań komuni-

kacyjnych mieszkańców obszaru LOF. 

W miejscowościach województwa lubelskiego niebędących miastami powiatowymi, do-

minacja transportu indywidualnego była jeszcze większa. Transportem indywidualnym realizo-

wano aż 87,5% zadań przewozowych, a transportem publicznym – tylko 19,5%, w tym koleją 

2,3% a autobusami – 17,2%. 

Rozwojowi transportu indywidualnego sprzyja dobrze rozwinięta i stale rozbudowywana 

sieć drogowa oraz coraz większe rozproszenie osadnictwa w rejonie większych miast, a szcze-

gólnie – w obszarach pozamiejskich aglomeracji lubelskiej. Niski udział transportu kolejowego 

wynika natomiast ze słabego rozwoju sieci kolejowej w województwie oraz częstego oddalenia 

przystanków kolejowych od lokalnych centrów osadnictwa.  

Transport indywidualny powoduje stale rosnącą kongestię drogową, szczególnie w okre-

sie szczytów przewozowych – i to nawet pomimo ciągle rozbudowywanego systemu dróg – 

a także stale rosnące zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. W aglomeracji lubelskiej do-

datkowym efektem postępującej suburbanizacji oraz wzrostu udziału transportu indywidual-

nego w realizacji podróży, jest zatłoczenie niemal wszystkich dróg dojazdowych do Lublina 

oraz dróg łączących największe osiedla z centrum miasta.  

Zgodnie z europejską polityką zrównoważonego transportu, wprowadzoną m.in. z po-

wodu coraz większych negatywnych konsekwencji rozwoju transportu indywidualnego, takich 

jak rosnące zanieczyszczenie spalinami, kongestia, wypadki drogowe i hałas – należy dążyć 

do zmiany podziału zadań przewozowych pomiędzy transportem indywidualnym a zbiorowym 

– do osiągnięcia 25% udziału transportu zbiorowego do 2028 r. (w podziale 23% transport 

autobusowy, 3% kolejowy). Działania zmierzające do osiągnięcia tego wskaźnika powinny się 

koncentrować przede wszystkim w obrębie aglomeracji, czyli w województwie lubelskim – wo-

kół Lublina.  

Dla miast dużych i średnich – do których można zaliczyć Lublin – oraz przyległych do nich 

obszarów objętych obsługą komunikacyjną, udział transportu publicznego w realizacji potrzeb 
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przewozowych nie powinien być docelowo mniejszy niż 50%15. W gminach wiejskich aglome-

racji udział transportu zbiorowego w realizacji potrzeb transportowych nie powinien być mniej-

szy niż 25%. 

Podział zadań przewozowych na obszarze podmiejskim powinien następować na zasadzie 

maksymalnego spełniania oczekiwań pasażerów, przy możliwie najniższych nakładach finan-

sowych. Komunikacja miejska obsługuje zwyczajowo rejony przyległe do granic miasta. Lo-

kalna komunikacja komercyjna, eksploatująca innego rodzaju tabor, obejmuje swoim zasię-

giem zazwyczaj obszar sięgający do 50 km od granic miasta. Rolą komunikacji miejskiej jest 

obsługa tych obszarów, w których pasażer ma problem ze skorzystaniem z usług innych prze-

woźników – z powodu przepełnienia pojazdów przyjeżdżających z dalszych odległości oraz 

w których przewoźnicy komercyjni nie zorganizują przewozów – z powodu zbyt niskiej ich 

efektywności ekonomicznej. 

3.1.3 Realizacja „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego 

w województwie lubelskim” w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 

Postanowienia planu transportowego opracowanego przez samorząd województwa lu-

belskiego są systematycznie i konsekwentnie wdrażane w życie.  

Zakres przewozów kolejowych, ustalony planem transportowym dla województwa lubel-

skiego, w tym planowana praca eksploatacyjna oraz przewidywana rekompensata, został przy-

jęty zgodnie z danymi wynikającymi z zawartej z operatorem umowy ramowej na lata 2014-

2016. Minimalny zakres pracy eksploatacyjnej w kolejnych latach przyjęty w planie jest nie-

znacznie mniejszy od zakresu przewidywanego do zrealizowania w latach 2015-2016 (niższy 

o 8,4% w porównaniu do wykonania pracy przewozowej w roku 2014 r.).  

Marszałek Województwa Lubelskiego ogłosił w dniu 17 marca 2015 r. zamiar przepro-

wadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego w woje-

wódzkich przewozach pasażerskich. Ogłoszenie ukazało się w trybie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym oraz w zgodzie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) 

Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2007 r. Przewidywana 

data rozpoczęcia postępowania to 15 kwietnia 2016 r., natomiast przewidywana data rozpo-

częcia świadczenia usług – 1 stycznia 2017 r. 

                                           

15 Por. Plan zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego. Przewodnik, Izba Gospodarcza Komu-

nikacji Miejskiej, Warszawa 2011, s. 30. 



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

50 

 

Ogłoszenie wyemitowano odrębnie dla każdej z grup linii komunikacyjnych, wyodrębnio-

nych dla poszczególnych kierunków wyjazdowych z Lublina (np. jedną grupę tworzą linie w kie-

runku Kraśnika o numerach: 506, 516, 556 i 566). W ośmiu ogłoszeniach ujęto wszystkie linie 

proponowane w planie transportowym dla województwa lubelskiego.  

W tabeli 5 przedstawiono zakres pracy eksploatacyjnej w wojewódzkich przewozach pa-

sażerskich, wynikający z minimalnych częstotliwości kursowania pojazdów, przyjętych w planie 

wojewódzkim. W przypadku kilku kursów w odstępie co 120 minut należy przypuszczać, 

że wprawdzie nie będą one realizowane o tej samej porze, ale że odstępy pomiędzy pojazdami 

różnych linii niekoniecznie zapewnią równomierną częstotliwość obsługi wspólnych odcinków, 

jeśli potrzeby pasażerów z miejscowości docelowych będą wymagały innych godzin kursowa-

nia. 

Tab. 5. Założona minimalna częstotliwość kursowania pojazdów w wojewódzkich 

przewozach pasażerskich użyteczności publicznej w dniu powszednim szkolnym  

Nr linii 
Obsługiwane 

miejscowości 

Częstotliwość kursowania pojazdów 

w szczytach poza szczytami 

kolej autobusy kolej autobusy 

Kierunek Lubartów 

5x1 
Elizówka, Ciecierzyn, Niemce, 
Łucka, Lubartów 

- 30+4x120 - 60+3x120 

R1 

Rudnik, Ciecierzyn, Leonów, 
Niemce, Majdan Kozłowiecki, 
Lubartów 

120/180  180  

Kierunek Łęczna 

5x2 Wólka, Turka, Łaszczów - 30+120 - 60+120 

Kierunek Chełm 

5x3 
Świdnik, Wierzchowiska, Piaski, 
Brzezice 

- 120 - 120 

R3, R4 
Świdnik, Minkowice, Podzam-

cze, Dominów 
30/60* - 60 - 

Kierunek Krasnystaw 

5x4 
Świdnik, Wierzchowiska, Piaski, 
Kolonia Siedliszczki 

- 3x120 - 2x120 

Kierunek Wysokie  

5x5 Ćmiłów, Mętów, Głuszczyzna - 30 - 60 
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Nr linii 
Obsługiwane 

miejscowości 

Częstotliwość kursowania pojazdów 

w szczytach poza szczytami 

kolej autobusy kolej autobusy 

Kierunek Kraśnik 

5x6 

Konopnica, Zemborzyce Tere-

szyńskie, Trojaczkowice, Strze-
szkowice Duże, Niedrzwica 

Duża, Niedrzwica Kościelna, So-
bieszczany, Załucze 

- 30+120 - 60+120 

R6 

Krężnica Jara, Strzeszkowice 
Małe, Niedrzwica Duża, Nie-
drzwica Kościelna, Leśniczówka, 
Majdan Sobieszczański  

120 - 120 - 

Kierunek Bełżyce 

5x7 al. Kraśnicka - 30 - 60 

Kierunek Kurów/Nałęczów 

508 
Płouszowice, Tomaszowice, Mi-

łocin, Sadurki, Nałęczów 
- 60 - 120 

518 Barak, Panieńszczyzna, Jastków - 60 - 120 

R8 

Stasin, Motycz, Kozubszczyzna, 

Miłocin, Sadurki, Nałęczów, 
Drzewce 

- - - - 

 * – wyższa częstotliwość: szczyt poranny do Lublina, szczyt popołudniowy z Lublina. 

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim, 

s. 146. 

Linie obsługujące trasy o długości przekraczającej 50 km w wojewódzkich przewozach 

pasażerskich mogą mieć w rozkładach jazdy tylko niektóre przystanki, usytuowane w więk-

szych miejscowościach. Linie te nie będą wówczas obsługiwały mniejszych miejscowości poło-

żonych w pobliżu Lublina. 

Przewozy wojewódzkie, po ich uruchomieniu, zapewnią dobre skomunikowanie z mia-

stem wojewódzkim większych miejscowości na trasach: Lublin – Lubartów, Lublin – Łęczna, 

Lublin – Bełżyce oraz Lublin – Kraśnik. Mankamentem dla podróżnych, którzy chcieliby skorzy-

stać z tych linii wsiadając na przystanku w bliskiej odległości od miasta Lublin, może być jednak 

całkowite napełnienie autobusu i brak możliwości zabrania dodatkowych pasażerów.  

Problem zatrzymywania się i pojemności pojazdów nie wystąpi w przewozach kolejo-

wych, w których co do zasady zabierani są wszyscy pasażerowie. Problemy braku możliwości 

odbycia podróży występują także niezwykle rzadko w komunikacji miejskiej. Istotne jest więc, 
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aby przewozy z miejscowości położonych w bliskiej odległości od miasta Lublina, nie obsługi-

wanych przez przewozy kolejowe, były obsługiwane przez komunikację miejską lub podmiejską 

regionalną. 

3.1.4 Organizowanie przewozów w publicznym transporcie zbiorowym 

w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 

Obowiązek zapewnienia transportu zbiorowego w wymiarze lokalnym ciąży na gminach 

oraz powiatach i należy do ich zadań własnych16. 

Obowiązkiem każdej jednostki samorządowej jest umożliwienie wykonywania regular-

nych przewozów osób na swoim obszarze. Obowiązek ten może być zrealizowany w drodze 

zorganizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej dla swoich mieszkańców 

albo zapewnienia warunków funkcjonowania przewozów komercyjnych, które w niezbędnym 

zakresie zaspokajają potrzeby przewozowe społeczności lokalnej na danym obszarze. 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na niektórych organizatorów – 

w przypadku podjęcia się organizacji publicznego transportu zbiorowego – obowiązek opraco-

wania planu transportowego17. Pozostałe jednostki mogą natomiast taki plan opracować. De-

cydującym w tym zakresie jest kryterium demograficzne – liczba osób zamieszkałych na danym 

obszarze: 50 tys. dla gminy i 80 tys. osób dla związku gmin lub dla powiatu. Przekroczenie 

tych wielkości obliguje do uchwalenia planu transportowego przed rozpoczęciem organizacji 

publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. W przypadku Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego liczba mieszkańców oczywiście przekracza 80 tys. osób, zatem organizowanie 

publicznego transportu zbiorowego na tym obszarze wymaga wcześniejszego uchwalenia 

planu transportowego. 

Miasto Lublin opracowało i przyjęło uchwałą Rady Miasta „Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina 

Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”18.  

Miasto Lublin zawarło takie porozumienia z gminami: Głusk, Jastków, Konopnica, Nie-

drzwica Duża, Niemce, Wólka oraz z miastem Świdnik, czyli z niemal wszystkimi gminami, 

z którymi graniczy. Plan transportowy opracowany i uchwalony przez Miasto Lublin obejmuje 

swoim zasięgiem cały obszar wyżej wymienionych miast i gmin. 

W skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – poza gminami, które podpisały z Lubli-

nem porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego – wchodzą 

                                           

16 art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie 
powiatowym. 
17 art. 9 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 
18 Uchwała Rady Miasta Lublin z dnia 17.01.2013 r. Nr 674/XXVII/2013. 
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gminy: miasto Lubartów, gmina Lubartów, miasto i gmina Nałęczów, miasto i gmina Piaski, 

gmina Jabłonna, gmina Spiczyn, gmina Strzyżewice i gmina Mełgiew. W przypadku rozszerze-

nia zakresu funkcjonowania lubelskiej komunikacji miejskiej o obszar tych gmin, niezbędne 

będzie aneksowanie planu transportowego dla miasta Lublin lub nawet opracowanie nowego. 

Zaktualizowany plan transportowy dla miasta Lublin i gmin ościennych zacznie obowiązywać 

po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

W przypadku powiatowych przewozów pasażerskich innych niż komunikacja miejska 

(oraz przewozów gminnych) występuje obowiązek sporządzenia części graficznej planu – 

z określeniem sieci komunikacyjnej w tych przewozach. Nieuwzględnienie danego połączenia 

w części graficznej, co do zasady wyklucza od 1 stycznia 2017 r. wykonywanie przewozów 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na takiej linii. Możliwe jest natomiast wy-

konywanie przewozów komercyjnych – bez dofinansowania. Każda zmiana trasy lub nowa 

trasa linii, która nie jest ujęta w treści lub (i) załączniku graficznym do planu transportowego, 

wymaga wcześniejszej zmiany tego planu, w trybie identycznym jak uchwalenie planu. Ozna-

cza to także, że od 1 stycznia 2017 r., aby operator mógł otrzymywać rekompensatę za utra-

cone dochody z tytułu stosowania ulg ustawowych, linia, na której będzie wykonywał prze-

wozy, będzie musiała zostać ujęta w planie transportowym (o ile nie będzie to linia komunikacji 

miejskiej). Do tego czasu przewoźnik i operator, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, może 

korzystać z dofinansowania ze środków Skarbu Państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych 

– po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, zainstalowaniu kasy fi-

skalnej i podpisaniu umowy z odpowiednim urzędem marszałkowskim.  

W obecnym stanie prawnym, po dniu 31 grudnia 2016 r. ustanie prawo przewoźnika 

do uzyskiwania dopłat z budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych. Jedynym 

sposobem dofinansowywania przewoźnika wykonującego przewozy na liniach deficytowych 

będzie po tym dniu rekompensata, która może być udzielona operatorowi tylko wtedy, jeśli 

dana linia zostanie ujęta w sieci w załączniku graficznym do planu transportowego. Aby uzy-

skać rekompensatę, przewoźnik musi więc mieć podpisaną z organizatorem umowę w trybie 

przewidzianym ustawą, czyli stać się operatorem. Prawo do takiej rekompensaty z budżetu 

Państwa nie przysługuje w odniesieniu do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej19. 

Zadania organizatora przypisane są w ustawie organowi wykonawczemu samorządu. 

Prezydent Miasta Lublin wykonuje zadania organizatora gminnych przewozów pasażerskich 

(komunikacji miejskiej) w mieście Lublinie i na obszarze gmin, które powierzyły miastu orga-

nizację publicznego transportu zbiorowego.  

                                           

19 art. 56, ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 
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Starosta powiatu wykonuje zadania organizatora powiatowych przewozów pasażerskich 

na obszarze swojego powiatu, z zastrzeżeniem konieczności opracowania planu zrównoważo-

nego rozwoju transportu dla powiatu o liczbie ludności większej niż 80 tys. mieszkańców. Sta-

rosta Powiatu Lubelskiego zlecił opracowanie planu transportowego, którego projekt stanowi 

jeden z dokumentów będących podstawą niniejszego opracowania. 

W przypadku utworzenia związku międzygminnego, zarząd związku wykonuje zadania 

organizatora gminnych przewozów pasażerskich na obszarze gmin, które utworzyły ten zwią-

zek, z zastrzeżeniem konieczności opracowania planu zrównoważonego rozwoju transportu dla 

obszaru związku, jeśli liczba mieszkańców na terenie związku przekroczy 80 tys. osób. W Lu-

belskim Obszarze Funkcjonalnym tworzenie związku międzygminnego nie wyeliminowałoby 

konieczności opracowania dodatkowego planu transportowego, a jednocześnie spowodowa-

łoby utworzenie kolejnego – obok Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie – bytu prawnego, 

z jego dodatkowymi kosztami funkcjonowania. Przewozy w obrębie gmin tworzących związek 

komunalny, z uwagi na obecność miast w jego składzie, funkcjonowałyby w formie komunikacji 

miejskiej. Rozwiązanie takie nie znajduje więc uzasadnienia w przypadku Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Wykonywanie przewozów przez operatora gminnych i powiatowych przewozów pasażer-

skich, może się odbywać wyłącznie na podstawie umowy podpisanej ze zlecającą gminą, związ-

kiem międzygminnym lub powiatem. Po podpisaniu umowy organizator wydaje operatorowi 

stosowne zaświadczenie. Operator będzie miał obowiązek respektowania uprawnień do ulgo-

wych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego: ustawowych oraz uchwalo-

nych przez radę gminy organizatora. Rada gminy organizatora może uchwalić dla poszczegól-

nych gmin odmienne katalogi ulg, jeśli zostało to określone w zawartym z tymi gminami poro-

zumieniu. Z obowiązującego prawodawstwa nie wynika obowiązek ustanawiania ulg gminnych, 

a więc na obszarze niektórych gmin mogą obowiązywać jedynie ulgi ustawowe. W takim przy-

padku zakres ulg zależy od rodzaju organizowanej komunikacji – czy jest to komunikacja miej-

ska, czy też nie (różny jest zakres ulg ustawowych dla obydwu tych rodzajów przewozów). 

W granicach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego funkcjonują obecnie przewozy pasa-

żerskie w transporcie zbiorowym organizowane przez: 

§ ministra właściwego do spraw transportu – w zakresie międzywojewódzkich i międzyna-

rodowych kolejowych przewozów pasażerskich; 

§ Marszałka Województwa Lubelskiego – w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów 

pasażerskich; 

§ Prezydenta Miasta Lublin (Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie) – w zakresie komuni-

kacji miejskiej organizowanej przez miasto Lublin; 
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§ wójtów gmin – w zakresie realizacji obowiązku dowozów dzieci do szkół. 

Ponadto, Marszałek Województwa Lubelskiego zamierza od dnia 1 stycznia 2017 r. zor-

ganizować autobusowe wojewódzkie przewozy pasażerskie.  

Starosta Lubelski przygotowuje natomiast plan transportowy, który umożliwi mu zorga-

nizowanie powiatowych przewozów pasażerskich na swoim obszarze w przyszłości. 

Komunikacja miejska, pasażerskie przewozy kolejowe oraz pozostałe przewozy autobu-

sowe, mają w obecnym systemie prawnym oddzielne katalogi ulg ustawowych. W komunikacji 

autobusowej innej niż komunikacja miejska, ulgi w opłatach za przejazd przyznają poszczegól-

nym grupom pasażerów poniższe przepisy:  

§ ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbioro-

wego – Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.; 

§ ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Dz. U. nr 7 z 2011 r. poz. 29 z późn. 

zm.; 

§ ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – Dz. U. nr 101 

z 2010 r. poz. 648 z późn. zm.; 

§ ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego – Dz. U. z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.; 

§ ustawa o weteranach działań poza granicami państwa – Dz. U. nr 205 z 2011 r. poz. 1203; 

§ ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym 

ofiarom działań wojennych – Dz. U. nr 249 z 2006 r. poz. 1824 z późn. zm. 

Najważniejszy z powyższych przepisów prawa – ustawa o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – nie ma zastosowania do komuni-

kacji miejskiej. 

Ulgi ustawowe dotyczące komunikacji miejskiej wynikają z: 

§ ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora20: – „poseł i senator ma prawo, na terenie 

kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelo-

tów w krajowym przewozie lotniczym, a także do bezpłatnych przejazdów środkami pu-

blicznej komunikacji miejskiej‟; 

§ prawa o szkolnictwie wyższym21: „studentowi przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi 

w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej‟; 

                                           

20 Dz. U. nr 7 z 2011 r. poz. 29 z późn. zm. 
21 Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. 
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§ ustawy o systemie oświaty22: „w zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego do słuchaczy kolegiów stosuje się przepisy dotyczące 

studentów szkół wyższych‟; 

§ ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin23: „inwalidzie 

wojennemu przysługuje prawo do ulgi 100% przy przejazdach tramwajami i autobusami 

(trolejbusami) komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania; uprawnienie 

to przysługuje także przewodnikowi towarzyszącemu inwalidzie wojennemu zaliczonemu 

do I grupy inwalidzkiej‟; 

§ ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego24: „kombatantom i innym osobom uprawnionym przysługuje ulga 

taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej‟; 

§ ustawy o weteranach działań poza granicami państwa25 – „weteranowi poszkodowanemu 

pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udzia-

łem w działaniach poza granicami państwa przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% 

przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej‟; 

§ ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym 

ofiarom działań wojennych26: „osobie uprawnionej przysługuje prawo do ulgi 100% przy 

przejazdach publicznymi środkami komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamiesz-

kania‟. 

Zakres ulg innych niż ustawowe w komunikacji miejskiej uchwala rada miasta i jest on 

publikowany w dzienniku urzędowym województwa, jako prawo miejscowe. Zakres ulg zwy-

czajowo uchwalanych przez rady miast jest zdecydowanie szerszy niż zakres ulg ustawowych 

– podobna sytuacja ma miejsce w komunikacji miejskiej w Lublinie. Szerszy zakres przyzna-

nych ulg wiąże się oczywiście wprost z wyższą rekompensatą przyznaną operatorowi (lub pod-

miotowi wewnętrznemu), czyli wyższymi dopłatami z budżetów gmin, ale jednocześnie wypeł-

nia założone cele społeczne. 

Rozszerzenie funkcjonowania lubelskiej komunikacji miejskiej poza obecny zakres tery-

torialny jej funkcjonowania jest równoznaczne z objęciem nowych pasażerów obecnym kata-

logiem ulg ustanowionych przez Radę Miasta Lublina. 

                                           

22 Dz. U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm. 
23 Dz. U. nr 101 z 2010 r. poz. 648 z późn. zm. 
24 Dz. U. z 2012 r., poz. 400 z późn. zm. 
25 Dz. U. nr 205 z 2011 r. poz. 1203. 
26 Dz. U. nr 249 z 2006 r. poz. 1824 z późn. zm. 
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Inna sytuacja występuje w wojewódzkich przewozach kolejowych i wystąpi, po ich uru-

chomieniu, w wojewódzkich przewozach autobusowych – obowiązują tu, i obowiązywać będą, 

tylko ulgi ustanowione ustawami.  

Podobnie w powiatowych przewozach pasażerskich, po ich ewentualnym uruchomieniu, 

stosowany będzie zakres ulg wyłącznie ustanowiony ustawami. 

Każdy z tych organizatorów, z wyjątkiem gmin organizujących dowozy dzieci do szkół, 

posiada opracowane własne plany transportowe lub je opracowuje, które pomimo ich hierar-

chiczności zapisanej w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, nie tworzą spójnego sys-

temu transportu publicznego na obszarze LOF. Każdy z opisanych rodzajów przewozów wy-

pełnia odrębne role, tylko częściowo wobec siebie kompatybilne i substytucyjne.  

Istotnym uwarunkowaniem funkcjonowania komunikacji miejskiej, jest odmienny sposób 

rekompensowania strat finansowych operatora, powstałych w związku ze stosowaniem usta-

wowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Rekom-

pensowanie wydatków na sfinansowanie tych strat pokrywane jest bowiem z budżetu państwa, 

ale z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Oznacza to, że finansowanie strat operatora z tytułu 

stosowania ulg w opłatach za przejazd, zarówno ustawowych, jak i ustanowionych przez organ 

stanowiący miasta, odbywa się w ramach środków budżetowych tej jednostki, z odpowiednim 

udziałem w tym finansowaniu gmin, które zawarły z miastem porozumienie. 

Operator przewozów wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych (innych niż komunika-

cja miejska) ma prawo, po spełnieniu określonych warunków (m.in. posiadania kasy fiskalnej 

i podpisania umowy z urzędem marszałkowskim), do refundacji strat wynikających z honoro-

wania ulg ustawowych obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Prawo pasażera 

do skorzystania z ulgi jest weryfikowane w momencie sprzedaży biletu, a wysokość ulgi, wy-

nikająca z przepisów, jest zróżnicowana (także dla celów statystycznych). Przyznanie ulgi – 

na podstawie określonego dokumentu – jest równoznaczne ze sprzedażą biletu z ustawową 

zniżką. 

Stosowanie kas fiskalnych i sposób rozliczania się z urzędem marszałkowskim wymaga 

ustanowienia katalogu biletów zgodnego z wysokością ulg. Możliwa jest automatyczna przed-

sprzedaż biletów, w tym sprzedaż internetowa – wówczas weryfikacji wysokości należnej ulgi 

dokonuje obsługa pojazdu, w momencie zajmowania miejsca. Na podstawie m.in. tej weryfi-

kacji, z budżetu państwa przyznawane są dopłaty, będące rekompensatą za utracone przy-

chody z tytułu stosowania ulg. 

Powyższe uwarunkowania powodują wydłużenie czasu odprawy pasażerów i w rezultacie 

– długi postój na przystankach (kierowca nie powinien sprzedawać biletów podczas jazdy). Nie 

jest to jednak specjalnie uciążliwe – z powodu charakterystycznej dla przewozów innych niż 
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komunikacja miejska mniejszej pojemności pojazdów i niewielkiej wymiany pasażerów na przy-

stankach innych niż węzłowe.  

Komunikacja miejska obsługuje zwykle znacznie większe potoki pasażerów, pojazdy są 

większej pojemności, a wymiana pasażerów na najbardziej obciążonych przystankach pośred-

nich w dużych miastach może sięgać nawet połowy pojemności pojazdu. Biletowanie i spraw-

dzanie prawa do ulg przez personel pojazdu na takich przystankach wydłużyłoby postój po-

jazdu do co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu minut. Z tej przyczyny, wymiana pasażerów 

odbywa się najczęściej wszystkimi drzwiami dostępnymi w pojeździe, a próby zmuszenia pa-

sażerów do wejścia do pojazdu tylko przednimi drzwiami, w większych miastach absolutnie nie 

są przez nich akceptowane. 

W komunikacji miejskiej najczęstszym rozwiązaniem jest więc zakup biletu w przedsprze-

daży, w automacie w pojeździe lub u kierowcy, ale bez czasochłonnej weryfikacji ulg. Przy 

sprzedaży biletów komunikacji miejskiej nie jest wymagane stosowanie kas fiskalnych, aczkol-

wiek w niektórych kanałach dystrybucji procedury sprzedaży wymuszają (np. w kioskach) ich 

stosowanie. 

Operator lubelskiej komunikacji miejskiej nie musi stosować kas fiskalnych i nie sprawdza 

prawa do przejazdu bezpłatnego i ulgowego, umożliwia więc wymianę pasażerów na przystan-

kach wszystkimi drzwiami pojazdu. 

Sprawdzania poprawności wniesionych opłat za przejazd lub posiadania uprawnienia 

do ich niewnoszenia, dokonuje w lubelskiej komunikacji miejskiej wyspecjalizowany pracownik 

kontroli biletów ZTM w Lublinie, zatrudniony przez tę jednostkę lub działający na jej zlecenie. 

System dystrybucji biletów jest w lubelskiej komunikacji miejskiej bardzo rozbudowany: 

występuje sprzedaż biletów papierowych zarówno w zewnętrznych punktach sprzedaży, jak 

i w automatach w pojeździe, a niekiedy także u kierowcy, sprzedaż biletów w wersji elektro-

nicznej z zapisem na karcie oraz poprzez telefon komórkowy. 

Tabor stosowany w komunikacji miejskiej także różni się od taboru użytkowanego w ko-

munikacji regionalnej. Charakterystyczną cechą komunikacji miejskiej jest okresowa masowość 

przewozów, wskutek czego jej tabor musi być przystosowany do przewozu większej liczby 

pasażerów. W pojazdach komunikacji miejskiej, ze względu na krótszy czas przejazdu, pasa-

żerowie dopuszczają przejazd na stojąco (w nieuciążliwych warunkach), dlatego jej pojazdy 

projektowane są ze zmniejszoną w stosunku do maksymalnie możliwej liczby miejsc siedzą-

cych, na rzecz wygospodarowania szerszych przejść pomiędzy rzędami foteli, większej liczby 

miejsc stojących i przestrzeni na przewóz większego bagażu, wózków dziecięcych lub inwalidz-

kich czy nawet rowerów. 
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Z dużą liczbą pasażerów przewożonych na fragmentach tras i znaczącą ich wymianą 

na najbardziej obciążonych przystankach, wiąże się konieczność zastosowania w pojazdach 

komunikacji miejskiej układu drzwi otwieranych automatycznie i przynajmniej środkowych jako 

dwuskrzydłowych. Znacznym ułatwieniem dla podróżnych w komunikacji miejskiej jest także 

używanie pojazdów niskopodłogowych, w lubelskiej komunikacji miejskiej stanowią one zde-

cydowaną większość (niemal całość) eksploatowanego taboru. 

W celu obniżenia kosztów, stosowany jest czasem w komunikacji miejskiej, na liniach 

o mniejszym obciążeniu potokami pasażerów, np. wybiegających poza miasto, tabor o obniżo-

nych parametrach: np. z dwiema parami drzwi lub o mniejszej pojemności pasażerskiej, ale 

nadal z przynajmniej częściowo obniżoną podłogą. 

Cechą charakterystyczną komunikacji regionalnej jest przeniesienie ciężaru sprzedaży 

biletów przede wszystkim na kierowcę (poprzez kasę fiskalną). Z tej przyczyny powszechnie 

stosowana jest zasada wchodzenia do pojazdu przednimi drzwiami, które z tego powodu w au-

tobusach przeznaczonych konstrukcyjnie do komunikacji regionalnej mają mniejszą szerokość, 

aby utrudnić jednoczesne wchodzenie i wychodzenie z pojazdu. W rezultacie, czas obsługi 

pasażerów na przystankach staje się znacznie dłuższy. Klienci mają zapewniony bezpośredni 

kontakt z obsługą pojazdu (kierowcą), nie jest więc już konieczna rozbudowana elektroniczna 

informacja pasażerska wewnątrz pojazdu. Wbrew praktyce państw Europy Zachodniej, w któ-

rych w przewozach lokalnych (na odległość do 50 km) eksploatuje się autobusy niskowejściowe 

(z niską podłogą obejmującą przynajmniej pierwsze i drugie drzwi oraz przestrzeń pomiędzy 

nimi i ze stopniem lub stopniami poprzecznymi za drugimi drzwiami), w Polsce w komunikacji 

regionalnej eksploatuje się różne rodzaje pojazdów, ze zdecydowaną przewagą autobusów 

konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu pasażerów na dłuższe odległości.  

W rezultacie, autobusy eksploatowane w komunikacji regionalnej przeznaczone są kon-

strukcyjnie (lub rejestrowane – przede wszystkim w przypadku autobusów wprowadzanych 

do eksploatacji jako używane) do przewozu pasażerów wyłącznie na miejscach siedzących, 

których liczba jest maksymalizowana.  

Komfort podróży przy pewności miejsca siedzącego jest wyraźnie wyższy, ale pojemność 

takiego autobusu staje się przeciętnie o połowę niższa od pojemności pasażerskiej analogicznej 

wielkości autobusu komunikacji miejskiej. Wskutek braku możliwości zabierania pasażerów 

po zajęciu wszystkich miejsc siedzących, charakterystyczny dla komunikacji regionalnej staje 

się brak pewności przejazdu w określonych porach, wynikający z niedostatecznej liczby miejsc 

w pojazdach. Powszechne są przypadki niezatrzymywania się autobusów na przystankach 

z tego powodu, w szczególności w porach szczytów przewozów. Poziom pewności realizacji 

podróży, oferowany w komunikacji regionalnej, jest z tej przyczyny niższy niż w komunikacji 
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miejskiej. Sytuacja ulega dalszemu pogorszeniu, kiedy na liniach komunikacji regionalnej eks-

ploatowane są kilkunastomiejscowe minibusy, oparte na zaadaptowanej do przewozu osób 

konstrukcji samochodu dostawczego. 

W obydwu rodzajach przewozów odmiennie postępuje się także z bagażem większej 

wagi lub rozmiarów. W pojeździe komunikacji miejskiej za bagaż odpowiada pasażer, umiesz-

czając bagaż większy lub cięższy w części pojazdu wydzielonej dla pasażerów stojących. W po-

jazdach komunikacji regionalnej, ze względu na brak takiej przestrzeni (jest ona zajęta przez 

miejsca siedzące), w określonych sytuacjach każda sztuka wielkogabarytowego bagażu musi 

być umieszczona w bagażniku, który obsługuje kierowca, co też wydłuża czas wymiany pasa-

żerów i jest dla kierowcy oraz współpasażerów dość uciążliwe. 

Osoby z wózkami dziecięcymi i inwalidzkimi zmuszone są do ich opuszczenia na czas 

podróży, gdyż przewóz tych wózków najczęściej wymaga ich złożenia. Jest to poważna uciąż-

liwość dla osób na wózkach inwalidzkich, ponieważ nie mogą one korzystać z usług komunikacji 

regionalnej bez pomocy innych osób. Nie ma też możliwości przewozu osób niepełnosprawnych 

na coraz powszechniejszych także i w naszym kraju, ciężkich wózkach elektrycznych. Tylko 

nieliczne wysokopodłogowe pojazdy eksploatowane w Polsce w komunikacji regionalnej posia-

dają udogodnienia do przewożenia takich wózków (rozkładane szyny wjazdowe, platformy lub 

windy). 

Jak wynika z powyższego, różnice w obsłudze pasażerów na liniach komunikacji miejskiej 

i liniach komunikacji regionalnej, są znaczne. Dla uzyskania maksymalnej pewności dojazdu 

do celu pasażerowie, o ile to możliwe, wybierają linie komunikacji miejskiej. Dla uzyskania 

wyższego komfortu podróżowania, szczególnie na dłuższych trasach, pasażerowie wybierają 

zwykle pojazdy komunikacji regionalnej. 

Poważnym wyzwaniem dla różnych wyżej wymienionych organizatorów jest wzajemna 

koordynacja rozkładów jazdy oraz integracja taryfy biletowej.  

Realizacja podróży pojazdami lubelskiej komunikacji miejskiej posiada ponadto jeszcze 

dwie dodatkowe zalety: całą podróż do celu można odbyć na podstawie jednego biletu (cza-

sowego lub okresowego) oraz w przypadku konieczności korzystania z przesiadek, zdecydo-

wanie ułatwione jest korzystanie z kilku linii – poprzez koordynację rozkładów jazdy – oraz 

(najczęściej) możliwość zmiany pojazdu w obrębie tego samego przystanku.  

Niemal we wszystkich gminach objętych badaniami preferencji i zachowań komunikacyj-

nych, mieszkańcy wskazywali w większości miasto Lublin jako dominujący kierunek podróży. 

Statystycznie, w ponad połowie podróży we wszystkich gminach, celem przemieszczania się 

było miejsce pracy, uczelnia lub szkoła, w przypadku których pewność dojazdu stawiana jest 

zawsze ma pierwszym miejscu. 
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Komunikacja miejska powinna być więc na obszarze LOF nadal rozwijana i stanowić je-

den z podstawowych sposobów dojazdu transportem publicznym do miasta Lublina. 

3.2. Koncepcja układu linii podmiejskich obsługujących Lubelski 

Obszar Funkcjonalny 

3.2.1 Ogólne ramy koncepcji 

Z przeprowadzonej w ramach niniejszego Zamówienia inwentaryzacji wszystkich połą-

czeń na obszarze LOF, załączonej w rozbudowanych, wielowierszowych tabelach w arkuszu 

kalkulacyjnym (Załącznik nr 1 do opracowania), wynika, że transport publiczny charakteryzuje 

w gminach wchodzących w skład LOF bardzo wysoka intensywność funkcjonowania. Poza sie-

cią lubelskiej komunikacji miejskiej wykonywano przewozy na 38 liniach, dla których zezwole-

nia – w imieniu Prezydenta Miasta Lublin – wydał ZTM w Lublinie oraz aż na 683 liniach, dla 

których zezwolenia wydał Marszałek Województwa Lubelskiego. Rozkłady jazdy, stanowiące 

załączniki do tych zezwoleń, zakładały wykonywanie 967 kursów na liniach z zezwoleniami 

wydanymi przez ZTM w Lublinie i aż 5 898 kursów na liniach z zezwoleniami wydanymi przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Mapka do inwentaryzacji tras linii autobuso-

wych na obszarze LOF w formacie pliku .cdr stanowi Załącznik nr 2A do opracowania, a mapka 

w formacie pliku .pdf – Załącznik nr 2B. 

Wszystkie linie z zezwoleniami wydanymi przez ZTM w Lublinie oraz 322 linie z zezwole-

niami urzędu marszałkowskiego (z 3 473 kursami), to połączenia w komunikacji zwykłej, mo-

gące odgrywać istotną rolę w przewozach na obszarze LOF. 

W sytuacji, gdy część z tych linii od 2017 r. zyska status wojewódzkich połączeń o cha-

rakterze użyteczności publicznej, a świadczenie usług zostanie zakontraktowane przez mar-

szałka województwa w trybie koncesji, bez dodatkowych dopłat eksploatacyjnych, szereg po-

trzeb przemieszczania się mieszkańców LOF transportem publicznym, zostanie zaspokojonych, 

pomimo braku zaangażowania finansowego budżetów gmin wchodzących w skład LOF. Wiele 

innych kursów, realizowanych przez przewoźników na zasadach komercyjnych, także zapewni 

intensywną obsługę większości oczekiwanych przez mieszkańców relacji. 

W związku z powyższym, za mało prawdopodobne należy uznać zainteresowanie po-

szczególnych gmin wchodzących w skład LOF uruchamianiem nowych połączeń w ramach lu-

belskiej komunikacji miejskiej, których funkcjonowanie wiązałoby się z koniecznością partycy-

pacji tych gmin w kosztach świadczonych usług przewozowych. Tymczasem zaprojektowanie 

sieci takich połączeń – organizowanych przez gminy wchodzące w skład LOF, a więc realizo-

wanych w formule komunikacji miejskiej – jest właśnie elementem zamówienia. 
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Linie komunikacji zbiorowej o charakterze użyteczności publicznej w granicach Lubel-

skiego Obszaru Funkcjonalnego powinny być zintegrowane rozkładowo oraz taryfowo-biletowo 

z pozostałą komunikacją aglomeracyjną o charakterze użyteczności publicznej.  

Obecnie lubelska komunikacja miejska funkcjonuje na obszarze Lublina i okolicznych 

gmin, które z miastem podpisały umowę o organizacji publicznego transportu zbiorowego 

na swoim obszarze. Jej organizatorem jest Prezydent Miasta Lublin, a funkcje organizatora 

wypełnia specjalnie powołana w tym celu jednostka budżetowa – Zarząd Transportu Miej-

skiego w Lublinie. Komunikacja miejska obejmuje obszar wszystkich gmin graniczących z mia-

stem, z wyjątkiem gminy Strzyżewice. Poszczególne linie obsługują jednak w większości tylko 

obszary przyległe do miasta Lublina. Największą jednostką samorządu terytorialnego obsługi-

waną lubelską komunikacją miejską jest miasto Świdnik, w którym linia autobusowa prowadzi 

przez centrum. Największy zasięg terytorialny komunikacja miejska w gminach ościennych ma 

w gminach Konopnica, Głusk i Wólka, w których jej linie obsługują centrum gminy oraz obszary 

najbardziej intensywnej zabudowy mieszkaniowej.  

W sytuacji uruchamiania dodatkowej komunikacji miejskiej na obszarze LOF, proponuje 

się pozostawić niemal bez zmian obecny zakres funkcjonowania linii komunikacji miejskiej poza 

granicami Lublina, jedynie elastycznie dostosowując trasy linii i częstotliwość kursowania 

do zmieniających się potrzeb mieszkańców. 

Aktualnie poza zasięgiem lubelskiej komunikacji miejskiej pozostają np. centra gmin Jast-

ków, Niedrzwica Duża czy Niemce. Lubelska komunikacja miejska nie obsługuje miasta Lubar-

tów, gminy Lubartów, miasta i gminy Nałęczów, miasta i gminy Piaski, gminy Jabłonna, gminy 

Spiczyn oraz gminy Strzyżewice.  

W niniejszej koncepcji proponuje się wprowadzenie nowych linii, dedykowanych obsłu-

dze wszystkich miast i gmin wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

W praktyce możliwe wydaje się obejmowanie siecią lubelskiej komunikacji miejskiej miej-

scowości położnych w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina – poprzez ewolucyjne wydłużanie 

przynajmniej niektórych kursów linii mających pętle przy granicach miasta lub poprzez urucha-

mianie połączeń dedykowanych obsłudze danej miejscowości, każdorazowo w wyniku analizy 

możliwości finansowych miasta Lublin i obsługiwanej gminy w tym zakresie. Sytuację, w której 

połączenia lubelskiej komunikacji miejskiej obejmą miejscowości położone w znacznej odle-

głości od Lublina, jak np. Nałęczów, należy uznać zatem za pewną anomalię, a nie za regułę. 

W związku z powyższym, zdecydowano się na zaprojektowanie odrębnej siatki połączeń 

dedykowanych poszczególnym gminom LOF, opartej na liniach przyspieszonych komunikacji 
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miejskiej i – jako mało prawdopodobnej do wdrożenia – nieingerującej w obecny i projekto-

wany w drugiej części opracowania układ tras linii lubelskiej komunikacji miejskiej, wyznaczony 

na podstawie aktualnie obowiązujących porozumień miasta Lublin z gminami ościennymi. 

3.2.2 Propozycja numeracji i tras linii 

Zamawiający założył, że projektowanym liniom nadana zostanie numeracja, uwzględnia-

jąca założenia Planu Transportowego Województwa Lubelskiego. Dla każdej z linii założono 

numerację trzycyfrową, wg następujących zasad: 

§ pierwsza cyfra – wyróżnik organizatora przewozów (cyfra 2 to komunikacja miejska); 

§ ostatnia cyfra – wyróżnik kierunku/ulica wylotowa z Lublina: 

− 1 – al. Spółdzielczości Pracy; 

− 2 – ul. Turystyczna; 

− 3 – al. Witosa/Chełm; 

− 4 – al. Witosa/Krasnystaw; 

− 5 – ul. Abramowicka; 

− 6 – al. Kraśnicka/Kraśnik; 

− 7 – al. Kraśnicka/Bełżyce; 

− 8 – ul. Warszawska lub ul. Nałęczowska; 

− 9 – wolna; 

§ środkowa cyfra – kolejny numer linii. 

W tabeli 6 przedstawiono propozycję tras nowych linii lubelskiej komunikacji miejskiej, 

obsługujących obszar LOF, ponumerowanych zgodnie z zaleceniami z wojewódzkiego planu 

transportowego. Ze względu na obsługę przez projektowane linie obszarów znacząco oddalo-

nych od Lublina, skutkującą dość długim czasem przejazdu oraz ze względu na preferencje 

mieszkańców gmin LOF, wynikające z przywołanych badań marketingowych, założono, że trasy 

tych linii obejmą w miarę możliwości centrum Lublina i prowadzić będą do nowego, zintegro-

wanego dworca autobusowego w sąsiedztwie Dworca Głównego PKP. Uwzględniono również 

bardzo wysoki udział podróży realizowanych bez przesiadek, ustalony w badaniach marketin-

gowych mieszkańców gmin LOF. Nowe, proponowane rozwiązania nie mogą więc pogorszyć 

tego stanu rzeczy. 

Z uwagi na i tak już długi czas przejazdu, projektowanym liniom podmiejskim w grani-

cach miasta Lublina nadano charakter linii przyspieszonych – z tylko wybranymi, najważniej-

szymi przystankami. Przebieg tras projektowanych nowych linii podmiejskich lubelskiej komu-

nikacji miejskiej wraz z długością trasy w jednym kierunku oraz przystankami obowiązującymi 

dla tych linii na obszarze Lublina, przedstawiono w tabeli 6. 
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Tab. 6. Trasy projektowanych nowych linii podmiejskich lubelskiej komunikacji 

miejskiej – dedykowanych obsłudze LOF 

Linia Przebieg trasy 

Długość 
trasy 

w jednym 

kierunku 

Przystanki 

pośrednie 

w granicach 

Lublina 

Kierunek: gmina Niemce oraz miasto i gmina Lubartów 

201 

Lubartów – Niemce – Ciecierzyn – Elizówka – al. Spół-
dzielczości Pracy – Unicka – Podzamcze – al. Unii Lubel-

skiej – Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – 

Zintegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

29,7 km 

Związkowa/Olimp 

Unicka 

Unii Lubelskiej 

Rondo Lubelskiego 

Lipca 

211 

Niemce – Ciecierzyn – Łagiewniki – Rudnik – al. Spół-
dzielczości Pracy – Unicka – Podzamcze – al. Unii Lubel-

skiej – Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – 

Zintegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

22,2 km 

221 

Niemce – Rudka Kozłowiecka – Nasutów – Półko – Dys – 

Ciecierzyn – Elizówka – al. Spółdzielczości Pracy – Unicka 

– Podzamcze – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 

– Młyńska – Dworcowa – Zintegrowany Dworzec Auto-

busowy Lublin 

27,1 km 

231 

Ciecierzyn – Elizówka – al. Spółdzielczości Pracy – Unicka 

– Podzamcze – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 

– Młyńska – Dworcowa – Zintegrowany Dworzec Auto-

busowy Lublin 

11,5 km 

241 

Krasienin [Kawka] – Jakubowice Konińskie – Choiny – 

Szeligowskiego – Gębali – Chodźki – Obywatelska – 

Unicka – Podzamcze – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego 

Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – Zintegrowany Dworzec 

Autobusowy Lublin 

19,2 km 

[23,3 km] 

Paderewskiego 

Chodźki – szpital 

Unicka  

Unii Lubelskiej 

Lubelskiego Lipca 80 

Kierunek: gmina Wólka, gmina Spiczyn 

202 

Sobianowice – Turka (zajazd na os. Borek w Turce) – 

Długie – Wólka – Turystyczna – Mełgiewska – al. Tysiąc-
lecia – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 – Młyń-
ska – Dworcowa – Zintegrowany Dworzec Autobusowy 

Lublin 

16,1 km 

Turystyczna Leclerc 

Unii Lubelskiej/Galeria 

Zamek 

Lubelskiego Lipca 80 

212 

Świdnik Duży – Biskupie Kolonia – Świdniczek – Wólka – 

Turystyczna – Mełgiewska – al. Tysiąclecia – al. Unii Lu-

belskiej – Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – 

Zintegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

11,3 km 

222 

Spiczyn – Kijany – Łuszczów – Turka (zajazd na os. Borek 

w Turce) – Długie – Wólka – Turystyczna – Mełgiewska 

– al. Tysiąclecia – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego 

Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – Zintegrowany Dworzec 

Autobusowy Lublin 

23,5 km 
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Linia Przebieg trasy 

Długość 
trasy 

w jednym 

kierunku 

Przystanki 

pośrednie 

w granicach 

Lublina 

Kierunek: miasto Świdnik 

203 

Świdnik: Olimpijczyków – Kusocińskiego – Armii Krajowej 

– gen. Maczka – Kosynierów – Okulickiego – Wyspiań-
skiego – Niepodległości – Kosynierów – Racławicka – 

al. Lotników Polskich – Góry – Sportowa – Żwirki i Wigury 
– Lotnicza – Lublin: Mełgiewska – al. Tysiąclecia – al. Unii 

Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa 

– Zintegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

19,5 km 

Metalurgiczna – hur-

townia 

Mełgiewska WSEI 

Unii Lubelskiej/Galeria 

Zamek 

Lubelskiego Lipca 80 

Kierunek: miasto Świdnik i gmina Mełgiew 

204 

Mełgiew – Minkowice – Świdnik: Port Lotniczy Lublin – 

Lubelska – Szkolna – Chemiczna – gen. Maczka – Kosy-

nierów – Okulickiego – Wyspiańskiego – Niepodległości 
– Kosynierów – Racławicka – al. Lotników Polskich – al. 

Jana Pawła II – Lublin: Felin – Droga Męczenników Maj-
danka – Wolska – Plac Bychawski – Lubelskiego Lipca 80 

– Młyńska – Dworcowa – Zintegrowany Dworzec Auto-

busowy Lublin 

26,0 km 

Felin 

Majdanek 

Sulisławicka/Dulęby 

Park Bronowice 

Plac Bychawski 

Kierunek: gmina Piaski 

214 

Piaski – Kolonia Wola Piasecka – Bystrzejowice – Wierz-

chowiska – Świdnik: Kusocińskiego – Lublin: Felin – 

Droga Męczenników Majdanka – Wolska – Plac Bychaw-

ski – Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – Zin-

tegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

25,6 km 

Felin 

Majdanek 

Sulisławicka/Dulęby 

Park Bronowice 

Plac Bychawski 

Kierunek: gmina Głusk, gmina Jabłonna 

205 

Piotrowice – Żabia Wola – Polanówka – Prawiedniki – 

Mętów – Abramowicka – Kunickiego – Plac Bychawski – 

Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – Zintegro-

wany Dworzec Autobusowy Lublin 

24,7 km 

Sierpińskiego 

Mickiewicza 

Dom Kolejarza/ Dwo-

rzec Zintegrowany  

Kunickiego 

Plac Bychawski 

215 

Prawiedniki – Mętów – Abramowicka – Kunickiego – Plac 

Bychawski – Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa 

– Zintegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

17,6 km 

225 

Kliny – Wilczopole – Wilczopole Kolonia – Wygodna – 

Głuska – Kunickiego – Plac Bychawski – Lubelskiego 

Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – Zintegrowany Dworzec 

Autobusowy Lublin 

14,3 km 
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Linia Przebieg trasy 

Długość 
trasy 

w jednym 

kierunku 

Przystanki 

pośrednie 

w granicach 

Lublina 

235 

Dominów (Urząd Gminy) – Głusk – Abramowice Pry-

watne – Męczenników Majdanka – Doświadczalna – Wi-

tosa – Krańcowa – Droga Męczenników Majdanka – Wol-

ska – Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – Zin-

tegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

19,3 km 

Głusk 

Miętowa 

Abramowice Prywatne 

Kalinówka 

Majdanek 

Sulisławicka/Dulęby 

Park Bronowice 

245 

Piotrków Pierwszy – Jabłonna – Czerniejów – Mętów – 

Wólka Abramowicka – Lublin: Kunickiego – Plac Bychaw-

ski – Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – Zin-

tegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

24,4 km 

Sierpińskiego 

Mickiewicza 

Dom Kolejarza/ Dwo-

rzec Zintegrowany  

Kunickiego 

Plac Bychawski 

Kierunek: gmina Niedrzwica Duża i gmina Konopnica 

206 

Niedrzwica Duża PKP – Strzeszkowice Duże – Konopnica 

– al. Kraśnicka – Głęboka – Muzyczna – Stadionowa – 

Gazowa – Zintegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

24,5 km 

Węglin 

Rzemieślnicza 

Szpital Wojewódzki 

Poczekajka 

Park Akademicki 

Muzyczna 

Kierunek: gmina Konopnica 

207 

Motycz PKP – Kozubszczyzna – Konopnica – al. Kraśnicka 

– Głęboka – Muzyczna – Stadionowa – Gazowa – Zinte-

growany Dworzec Autobusowy Lublin 

13,8 km Węglin 

Rzemieślnicza 

Szpital Wojewódzki 

Poczekajka 

Park Akademicki 

Muzyczna 

217 

Sporniak – Motycz – Kozubszczyzna – Konopnica – 

al. Kraśnicka – Głęboka – Muzyczna – Stadionowa – Ga-

zowa – Zintegrowany Dworzec Autobusowy Lublin 

19,5 km 

227 

Radawiec Duży – Tereszyn – Konopnica – al. Kraśnicka – 

Głęboka – Muzyczna – Stadionowa – Gazowa – Zintegro-

wany Dworzec Autobusowy Lublin 

16,2 km 

Kierunek: gmina Nałęczów i gmina Jastków 

208 

Nałęczów – Bochotnica Kolonia – Sadurki – Miłocin – To-

maszowice Kolonia – Płouszowice – Płouszowice Kolonia 
– Szerokie – Nałęczowska – al. Kraśnicka – Al. Racławic-
kie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca 80 – 

Młyńska – Dworcowa – Zintegrowany Dworzec Autobu-

sowy Lublin 

27,5 km 

Rondo Honorowych 

Krwiodawców 

KUL 

Ogród Saski 

Lipowa – cmentarz 

Lubelskiego Lipca 80 
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Linia Przebieg trasy 

Długość 
trasy 

w jednym 

kierunku 

Przystanki 

pośrednie 

w granicach 

Lublina 

218 

Tomaszowice – Płouszowice – Płouszowice Kolonia – 

Szerokie – Nałęczowska – al. Kraśnicka – Al. Racławickie 
– Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca 80 – 

Młyńska – Dworcowa – Zintegrowany Dworzec Autobu-

sowy Lublin 

18,2 km 
Rondo Honorowych 

Krwiodawców 

KUL 

Ogród Saski 

Lipowa – cmentarz 

Lubelskiego Lipca 80 228 

Jastków – Panieńszczyzna – Dębówka – al. Warszawska 

– Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubel-

skiego Lipca 80 – Młyńska – Dworcowa – Zintegrowany 

Dworzec Autobusowy Lublin 

17,5 km 

Źródło: opracowanie własne. 

3.2.3 Proponowane częstotliwości obsługi i prognozowana praca eksploatacyjna 

W zakresie linii komunikacji miejskiej obecnie obsługujących miasta i gminy Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, proponuje się pozostawienie obecnego zakresu pracy eksploatacyj-

nej, jako najbardziej odpowiadającego potrzebom mieszkańców i możliwościom finansowym 

gmin. W tabeli 7 przedstawiono proponowaną częstotliwość kursowania na projektowanych 

liniach w podziale na rodzaje dni tygodnia, a w tabeli 8 – wielkość prognozowanej pracy eks-

ploatacyjnej w skali roku. 

Tab. 7. Liczba kursów na dedykowanych obsłudze LOF liniach podmiejskich 

lubelskiej komunikacji miejskiej 

Linia Relacja 

Liczba par kursów w zależności 
od rodzaju dnia tygodnia 

dzień 

powszedni 
sobota niedziela 

Kierunek: gmina Niemce oraz miasto i gmina Lubartów 

201 Lubartów – Lublin przez Niemce, Ciecierzyn 23 15 7 

211 Niemce – Lublin przez Łagiewniki, Rudnik 17 12 5 

221 Niemce – Lublin przez Nasutów 17 12 5 

231 Ciecierzyn – Lublin 7 - - 

241 Krasienin [Kawka] – Lublin 17 12 5 

Kierunek: gmina Wólka i gmina Spiczyn 

202 Sobianowice – Lublin przez Turkę 17 12 5 

212 Świdnik Duży – Lublin 17 12 5 

222 Spiczyn – Lublin przez Turkę 17 12 2 
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Linia Relacja 

Liczba par kursów w zależności 
od rodzaju dnia tygodnia 

dzień 

powszedni 
sobota niedziela 

Kierunek: miasto Świdnik 

203 Świdnik Olimpijczyków – Lublin 17 12 5 

Kierunek: gmina Świdnik i gmina Mełgiew 

204 Mełgiew – Świdnik Port Lotniczy Lublin – Lublin 17 12 5 

Kierunek: gmina Piaski 

214 Piaski – Świdnik Kusocińskiego – Lublin 17 12 5 

Kierunek: gmina Głusk i gmina Jabłonna 

205 Piotrowice – Lublin przez Prawiedniki, Mętów  17 12 5 

215 Prawiedniki – Lublin przez Mętów 7 - - 

225 Kliny – Lublin 17 12 5 

235 Głusk – Lublin przez Abramowice Prywatne 17 12 5 

245 Piotrków Pierwszy – Lublin 17 12 5 

Kierunek: gmina Niedrzwica Duża i gmina Konopnica 

206 Niedrzwica Duża PKP – Lublin przez Konopnicę 17 12 5 

Kierunek: gmina Konopnica 

207 Motycz PKP – Lublin przez Konopnicę 17 12 5 

217 Sporniak – Lublin przez Motycz, Kozubszczyznę 17 12 5 

227 Radawiec Duży – Lublin przez Konopnicę 17 12 5 

Kierunek: gmina Nałęczów i gmina Jastków 

208 Nałęczów – Lublin przez Miłocin 23 15 7 

218 Tomaszowice – Lublin 7 - - 

228 Jastków – Lublin 17 12 5 

Źródło: opracowanie własne. 

Ustalając liczbę kursów przyjęto założenie, że najważniejsze linie funkcjonować będą 

w dni powszednie od godzin wczesnoporannych do późnowieczornych, w soboty – od godzin 

porannych do wieczornych, a w niedzielę – od godzin przedpołudniowych do wieczornych, 

ze szczytową częstotliwością co 30 minut i co 60 minut w pozostałą część dnia powszedniego. 

W sobotę założono częstotliwość co 60 min w godzinach 8-15, a w pozostałych porach i w nie-

dzielę – co 120 minut. Na liniach drugorzędnych założono odpowiednio mniejszą intensywność 

obsługi. Opisane szacunki mają charakter poglądowy, ponieważ szczegółowe godziny kurso-

wania powinny być ustalane w porozumieniu z zainteresowanymi gminami. 
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Tab. 8. Prognoza rocznej pracy eksploatacyjnej na liniach podmiejskich lubelskiej 

komunikacji miejskiej – dedykowanych obsłudze LOF 

Linia Relacja 

Prognozowana roczna 

praca eksploatacyjna 

[tys. wozokm] 

Liczba 

pojazdów 

w ruchu 

Kierunek: gmina Niemce oraz miasto i gmina Lubartów 

201 Lubartów – Lublin przez Niemce, Ciecierzyn 415,0 6 

211 Niemce – Lublin przez Łagiewniki, Rudnik 230,9 4 

221 Niemce – Lublin przez Nasutów 281,9 4 

231 Ciecierzyn – Lublin 40,4 1 

241 Krasienin [Kawka] –Lublin 199,7 3 

Kierunek: gmina Wólka 

202 Sobianowice – Lublin przez Turkę 167,5 3 

212 Świdnik Duży – Lublin 117,5 2 

222 Spiczyn – Lublin przez Turkę 244,4 4 

Kierunek: miasto Świdnik 

203 Świdnik Olimpijczyków – Lublin 202,8 4 

Kierunek: gmina Świdnik i gmina Mełgiew 

204 
Mełgiew – Świdnik Port Lotniczy Lublin – Lu-

blin 
270,5 4 

214 Piaski – Lublin 266,3 4 

Kierunek: gmina Głusk i gmina Jabłonna 

205 
Piotrowice – Lublin przez Prawiedniki, Mę-
tów  

256,9 4 

215 Prawiedniki – Lublin przez Mętów 61,8 1 

225 Kliny – Lublin 148,7 2 

235 Głusk – Lublin przez Abramowice Prywatne 200,8 2 

245 Piotrków Pierwszy – Lublin 253,8 4 

Kierunek: gmina Niedrzwica Duża i gmina Konopnica 

206 
Niedrzwica Duża PKP – Lublin przez Konop-

nicę 
254,8 4 

Kierunek: gmina Konopnica 

207 Motycz PKP – Lublin przez Konopnicę 143,5 2 

217 
Sporniak – Lublin przez Motycz, Kozubsz-

czyznę 
202,8 3 

227 Radawiec Duży – Lublin przez Konopnicę 168,5 2 
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Linia Relacja 

Prognozowana roczna 

praca eksploatacyjna 

[tys. wozokm] 

Liczba 

pojazdów 

w ruchu 

Kierunek: gmina Nałęczów i gmina Jastków 

208 Nałęczów – Lublin przez Miłocin 384,3 6 

218 Tomaszowice – Lublin 64,0 1 

228 Jastków – Lublin 182,0 3 

 Ogółem całość linii dedykowanych LOF 4 458,8 73 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabor przewidziany do realizacji przewozów na liniach dedykowanych obsłudze Lubel-

skiego Obszaru Funkcjonalnego powinien posiadać standardową dla komunikacji miejskiej po-

jemność i charakteryzować się pewnymi cechami opisanymi w kolejnym podrozdziale. 
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3.3. Charakterystyka nowych linii komunikacji podmiejskiej  

W skali kraju komunikacja podmiejska o charakterze ponadlokalnym, wykonywana 

na obszarze o niezbyt intensywnej zabudowie, charakteryzuje się dużymi odległościami mię-

dzyprzystankowymi, taborem o mniejszej pojemności i – z przyczyn ekonomicznych – prawie 

wyłącznie wysokopodłogowym. W aktualnie (do końca 2016 r.) obowiązujących uwarunkowa-

niach komunikację tę organizują i realizują przedsiębiorstwa wywodzące się z grupy PKS i prze-

woźnicy prywatni.  

W ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, okres, na który organizator może za-

wrzeć umowę z operatorem, został ograniczony do 10 lat, z możliwością wydłużenia w szcze-

gólnych przypadkach (znacznego zainwestowania) o połowę. W praktyce umowy tak długie 

zawierane są dość rzadko i to najczęściej z podmiotami wewnętrznymi. Czas umowy znacząco 

wpływa na cenę usługi – im krótsza umowa, tym wyższy jej koszt, zdeterminowany przede 

wszystkim kosztami pozyskania taboru i jego adaptacji do warunków danego kontraktu. Przy 

zastosowanym taborze używanym, najniższe ceny osiągane są dla umów zawieranych na okres 

4 do 6 lat. Dla umów długich, ponad 6-letnich, zastosowanie taboru używanego powoduje 

także wzrost proponowanej ceny (konieczność remontów lub wymiany taboru w trakcie obo-

wiązywania umowy), a więc korzystniejsze staje się wykorzystywanie do realizacji umowy ta-

boru nowego lub używanego o niewielkim wieku i przebiegu. Tabor taki jest znacznie droższy 

w zakupie, lecz nie wymaga ciągłych interwencji, wysokiego stanu zapasu ilościowego oraz 

rozbudowanego zaplecza remontowego i utrzymywania zespołów pracowników do szybkiej 

reakcji w przypadku często występujących awarii. 

Dla umów długich – przynajmniej 8-letnich – opłacalny jest zakup lub leasing fabrycznie 

nowego taboru. Daje to szansę organizatorowi, przy stosunkowo niewielkim wzroście pono-

szonego kosztu, osiągnięcia znacznej jednorazowej poprawy warunków podróżowania. To 

z kolei zawsze wpływa na wzrost zainteresowania mieszkańców komunikacją zbiorową, 

a w efekcie – w większym zakresie na wybór komunikacji zbiorowej jako głównego środka 

do przemieszczania się, czyli skutkuje zmniejszeniem kongestii na drogach oraz stopnia zanie-

czyszczenia środowiska. 

W przypadku komunikacji podmiejskiej w dynamicznie rozwijającym się obszarze aglo-

meracji dużego miasta, istotnym czynnikiem w wyborze okresu, na który zawierana jest 

umowa, staje się zmienność zagospodarowania terenu. W przypadku Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, w którym znacząco zmienia się system transportowy – zrealizowany został I 

etap budowy obwodnicy Lublina, a w trakcie realizacji znajduje się kolejny odcinek – i zachodzą 
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dynamiczne procesy suburbanizacji, trudno optymalnie określić przebieg tras i zakres funkcjo-

nowania nowych linii komunikacji miejskiej dla odległego horyzontu czasowego.  

Istotne znaczenie ma także ciągle wzrastająca dostępność samochodów osobowych, do-

stępność miejsc parkingowych u celów podróży oraz polityka miasta Lublin w ograniczaniu 

ruchu pojazdów indywidualnych w centrum. Należy przypuszczać, że niezbędne będą zmiany 

przebiegu tras, okresów kursowania, czy zakresu objętych komunikacją miejską miejscowości, 

w miarę rozwoju zabudowy mieszkaniowej i zmian w zagospodarowaniu terenu. Umowa z ope-

ratorem powinna być więc zawarta na okres o średniej długości – 5 lat. Pozwoli to na uniknięcie 

kosztów utrzymywania przez długi czas słabo wykorzystywanych połączeń – w przypadku nie-

wielkiego zainteresowania mieszkańców gmin podmiejskich nową komunikacją aglomeracyjną. 

Umożliwi także elastyczną modyfikację oferty przewozowej po pierwszym, kilkuletnim okresie 

funkcjonowania przewozów, dostosowując zakres komunikacji zbiorowej o charakterze uży-

teczności publicznej do faktycznie występujących potrzeb. 

Dla tak zdefiniowanego czasu kontraktu z operatorem, dopuszczalne powinno być sto-

sowanie taboru używanego – co wpłynie na zmniejszenie poziomu koniecznych dopłat z bu-

dżetów samorządów. 

Wymogi jakościowe dotyczące taboru, dostępności informacji, realizacji przewozów, itp. 

– wraz z karami umownymi – stanowią ważny czynnik wpływający na proponowaną cenę. Zbyt 

wygórowane wymogi wyposażenia pojazdów, punktualności czy dostępności, mogą znacznie 

zawyżyć stawkę za wozokilometr. Z kolei zbyt niskie wymogi nie wpłyną istotnie na cenę, ale 

mogą być powodem niestarannego wykonywania umowy i w rezultacie – niezadowolenia pa-

sażerów. Zakres wymogów jakościowych powinien być więc wyważony, z położeniem więk-

szego nacisku na standard realizacji usług. 

Trasy linii podmiejskich prowadzące poza granicami intensywnie zurbanizowanego ob-

szaru miasta Lublin, charakteryzują się korzystniejszymi parametrami kosztów eksploatacji po-

jazdów. Odległości międzyprzystankowe są stosunkowo długie, a trasy prowadzą drogami po-

zbawionymi sygnalizacji świetlnej – ciągle zatrzymującej autobusy na skrzyżowaniach – pręd-

kość komunikacyjna i eksploatacyjna jest więc wyższa. W rezultacie, pojazdy na zdecydowanie 

dłuższych odcinkach będą poruszały się z prędkością optymalną dla niskiego zużycia paliwa. 

Autobusy nie będą uczestniczyły, poza stosunkowo krótkimi odcinkami w centrum Lublina, 

w kongestii w okresie szczytów przewozowych – ich koszt codziennej eksploatacji pojazdów 

będzie więc znacznie niższy niż pojazdów wykorzystywanych na liniach miejskich.  

Tabor wykorzystywany w przewozach w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym musi speł-

niać pewne wymogi ustalone, i od kilku lat skutecznie egzekwowane, w obecnym systemie 
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lubelskiej komunikacji miejskiej. Pojazdy będą więc wymalowane w kolorystyce miejskiej, z ta-

picerką w kolorystyce miejskiej, z klimatyzowaną przestrzenią pasażerską i miejscem na wózek 

inwalidzki. Nie jest natomiast konieczne stosowanie autobusów typowo miejskich, powszechnie 

wykorzystywanych na liniach śródmiejskich o minimum trojgu szerokich drzwiach, małej liczbie 

miejsc siedzących i całkowicie niskopodłogowych. 

W ponadlokalnej komunikacji podmiejskiej z powodzeniem stosowane są pojazdy 

z dwiema parami drzwi, tylko częściowo niską podłogą (np. tylko pomiędzy pierwszymi i dru-

gimi drzwiami, gdzie znajduje się m.in. miejsce na wózek i bagaż), z dużą liczbą miejsc siedzą-

cych i w części dostępnych z poziomu niskiej podłogi. Efektem są wyraźnie niższe koszty za-

kupu takich pojazdów. Ich dostępność na rynku pojazdów używanych też jest bowiem duża.  

Wyposażenie pojazdów powinno odpowiadać obecnemu standardowemu wyposażeniu 

stosowanemu w komunikacji miejskiej w Lublinie, ale dostosowanemu do warunków realizacji 

tras o długich przebiegach międzyprzystankowych. Pojazdy powinny być wyposażone w tablice 

elektroniczne z przodu, z boku i z tyłu pojazdu oraz w tablice wewnętrzne z trasą linii i w za-

powiedzi głosowe pojazdów. Autobusy powinny także być wyposażone w jednolity system po-

zycjonowania na mapie wraz z analizą odchyleń od rozkładów jazdy. 

Art. 1 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przedstawia zasady finansowa-

nia przewozów o charakterze użyteczności publicznej w regularnych przewozach osób w pu-

blicznym transporcie zbiorowym, realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okre-

ślenie przewidywanego finansowania usług przewozowych jest jednym z podstawowych zadań 

organizatora transportu, realizowanych w ramach planu transportowego, zgodnie z art. 12 ust. 

1 pkt. 3 tej ustawy. 

Finansowanie publicznego transportu zbiorowego odbywa się także poprzez wydatkowa-

nie środków z budżetu jednostek samorządowych. Środki te pokrywają wydatki bieżące na: 

§ zakup usług przewozowych lub dopłatę dla operatora; 

§ utrzymanie infrastruktury; 

§ sprzątanie przystanków; 

§ wytwarzanie, dystrybucję i kontrolę biletów; 

§ zamieszczanie informacji pasażerskiej; 

§ przeprowadzanie badań i analiz. 

Poza wydatkami bieżącymi, realizowane są wydatki inwestycyjne – na zakup taboru, wiat 

przystankowych, system informacji pasażerskiej, itd. 

Sposobem finansowania komunikacji zbiorowej może też być udostępnienie operatorowi 

przez organizatora środków transportu na realizację przewozów w zakresie publicznego trans-

portu zbiorowego. 
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Wydatki bieżące pokrywane są przychodami ze sprzedaży biletów i z opłat dodatkowych 

wnoszonych przez pasażerów, wpływami z opłat i kar, wpływami z opłat za korzystanie z przy-

stanków i dworców. 

Funkcjonowanie organizatora, przeprowadzanie badań i analiz, utrzymanie infrastruktury 

i sprzątanie przystanków – jako zadania organizatora nie budzą wątpliwości i są realizowanym 

zadaniem własnym jednostek samorządowych, a koszty z tym związane są już od pewnego 

czasu przez nie ponoszone. 

Zamieszczanie informacji pasażerskiej na przystankach będzie po 1 stycznia 2017 r. no-

wym zadaniem organizatora. Z kolei zamieszczanie informacji pasażerskiej w pojeździe to ob-

owiązek operatora, a jego szczegółowy zakres powinien być zdefiniowany w umowie. Prakty-

kowane jest także zlecanie operatorowi – poprzez zapis w umowie – czynności zamieszczania 

informacji na przystankach. Operator wykonuje wówczas to zadanie w imieniu organizatora, 

a wynagrodzenie za świadczenie usług obejmuje także to zadanie, oprócz wykonywania prze-

wozów. 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym umożliwia emisję i sprzedaż biletów za-

równo przez organizatora, jak i przez operatora. W komunikacji miejskiej w Lubelskim Obsza-

rze Funkcjonalnym przychody z biletów stanowią przychód jednostki budżetowej ZTM w Lubli-

nie – jako organizatora komunikacji miejskiej (czyli Gminy Miasto Lublin). Operatorzy lubelskiej 

komunikacji miejskiej otrzymują zapłatę za wykonywaną pracę eksploatacyjną w wysokości 

określonej w umowie.  

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadziła unormowanie, dające opera-

torowi prawo do rekompensaty z tytułu utraty przychodów, spowodowanej stosowaniem 

uprawnień pasażerów do ulg określonych ustawami oraz ulg dodatkowych, zdefiniowanych 

przez organizatora. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, rekompensatę należy rozumieć 

jako środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi publicznego trans-

portu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbio-

rowego. Operatorowi przysługuje rekompensata, jeżeli wykaże, że podstawą poniesionej straty 

z tytułu realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego są utracone przychody 

i poniesione koszty, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, proporcjonalnie do poniesionej 

straty (art. 52 ust. 1). 

Ulgi, które ustanowi organizator, traktowane są rozdzielnie z ulgami ustanowionymi usta-

wami, rekompensaty za ulgi ustanowione przez organizatora i tylko jego obciążają. Rekom-

pensata z tytułu utracenia przychodów spowodowanych stosowaniem ulg ustawowych jest co 

do zasady pokrywana z budżetu państwa. Warunkiem otrzymania takiej rekompensaty jest, 
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stosowanie kas fiskalnych posiadających pozytywną opinię ministra do spraw finansów. W roz-

liczeniach z operatorem musi więc być także możliwość ustalenia, jakie przychody zostały utra-

cone z tytułu stosowania ulg ustawowych, a jakie z tytułu stosowania ulg ustanowionych przez 

organizatora27. 

Zasady te będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r. Do tego czasu przewoźnik, jak 

dotychczas, podpisuje umowę z odnośnym urzędem marszałkowskim, na podstawie której 

otrzymuje zwrot utraconych przychodów – dopłatę do ulg ustawowych. 

Wysokość dopłat ponoszonych z budżetu samorządowego zależy więc od kilku czynni-

ków: 

§ skali zlecenia – liczby wozokilometrów, liczby potrzebnego taboru, długości kontraktu; 

§ charakteru obszaru na jakim wykonywane są przewozy; 

§ długości linii i charakteru ich tras (centrum miasta, dzielnice peryferyjne, obszary podmiej-

skie); 

§ wymogów jakościowych odnośnie kontraktowanego taboru, w tym wymaganego jego 

wieku; 

§ wymogów odnośnie wyposażenia wewnętrznego taboru, zainstalowania dodatkowych 

urządzeń, szczególnego wyglądu, itp. 

Rekompensata ulg ustawowych nie przysługuje, niestety, w przypadku organizowania 

przewozów w formie komunikacji miejskiej28. Powód tak nierównego traktowania pasażerów 

nie jest znany, wynika on prawdopodobnie z zaszłości historycznych i chęci ograniczenia wy-

datków budżetowych. Nie zachęca to jednak do rozwoju komunikacji miejskiej, należy także 

zauważyć, że ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego trans-

portu zbiorowego29, regulująca większość uprawnień do ulg w komunikacji autobusowej, nie 

ma zastosowania do komunikacji miejskiej. 

Miasta, które organizują komunikację miejską, stosują dość powszechnie praktykę 

uchwalania dodatkowych ulg gminnych dla wyrównania praw pasażerów w stosunku do pozo-

stałej komunikacji autobusowej. W większych miastach przyznawane są także dodatkowe 

uprawnienia, niekiedy w dość znacznym zakresie. Podobną politykę w zakresie stosowania ulg 

w komunikacji miejskiej stosuje także Rada Miasta Lublina. Prawo do przyznania dodatkowych 

ulg dotyczy każdego organizatora – także powiat czy samorząd wojewódzki mogą przyznać 

dodatkowe ulgi, nie będą one jednak objęte systemem rekompensaty z budżetu państwa.  

 

                                           

27 Art. 50 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 
28 Art. 56 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 
29 Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm. 
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3.4. Finansowanie funkcjonowania nowych linii komunikacji podmiejskiej  

Istotnym uwarunkowaniem funkcjonowania ponadgminnej komunikacji miejskiej i regio-

nalnej, jest odmienny sposób rekompensowania strat finansowych operatora, powstałych 

w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym 

transporcie zbiorowym. Rekompensowanie wydatków na sfinansowanie tych strat pokrywane 

jest bowiem co do zasady z budżetu państwa, ale z wyłączeniem komunikacji miejskiej30. 

Oznacza to, że finansowanie strat operatora z tytułu stosowania ulg w opłatach za przejazd 

w komunikacji miejskiej, zarówno ustawowych, jak i ustanowionych przez organ stanowiący 

miasta, odbywa się w ramach środków budżetowych miasta, z odpowiednim udziałem w tym 

finansowaniu gmin, które zawarły z miastem porozumienie.  

Zupełnie inny jest także katalog ulg ustawowych obowiązujących w komunikacji miejskiej 

i w pozostałej komunikacji autobusowej w przewozach zwykłych (nie pośpiesznych). 

Odmienny sposób obowiązku sfinansowania rekompensaty dla operatora, wynikającej 

ze stosowania ulg ustawowych, wpływa bardzo istotnie na wysokość koniecznych dopłat 

do działalności przewozowej, które muszą wnosić na rzecz operatora poszczególne gminy. 

Warto więc rozważyć wpływ uruchomienia komunikacji w proponowanym zakresie na budżety 

tych gmin, w obydwu sytuacjach: jako komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę mia-

sto Lublin oraz jako komunikacji regionalnej organizowanej przez samorząd wojewódzki lub 

powiatowy. Samorząd powiatowy może być organizatorem takiej komunikacji w ramach poro-

zumienia samorządów powiatów lubelskiego ziemskiego, świdnickiego i miasta Lublina jako 

powiatu grodzkiego. 

Należy zwrócić uwagę, że transport publiczny funkcjonujący w ramach porozumienia 

gmin LOF zawsze przyjmie formę przewozów komunikacji miejskiej, gdyż wśród gmin Lubel-

skiego Obszaru Funkcjonalnego są miasta – Lublin, Lubartów, Nałęczów, Piaski i Świdnik. 

Aktualnie operator komunikacji regionalnej (innej niż komunikacja miejska) ma prawo, 

po spełnieniu określonych warunków (m.in. posiadania kasy fiskalnej i podpisania umowy 

z urzędem marszałkowskim, a w przyszłości z organizatorem), do refundacji strat wynikających 

z honorowania ulg ustawowych obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Prawo 

pasażera do skorzystania z ulgi jest weryfikowane w momencie sprzedaży biletu, wysokość 

ulgi wynikająca z przepisów jest zróżnicowana (także dla celów statystycznych), a jej przyzna-

nie – na podstawie określonego dokumentu – jest równoznaczne ze sprzedażą biletu z usta-

wową zniżką. 

                                           

30 Art. 56 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 
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Stosowanie kas fiskalnych i sposób rozliczania się z urzędem marszałkowskim wymaga 

ustanowienia katalogu biletów zgodnego z wysokością ulg. Możliwa jest automatyczna przed-

sprzedaż biletów, w tym sprzedaż internetowa – wówczas weryfikacji wysokości należnej ulgi 

dokonuje obsługa pojazdu, w momencie zajmowania miejsca. Na podstawie m.in. tej weryfi-

kacji, z budżetu państwa przyznawane są dopłaty, będące rekompensatą za utracone przy-

chody z tytułu stosowania ulg. Katalog ulg ustawowych w komunikacji autobusowej innej niż 

miejska, jest jednak zupełnie odmienny od katalogu ulg ustanowionych przez Radę Miasta 

Lublin. Integracja taryfowa z lubelską komunikacją miejską, w ramach wspólnego systemu 

biletowego, byłaby więc niezwykle utrudniona.  

W komunikacji miejskiej występują wyższe wymagania wobec taboru, wyższy jest więc 

koszt realizacji przewozów przez operatora. W lubelskiej komunikacji miejskiej obowiązują 

określone standardy kontraktowanego taboru. Są to wymogi eksploatacji pojazdów fabrycznie 

nowych lub co najwyżej kilkuletnich, z niską podłogą przynajmniej pomiędzy pierwszymi i dru-

gimi drzwiami, z szerokimi drzwiami, pełnym wyposażeniem w informację elektroniczną z po-

zycjonowaniem na mapie, kasowniki dwufunkcyjne z komputerem pokładowym zintegrowane 

z systemem biletowym umożliwiającym zakupy biletów przez Internet, kolorystyką miejską, 

itp.). Przy przyjęciu założenia obsługi linii dedykowanych LOF w formie komunikacji miejskiej, 

koszt wozokilometra przy zachowaniu tych standardów, nie będzie znacząco niższy od kon-

traktowanego na liniach miejskich. Dla potrzeb porównania kosztów przyjęto oszczędności 

w wysokości 10% (5,40 zł netto za wozokilometr).  

Stawki za wozokilometr pracy przewozowej płacone przez organizatorów komunikacji 

miejskiej w Polsce są zróżnicowane, ale oscylują przeważnie w granicach 5 do 7 zł za wozoki-

lometr (netto). Średnia stawka płacona operatorom, innym niż podmioty wewnętrzne, 

w 2013 r. wyniosła około 6,0 zł za wozokilometr31.  

Niższe wymogi odnośnie stosowanego taboru, przy korzystniejszych warunkach jego 

użytkowania (wyższa prędkość komunikacyjna i eksploatacyjna, wynikająca z pozamiejskiego 

charakteru większości trasy), wpływają na obniżenie jednostkowego kosztu wozokilometra. 

Dla taboru stosowanego w komunikacji regionalnej, o znacznie niższych wymaganiach, osz-

czędności te mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent.  

Jednostkowe koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa przewozowe w komunikacji re-

gionalnej są znacznie niższe niż w komunikacji miejskiej – wahają się najczęściej w granicach 

3,5 do 4,5 zł. 

                                           

31 Źródło: „Komunikacja miejska w liczbach”, Nr 2/13, s. 59-60.  
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Dla potrzeb analizy przyjęto, że w przypadku organizowania przewozów w formie komu-

nikacji regionalnej, minimalne standardy dotyczące taboru zostaną zachowane, co spowoduje, 

że koszt wozokilometra będzie niższy niż w komunikacji miejskiej tylko o 20% i wyniesie 

4,32 zł, a więc ukształtuje się na poziomie górnej granicy kosztów eksploatacji dla przedsię-

biorstw komercyjnych w ponadgminnych przewozach pasażerskich.  

W komunikacji miejskiej pojawia się, z powodu braku kontroli wszystkich pasażerów 

przez obsługę pojazdu, istotniejsza statystycznie niż w komunikacji regionalnej, kategoria ga-

powiczów. Na podstawie wyników badań marketingowych można przyjąć, że udział gapowi-

czów w ogóle pasażerów może osiągać od kilku do nawet kilkunastu procent ogółu pasażerów. 

Największy udział gapowiczów odnotowywany jest na peryferiach sieci komunikacyjnej dużych 

miast – na liniach podmiejskich i o niskiej częstotliwości – oraz w porach dnia o najmniejszej 

liczbie kursów, w których prawdopodobieństwo kontroli jest wyraźnie mniejsze. 

W skali kraju, przeciętny udział gapowiczów w komunikacji miejskiej, to około 5%. Ozna-

cza to, że wraz z osobami uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych, średnio 30% pasażerów 

komunikacji miejskiej nie uiszcza opłaty za przejazd, a kolejne 35% wnosi ją jedynie w części 

(w Lublinie – w połowie). Wyższy odsetek osób niewnoszących opłat za przejazd istotnie obniża 

rentowność linii komunikacyjnych. W niniejszej analizie wpływ ten jednak pominięto.  

W komunikacji miejskiej powszechnie stosowane jest rozwiązanie (funkcjonujące także 

w Lublinie), w którym wpływy z biletów stanowią przychód organizatora, czyli miasta. Jeśli 

wpływy z biletów stanowią dochód budżetu miasta, to budżet ten ponosi również pełny koszt 

usługi realizowanej przez operatora, na mocy umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego 

przetargu lub – w przypadku podmiotu wewnętrznego – w wysokości poniesionych uzasadnio-

nych kosztów świadczenia usług, powiększonych o rozsądny zysk. W tym modelu to organiza-

tor (miasto) ponosi więc ryzyko niewłaściwego oszacowania wpływów z biletów, a operator 

ponosi tylko ryzyko niewłaściwego oszacowania własnych kosztów. 

Ze względu na obecnie (do końca 2016 r.) obowiązujące uregulowania, na mocy których 

umowę o refundacje ulg ustawowych z budżetu państwa może podpisać z urzędem marszał-

kowskim jedynie przewoźnik (a nie samorząd), w przewozach innych niż komunikacja miejska 

stosuje się prawie wyłącznie rozwiązanie, w którym wpływy z biletów stanowią przychód ope-

ratora. Wpływy z biletów finansują część kosztów funkcjonowania przewozów, a kolejną część 

finansują dotacje z budżetu państwa, przekazywane w wyniku umowy podpisanej z urzędem 

marszałkowskim. Jednostka samorządowa dopłaca jedynie różnicę wynikającą z oszacowania 

przez operatora, w postępowaniu jego wyboru, kosztów własnych, przychodów z biletów 

i oczekiwanej refundacji z tytułu stosowania ulg. 
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W komunikacji regionalnej jednostka samorządowa dopłaca operatorowi kwotę wynika-

jącą z rozstrzygniętego przetargu (lub kwotę rekompensaty dla podmiotu wewnętrznego). Ry-

zyko niewłaściwego oszacowania przychodów z biletów, dotacji budżetowych oraz własnych 

kosztów, ponosi w pełni operator. Konieczność dopłaty ze strony jednostki samorządowej wy-

nika z obowiązku stosowania ulg gminnych oraz z wykonywania przewozów na liniach nieren-

townych – niezbędnych z powodów społecznych lub prawnych (np. dowóz dzieci do szkół). 

Wpływy z biletów zależą od rodzaju linii: najwyższe wpływy przedsiębiorstwa przewo-

zowe osiągają z reguły na liniach jednocześnie realizujących przewozy dzieci i młodzieży 

do i ze szkół oraz dojazdy do i z miejsc pracy, najniższe zaś – na trasach o dużej konkurencji 

pomiędzy przewoźnikami i prowadzonych przez małe miejscowości. Linie dowożące dzieci 

i młodzież do i ze szkół charakteryzują się wysokim udziałem (60-80%) pasażerów podróżują-

cych na podstawie biletów miesięcznych. Dotyczy to jednak tylko kursów realizowanych w go-

dzinach rozpoczynania i kończenia nauki. Kursy w porach dojazdów do pracy charakteryzują 

się odmienną strukturą pasażerów i sprzedawanych biletów – udział pasażerów podróżujących 

na podstawie biletów miesięcznych spada do 30-40%, rośnie natomiast liczba pasażerów po-

dróżujących na podstawie biletów jednorazowych.  

Kursy w szczytach porannych mają jednak niekorzystną cechę – charakteryzuje je jed-

nokierunkowość wykorzystania (liczba pasażerów w jednym kierunku jest wysoka, a w prze-

ciwnym bardzo niska lub w ogóle brak pasażerów). 

W kursach w pozostałych porach dnia, udział pasażerów stałych, korzystających z bile-

tów miesięcznych, niekiedy spada do poziomu nawet tylko kilku procent lub też nie występuje 

wcale.  

Pasażerowie podróżujący na podstawie biletów miesięcznych stanowią lojalną grupę ko-

rzystających na co dzień z publicznego transportu zbiorowego i ich udział powinien być jak 

najwyższy. Pasażerowie podróżujący na podstawie biletów jednorazowych dokonują każdora-

zowo wyboru środka transportu i po raz kolejny mogą skorzystać z samochodu osobowego 

zamiast z komunikacji zbiorowej, nie są więc grupą stabilną.  

Podobna sytuacja w strukturze pasażerów i sprzedawanych biletów występuje w podziale 

na bilety normalne i z różnymi rodzajami ulg. W kursach w porach dojazdów dzieci i młodzieży 

do szkół, udział pasażerów posiadających prawa do ulg może sięgać nawet 80-90%. W kursach 

poza godzinami szczytu komunikacyjnego oraz dojazdów do i ze szkół, udział pasażerów ko-

rzystających z ulg spada do poziomu tylko kilku lub kilkunastu procent. 

Udział pasażerów kupujących bilety ulgowe wpływa na wysokość otrzymywanej przez 

przewoźnika dotacji z budżetu na pokrycie strat w przychodach spowodowanych stosowaniem 
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ulg określonych ustawami. Średni poziom refundacji dla kursów typowo szkolnych oscyluje 

wokół wielkości przychodów z biletów ulgowych. 

Wysokość oczekiwanej dopłaty zależy od szacowanej rentowności danej linii. Dla linii 

o znacznych potokach pasażerskich, na których liczba pasażerów, szczególnie w szczytach 

przewozowych, jest wysoka, a konkurencja przewoźników niewielka, rentowność przewozów 

może być nawet dodatnia, konieczność dopłaty od organizatora może więc wcale nie wystąpić. 

Odwrotna sytuacja wystąpi dla linii o niskich potokach pasażerskich, dla kursów pozaszczyto-

wych, w dni wolne od pracy czy dla linii o dużym kilometrażu, ale jednocześnie o małej liczbie 

pasażerów. Rentowność takich połączeń jest ujemna, a oczekiwania dopłat ze strony operato-

rów są znaczne. 

Dla obecnych linii przekraczających granice miasta w komunikacji miejskiej w Lublinie 

rentowność wszystkich linii w każdym z dni tygodnia jest ujemna. Przeciętny przychód z biletów 

na liniach dziennych wynikający z badań marketingowych, przeprowadzonych w październiku 

i listopadzie 2012 r., wahał się w granicach od 0,70 do 4,21 zł na wozokilometr w dniu po-

wszednim, od 0,80 do 2,11 zł w sobotę i od 0,37 do 2,70 zł w niedzielę. Średnia wartość 

przychodu z biletów, zważona liczbą wozokilometrów i liczbą dni poszczególnego rodzaju 

w skali roku, wynosi na odcinkach pozamiejskich lubelskiej komunikacji miejskiej około 1,90 zł 

na wozokilometr i taką też wartość przyjęto w szacunkach. 

Refundacja strat przychodów operatora z tytułu stosowania ulg ustawowych w komuni-

kacji miejskiej nie występuje, natomiast w komunikacji regionalnej stanowi znaczący element 

finansowania pasażerskiego transportu zbiorowego. Wysokość refundacji zależy istotnie 

od struktury pasażerów korzystających z ulg. W przypadku dużego udziału pasażerów korzy-

stających z wysokiego wskaźnika ulgi (osoby niepełnosprawne, studenci, uczniowie, itd.), wy-

stępują w praktyce sytuacje wielkości refundacji przewyższającej wysokość wpływów z biletów 

ulgowych. Dla potrzeb analizy w uproszczeniu przyjęto, że wysokość refundacji będzie równa 

wysokości wpływów z biletów ulgowych. 

Wielkość wpływów z biletów oraz wysokość refundacji zależą od struktury przewożonych 

pasażerów. W obecnej sytuacji w Polsce – coraz powszechniejszego korzystania z samochodów 

osobowych – udział pasażerów korzystających z ulg jest wysoki, przekraczający udział tej 

grupy w strukturze ludności obsługiwanego obszaru.  

Udział pasażerów podróżujących liniami lubelskiej komunikacji miejskiej na odcinkach 

pozamiejskich, przekracza połowę ogółu pasażerów i stanowi większość pasażerów podróżu-

jących odpłatnie. W całej sieci lubelskiej komunikacji miejskiej udział pasażerów korzystają-

cych z przejazdów ulgowych stanowi natomiast około połowy ogółu pasażerów wnoszących 

opłaty za przejazd. Wyższy udział pasażerów korzystających z ulg na odcinkach pozamiejskich 
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wynika z charakteru tych linii, w znacznej mierze służących dowozowi dzieci i młodzieży 

do szkół w Lublinie. Proponowana w koncepcji relatywnie wysoka liczba kursów w dobie, służyć 

ma zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, a nie tylko 

tych, którzy korzystają z ulg. W szacunkach przyjęto więc, że udział pasażerów korzystających 

z ulg, stanowić będzie połowę całkowitej liczby pasażerów. 

Dopłaty wnoszone na liniach podmiejskich przez gminy, które zawarły porozumienie 

o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego, powinny być proporcjonalne 

do stopnia zaspokajania przez daną linię potrzeb mieszkańców każdej z gmin. Oznacza to, 

że wysokość dopłaty niezbędna do poniesienia na danej linii, powinna być podzielona pomiędzy 

gminy, które ta linia obsługuje. Zastosowany sposób podziału byłby najbardziej sprawiedliwy, 

gdyby był proporcjonalny do liczby pasażerów z każdej z gmin korzystających z danej linii. Nie 

jest jednak możliwe jednoznaczne określenie, której z gmin przypisać danego pasażera. Po-

nadto, byłoby to niezwykle trudne, kosztowne i czasochłonne do wyliczenia. 

W praktyce stosuje się więc różne przeliczniki, najczęściej związane z drogą przejazdu 

przez daną gminę. W finansowaniu linii obsługujących obszar gmin Lubelskiego Obszaru Funk-

cjonalnego, wjeżdżających do miasta Lublina, powinno mieć udział także miasto Lublin – w ta-

kim stopniu, w jakim linie te zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta. Należy jednak zauwa-

żyć, że podróże do i z miasta Lublina realizowane będą głównie przez mieszkańców okolicznych 

gmin, co wynika m.in. z przeprowadzonych badań marketingowych. Trudno więc oczekiwać 

zainteresowania miasta współfinansowaniem takich linii. 

Obecne linie o charakterze podmiejskim, poza obsługującymi gminę Konopnica, zostały 

zaplanowane w taki sposób, że są jednocześnie liniami miejskimi. Ponadto, linie te obsługują 

obszary podmiejskie położone w sąsiedztwie granic miasta. Linie proponowane w niniejszej 

koncepcji mają za zadanie zapewnić mieszkańcom gmin LOF szybki dojazd do punktów prze-

siadkowych w Lublinie. W szacunku wysokości niezbędnej dopłaty przyjęto zatem, że udział 

miasta Lublina w finansowaniu tych linii będzie symboliczny i jego wysokość pominięto. 

Część proponowanych linii obsługuje więcej niż jedną gminę. W przypadku gmin, które 

nie graniczą z Lublinem, przejazd przez gminę graniczącą z Lublinem jest jedyną możliwością 

dotarcia do miasta wojewódzkiego. Wyznaczanie tras linii obsługujących równomiernie jedno-

cześnie wiele gmin jest o tyle trudne, że można oczekiwać wysokiego napełnienia pojazdów 

w porach szczytów przewozowych, już w momencie przekraczania granicy gminy zewnętrznej. 

Tak skonstruowana oferta byłaby przyjazna dla mieszkańców gminy najbardziej odległej od Lu-

blina, w której zaczynałby się kurs, ale zarazem niekorzystna dla gminy bliskiej granic Lublina, 

w której występowałyby już trudności z zajęciem miejsca w pojeździe. W szacunkach przyjęto 

więc, że linie obsługujące gminy odległe od miasta Lublina są im dedykowane i pełną wysokość 
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dopłaty przypisano tym gminom. Nie oznacza to, że dla tych linii nie powinno być przystanków 

w gminach tranzytowych oraz nie oznacza to, że ostateczne rozliczenie kosztów dopłat pomię-

dzy gminami będzie przebiegało w ten sposób. Sposób podziału dopłat pomiędzy zaintereso-

wane gminy powinien być wynikiem negocjacji pomiędzy nimi.  

W tabeli 9 przedstawiono oszacowane roczne koszty, wpływy z biletów i wysokość ko-

niecznej dopłaty z budżetów samorządowych dla przewozów w LOF realizowanych w formie 

komunikacji miejskiej, a w tabeli 10 – w formie komunikacji regionalnej organizowanej przez 

samorząd ponadgminny.  

Tab. 9. Prognoza rocznej wysokości dopłat gmin do linii dedykowanych obsłudze 

LOF – funkcjonujących jako linie komunikacji miejskiej 

Linia 
Koszt obsługi 

[tys. zł] 

Wpływy z biletów 

[tys. zł] 

Dopłata 

[tys. zł] 

Kierunek: gmina Niemce oraz miasto i gmina Lubartów 

201 2 241  996 1 245  

211 1 247  554 693  

221 1 522  677 846  

231 218 97 121  

241 1 079 479 599  

Kierunek: gmina Wólka i gmina Spiczyn 

202 904 402  502  

212 635 282  353  

222 1 320  587  733  

Kierunek: miasto Świdnik 

203 1 095  487  609  

Kierunek: gmina Świdnik i gmina Mełgiew 

204 1 460  649  811  

214 1 438 639  799  

Kierunek: gmina Głusk 

205 1 387  617  771  

215 334  148  186  

225 803  357  446  

235 1 084  482  602  

245 1 371  609  761  
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Linia 
Koszt obsługi 

[tys. zł] 

Wpływy z biletów 

[tys. zł] 

Dopłata 

[tys. zł] 

Kierunek: gmina Niedrzwica Duża i gmina Konopnica 

206 1 376  612  765 

Kierunek: gmina Konopnica 

207 775  345  431  

217 1 095  487  609 

227 910  404  506  

Kierunek: gmina Nałęczów i gmina Jastków 

208 2 075 922 1 153 

218 345 154 192  

228 983 437 546  

Ogółem  24 329  11 422  14 277  

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość dopłaty do wozokilometra – wg przyjętych założeń – osiągnie dla komunikacji 

miejskiej poziom 3,00 zł do każdego wozokilometra. 

Tab. 10. Prognoza rocznej wysokości dopłat gmin do linii dedykowanych obsłudze 

LOF – funkcjonujących jako linie komunikacji regionalnej 

Linia 
Koszt obsługi 

[tys. zł] 

Wpływy z biletów 

[tys. zł] 

Refundacja 

z tytułu udzielo-

nych ulg 

ustawowych 

[tys. zł] 

Dopłata 

[tys. zł] 

Kierunek: gmina Niemce oraz miasto i gmina Lubartów 

201 1 793  996 469  328 

211 998  554 260  183 

221 1 218 677 318  224 

231 175 97 49  29 

241 863 479 225  158 

Kierunek: gmina Wólka i gmina Spiczyn 

202 724 402 189  133 

212 508 282 132  93 

222 1 056  588 275  194 
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Linia 
Koszt obsługi 

[tys. zł] 

Wpływy z biletów 

[tys. zł] 

Refundacja 

z tytułu udzielo-

nych ulg 

ustawowych 

[tys. zł] 

Dopłata 

[tys. zł] 

Kierunek: miasto Świdnik 

203 877  487 229  161 

Kierunek: gmina Świdnik i gmina Mełgiew 

204 1 168 649 305  215 

214 1 150 639 300  211 

Kierunek: gmina Głusk 

205 1 110  617 290  204 

215 267 148 74  45 

225 643 357 168  118 

235 867 482 226  159 

245 1 097  609 286  201 

Kierunek: gmina Niedrzwica Duża i gmina Konopnica 

206 1 101  612 287  202 

Kierunek: gmina Konopnica 

207 620  345 162  114 

217 876 487 229  161 

227 728 404 190  134 

Kierunek: gmina Nałęczów i gmina Jastków 

208 1 660 922 434  304 

218 276 154 77  46 

228 786 437 205  144 

Ogółem  19 463  11 422 5 376 3 761 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysokość dopłaty do wozokilometra – wg przyjętych założeń – osiągnie w komunikacji 

regionalnej (ponadgminnej, niebędącej komunikacją miejską) poziom 0,79 zł do każdego wo-

zokilometra. 

W tabeli 11 zestawiono wysokości dopłat od poszczególnych gmin Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego – zgodnie z określonym wstępnym schematem ich naliczania. 
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Tab. 11. Porównanie wysokości dopłat do funkcjonowania linii obsługujących LOF 

w formie komunikacji miejskiej i regionalnej w podziale na poszczególne gminy 

Gmina 

Wysokość dopłat 
w zależności od formy realizacji przewozów [tys. zł]  

komunikacja miejska komunikacja regionalna 

Niemce 2 259  594 

Lubartów – miasto 623  164 

Lubartów – gmina 623  164 

Wólka 855  226 

Głusk 1 234  322 

Konopnica 1 545 409 

Świdnik 609 161 

Mełgiew 811 215 

Jastków 738 191 

Nałęczów 1 153 304 

Spiczyn 733 194 

Piaski 799 211 

Strzyżewice 771 204 

Jabłonna 685 181 

Niedrzwica Duża 765 202 

Ogółem LOF 14 277  3 761  

Źródło: opracowanie własne 

Różnice w wysokości dopłat – w zależności od formy realizacji przewozów (komunikacja 

miejska organizowana przez ZTM w Lublinie i komunikacja regionalna organizowana przez 

samorząd szczebla ponadgminnego) – są bardzo duże. Jeśli tylko możliwości finansowe gmin 

na to pozwolą, to korzystniej dla pasażerów jest uruchomić wariant przewozów w komunikacji 

miejskiej – z pełną integracją systemów autobusowej komunikacji publicznej w całym Lubel-

skim Obszarze Funkcjonalnym, z zapewnieniem wysokich standardów obsługi oraz z komplek-

sowym systemem informacji dla pasażera. Jeżeli jednak możliwości finansowe gmin nie po-

zwolą na uruchomienie komunikacji miejskiej w proponowanym zakresie, wart rozważenia jest 

drugi wariant, pomimo trudności z integracją taryfowo-biletową oraz niższych standardów ob-

sługi.   
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4. Wstępna koncepcja optymalizacji oferty przewozowej 

komunikacji miejskiej w Lublinie 

4.1. Uwarunkowania planowania koncepcji optymalizacji eksploatacyjnej 

oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej  

Najważniejsze determinanty koncepcji optymalizacji eksploatacyjnej oferty przewozowej 

lubelskiej komunikacji miejskiej – podstawowej i rozszerzonej – wynikają ze Szczegółowego 

Opisu Zamówienia, stanowiącego Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w przetargu na wykonanie koncepcji. 

Koncepcja określona jako podstawowa, powinna uwzględniać obecny układ komuni-

kacyjny oraz rozbudowę sieci trakcji trolejbusowej, przewidzianą do zrealizowania w ramach 

projektu pn. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie do połowy 

2015 r. 

Przedstawiane propozycje nowego układu komunikacyjnego muszą uwzględniać wy-

tyczne Zamawiającego, określające możliwości taborowe i infrastrukturalne lubelskiej komuni-

kacji miejskiej. Główną determinantą opracowywanej koncepcji była konieczność wprowadze-

nia trolejbusów na nowe odcinki sieci trakcyjnej, przy możliwym wykorzystaniu dodatkowego 

napędu tych pojazdów – bateryjnego lub spalinowego agregatu prądotwórczego – na odcin-

kach tras linii bez sieci trakcyjnej. 

Przy konstruowaniu koncepcji podstawowej należało przyjąć możliwość eksploatacji tro-

lejbusów na wszystkich trasach przewidzianych w planach rozbudowy sieci trakcyjnej, z wyjąt-

kiem odcinków: 

§ w ciągu ul. Muzycznej – na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Stadionowej; 

§ w ciągu ul. Nadbystrzyckiej – na odcinku od ul. Glinianej do przystanku Politechnika; 

§ na północ od pętli Chodźki – Szpital (do pętli przy ul. Paderewskiego); 

§ w ciągu ul. Jana Pawła II – od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz w ciągu al. Kraśnickiej 

od ul. Jana Pawła II do pętli Węglin; 

§ w ciągu ulic Mełgiewskiej i Grygowej – od pętli Mełgiewska do ul. Pancerniaków. 

Maksymalną liczbę pojazdów w ruchu w dzień powszedni określono na 310 (w tym 215 

autobusów i 95 trolejbusów), w sobotę – na 180 (w tym 110 autobusów i 70 trolejbusów), 

a w niedzielę – 140 (w tym 90 autobusów i 50 trolejbusów). 

Maksymalną roczną liczbę wozokilometrów określono na 19 mln (w tym autobusy – 

12,5 mln i trolejbusy – 6,5 mln), 
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W zamówieniu sprecyzowano również strukturę rodzajową taboru przeznaczanego 

do obsługi poszczególnych linii lubelskiej komunikacji miejskiej, przedstawiając ją następująco: 

§ 68 autobusów 18-metrowych; 

§ 140 autobusów 12-metrowych; 

§ 10 autobusów 15-metrowych; 

§ 12 trolejbusów 18-metrowych (pojemność 125 pasażerów); 

§ 20 autobusów 9-metrowych; 

§ 100 trolejbusów 12-metrowych (pojemność ok. 75 pasażerów). 

Dla każdego z wyszczególnionych typów taboru zalecono przyjęcie wskaźnika gotowości 

technicznej na poziomie 90%. 

W procesie optymalizowania oferty przewozowej najważniejsza jest konieczność pełnej 

synchronizacji rozkładów jazdy w całej sieci komunikacyjnej. Polega to na odejściu od opraco-

wywania rozkładu jazdy w odniesieniu do jednej linii (lub zadania komunikacyjnego, przezna-

czonego do obsługi jednym autobusem), na rzecz układania rozkładów jednocześnie dla całej 

sieci komunikacyjnej lub – w miastach największych – jej powiązanych fragmentów. 

Analizując strukturę podaży przez pryzmat częstotliwości świadczenia usług przewozo-

wych na trasach obsługiwanych przez więcej niż jedną linię, należy zauważyć, że wspólna 

częstotliwość obsługi kilku linii o niższej częstotliwości będzie odczuwana jako wysoka tylko 

wówczas, kiedy zapewniona zostanie rytmiczna obsługa ciągu komunikacyjnego, polegająca 

na równomiernych odstępach czasu pomiędzy odjazdami kolejnych pojazdów udających się 

w tym samym kierunku. 

Synchronizacja rozkładów w skali całej sieci komunikacyjnej ujawnia efekty synergiczne 

– przy zachowaniu niezmienionej pracy eksploatacyjnej i liczby zaangażowanego taboru, moż-

liwa jest znacząca poprawa odczuwalnej częstotliwości kursowania pojazdów na najważniej-

szych ciągach komunikacyjnych. Zjawisko to zachodzi jednak tylko wtedy, kiedy powiązany 

ze sobą fragment sieci komunikacyjnej – lub nawet cała sieć komunikacyjna – funkcjonuje 

w danym przedziale czasowym z identyczną częstotliwością, tzw. częstotliwością modułową. 

Z punktu widzenia czytelności rozkładu jazdy dla pasażera (postulat rytmiczności), najkorzyst-

niejsze są częstotliwości powtarzające się w cyklu 60-minutowym. 

Nie oznacza to konieczności wyznaczenia identycznej częstotliwości dla wszystkich linii, 

a jedynie częstotliwości będącej dzielnikiem lub mnożnikiem wartości częstotliwości moduło-

wej. 
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Warunkiem uzyskania efektu synchronizacji rozkładów w skali całej sieci komunikacyjnej 

jest: 

- skupienie tras wszystkich linii obsługujących wspólnie dany kierunek w wiązki o jednolitym 

przebiegu przez obszary generujące największy popyt; 

- przeprowadzenie kategoryzacji linii, czyli przyporządkowania każdej z linii do jednej z ka-

tegorii względem obowiązującej w danej porze częstotliwości modułowej. 

W procesie kategoryzacji, wyróżnia się w sieci komunikacyjnej cztery kategorie połączeń: 

§ linie priorytetowe (I kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością podwojoną w stosunku 

do modułowej; 

§ linie podstawowe (II kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością równą częstotliwości mo-

dułowej; 

§ linie uzupełniające (III kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością będącą wielokrotnością 

częstotliwości modułowej, najczęściej dwukrotnie niższą od modułowej; 

§ linie marginalne – inaczej zindywidualizowane (IV kategorii) – funkcjonujące w pewnym 

sensie autonomicznie, z częstotliwościami zależnymi od specyfiki popytu na ich usługi. 

W miastach małych i średnich, ze względu na ograniczenia budżetowe, z reguły wyzna-

cza się co najwyżej trzy kategorie linii – nie projektuje się linii priorytetowych. 

W rozkładzie jazdy opartym na częstotliwości modułowej, odjazdy pojazdów poszczegól-

nych linii z przystanków krańcowych są wynikiem zależności odjazdów na wspólnie obsługiwa-

nych ciągach komunikacyjnych. W rezultacie, rozkład jazdy układa się jak gdyby od środka 

trasy, a nie poprzez wyznaczanie kolejnych odjazdów z przystanków początkowych. 

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia uwzględniono zalecenia teorii ekono-

miki transportu miejskiego w zakresie planowania oferty przewozowej, zawarte także w obo-

wiązującym planie transportowym i narzucono wykonawcy przeprowadzenie kategoryzacji linii 

komunikacyjnych – ze względu na ich znaczenie w obsłudze miasta oraz częstotliwość funk-

cjonowania. 

Wartość częstotliwości modułowej, obowiązującej na liniach podstawowych w porach 

szczytowego natężenia ruchu, określono na 15 min. Wykonawcę zobowiązano również do za-

planowania układu linii komunikacyjnych opartego na trasach o niewielkiej wariantowości, 

a także do wzięcia pod uwagę historycznie ukształtowanego układu linii komunikacyjnych w za-

kresie numeracji, nazewnictwa linii i przyzwyczajeń pasażerów, aczkolwiek dopuszczono za-

proponowanie pewnych niezbędnych zmian w systemie numeracji linii. 

Koncepcję rozszerzoną zaplanowano natomiast jako uzupełnienie koncepcji podstawo-

wej, uwzględniające dalszą rozbudowę trolejbusowej sieci trakcyjnej przewidzianą na lata 

2015-2020, budowę dworca zintegrowanego w rejonie Dworca Głównego PKP oraz układu 
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drogowego założonego do budowy w tym okresie. Ze względu na zrealizowanie do 2015 r. 

większości planowanych nowych odcinków trolejbusowej sieci trakcyjnej i eksploatację przez 

MPK Lublin Sp. z o.o. trolejbusów dwunapędowych, należy przyjąć, że największy zakres ewen-

tualnych zmian w podaż usług lubelskiej komunikacji miejskiej, związanych z optymalizacją 

oferty przewozowej, powinien nastąpić właśnie w 2015 r. – wraz z objęciem nowo wybudowa-

nych odcinków sieci trakcyjnej komunikacją trolejbusową – a nie w terminie późniejszym. Z tej 

przyczyny, koncepcję rozszerzoną należy zaplanować jako projekt ewaluacji koncepcji podsta-

wowej, zatem jej opracowanie na etapie wstępnym – tj. przed wniesieniem uwag do wstępnej 

koncepcji podstawowej przez Zamawiającego – nie jest uprawnione. Opracowanie koncepcji 

rozszerzonej, stanowiącej wydłużenia zaprojektowanych linii trolejbusowych o nowe odcinki 

sieci trakcyjnej oraz jej uzupełnienie o nowe połączenia, wykorzystujące ul. Muzyczną, stano-

wiącą najszybsze połączenie rejonu Dworca Głównego PKP z dzielnicą LSM, nastąpi bezpo-

średnio po naniesieniu ewentualnych uwag Zamawiającego do koncepcji podstawowej. 

Podstawą każdej koncepcji optymalizacji sfery podaży usług przewozowych komunikacji 

miejskiej powinny być wyniki kompleksowych badań wielkości popytu na usługi przewozowe – 

w zakresie wielkości przewozów i wykorzystania pojazdów na poszczególnych liniach oraz pre-

ferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców – w zakresie hierarchizacji postulatów prze-

wozowych (wysoka częstotliwość kursów kontra bezpośredniość połączeń) oraz postulowa-

nych, nierealizowanych do tej pory połączeń bezpośrednich. Biorąc powyższe pod uwagę, Za-

mawiający zobowiązał Wykonawcę obligatoryjnie do opracowania koncepcji nowego układu 

linii i częstotliwości ich obsługi w oparciu o wyniki badań potoków pasażerskich i więźby ruchu 

pasażerskiego przeprowadzonych w 2010 r. i 2014 r. (do oparcia prac nad konstrukcją oferty 

przewozowej na wynikach badań marketingowych obligują również zapisy planu transporto-

wego). 

Przekazane wyniki badań marketingowych z 2010 r. zawierały komplet analiz zebranych 

danych – wraz z prezentacją wniosków z badań (dokumenty te powstały w 2011 r., w wyniku 

odrębnego zamówienia publicznego – nieobejmującego samych badań). Dla 2014 r. przeka-

zano natomiast skany kart pomiarowych uczestników badań marketingowych, wypełniane bez-

pośrednio w pojazdach. Analizy, umożliwiające wnioskowanie na podstawie wyników tych ba-

dań, jak dotąd nie powstały. 

Teoretycznie można byłoby oprzeć planowanie koncepcji optymalizacji eksploatacyjnej 

oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej na wynikach badań marketingowych i ich 

analiz z 2010 r. Od tamtego czasu zmienił się jednak bardzo – na korzyść – sposób zarządzania 

podażą usług lubelskiej komunikacji miejskiej przez ZTM w Lublinie. W podsystemie komuni-

kacji trolejbusowej (w segmencie „tradycyjnych” linii trolejbusowych z zakresu numeracji 
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od 150) wprowadzono pełną koordynację wszystkich linii, w oparciu o wspólne takty częstotli-

wości. W podsystemie komunikacji autobusowej także wprowadzono takty (w określonych po-

rach różne od obowiązujących na liniach trolejbusowych), skupiono niektóre linie w wiązki 

i skoordynowano ich rozkłady jazdy na wspólnie obsługiwanych trasach. Zarządzanie ofertą 

przewozową osiągnęło więc w Lublinie bardzo wysoki stopień profesjonalizacji. 

Wyniki badań marketingowych z 2010 r. poddane zostały kompleksowej analizie, na pod-

stawie której opracowano koncepcję zmian w podaży usług. W 2011 r. wrocławska firma 

„TRAKO” sporządziła dokument pt. „Analiza rynku komunikacji miejskiej w Lublinie wraz z op-

tymalizacją oferty przewozowej na podstawie przeprowadzonych badań rynku komunikacji 

miejskiej”. Było to opracowanie zbieżne tematycznie z niniejszą koncepcją. Zaproponowano 

w nim podstawowy, szczytowy takt częstotliwości dla całej sieci komunikacyjnej równy 15 

minutom oraz szereg zmian w trasach poszczególnych linii wraz z uporządkowaniem częstotli-

wości kursowania pojazdów na tych liniach. Na przestrzeni ostatnich 4 lat wybrane elementy 

koncepcji firmy „TRAKO” wdrożono, jednak zrezygnowano z wdrożenia jej jako całości. 

Przywołana koncepcja opierała się na systemowej analizie wyników badań marketingo-

wych wielkości popytu z 2010 r. – porównania każdej z linii pod kątem liczby przewożonych 

pasażerów i wykorzystania pojazdów, mierzonego liczbą pasażerów na kilometr – i następnie 

próby do wyrównania standardów obsługi. W transporcie miejskim termin „optymalizacja eks-

ploatacyjna” oznacza bowiem dążenie do wyrównania standardów obsługi komunikacyjnej 

i wykorzystania pojazdów – poprzez ograniczanie lub w skrajnych wypadkach nawet likwidację 

najsłabiej wykorzystanych połączeń oraz wzmacnianie połączeń charakteryzujących się naj-

większą liczbą pasażerów i najlepszym wykorzystaniem pojazdów. 

Analogiczne prace należałoby podjąć przy konstruowaniu obecnego dokumentu, podda-

jąc analizie wyniki badań marketingowych z 2014 r. Wobec braku takich analiz – jako doku-

mentu źródłowego – w określonym zakresie firma PTC musiała przeprowadzić je sama, wery-

fikując składane propozycje z aktualnymi wynikami badań marketingowych. 

Reasumując, opracowanie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej zrealizowano 

w oparciu o: 

§ wytyczne Zamawiającego w zakresie kategoryzacji linii i szczytowych taktów częstotliwości 

kursowania pojazdów w każdej z kategorii linii; 

§ analizę wyników badań marketingowych z 2010 r. – w zakresie danych zagregowanych: 

proporcji w wielkości popytu w poszczególnych porach półtoragodzinnych w każdym z ro-

dzajów dni tygodnia względem pór o największej liczbie pasażerów oraz w zakresie danych 

szczegółowych, jednak przy wzięciu pod uwagę przeprowadzonych od 2010 r. zmian w po-

daży usług przewozowych lubelskiej komunikacji miejskiej; 
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§ kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej Lublina, w szczególności wielorodzinnej; 

§ zrealizowane inwestycje drogowe i w trolejbusową sieć trakcyjną; 

§ skany kart obserwacji zapełnienia pojazdów w poszczególnych kursach podczas badań 

marketingowych w 2014 r. – przede wszystkim dla skonfrontowania zaproponowanych 

rozwiązań szczegółowych z rzeczywistym popytem na usługi przewozowe w danym rejonie 

miasta; 

§ wyniki badań więźby podróży z 2014 r. 

§ doświadczenie teoretyczne firmy PTC w opracowaniu analogicznych dokumentów dla in-

nych miast oraz praktyczne – w ich wdrażaniu. 

Występująca aktualnie w Lublinie sytuacja, w której zamiast wyników kompleksowych 

badań wielkości popytu (potoków pasażerskich) i więźby podróży, mających w zamyśle Zama-

wiającego stanowić obligatoryjną podstawę formułowania koncepcji optymalizacji oferty prze-

wozowej, przekazany materiał – niekompletne skany kart uczestników badań marketingowych 

– może służyć jedynie poglądowo, jest bezprecedensowa w dotychczasowej praktyce gospo-

darczej firmy PTC. 
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4.2. Podstawowa koncepcja optymalizacji oferty przewozowej lubelskiej 

komunikacji miejskiej – wersja wstępna 

Idea optymalizacji sfery podaży usług przewozowych komunikacji miejskiej opiera się 

na założeniu, że funkcjonujący w oparciu o nią zintegrowany system obsługi miasta i okolicz-

nych miejscowości, zapewnia spełnienie podstawowych postulatów przewozowych zgłasza-

nych pod adresem komunikacji miejskiej. 

Wyniki prowadzonych w różnych miastach badań hierarchizacji postulatów przewozo-

wych wskazują, że najważniejszymi postulatami są: bezpośredniość, częstotliwość, punktual-

ność i dostępność. Teza ta znalazła potwierdzenie także i w Lublinie – bezpośredniość uzyski-

wała wysoką rangę w realizowanych w ostatnim czasie różnych badaniach głównych preferen-

cji komunikacyjnych mieszkańców. 

Bezpośredniość połączeń pozwala na uniknięcie konieczności przesiadania się i związanej 

z tym utraty czasu. 

Punktualność i częstotliwość determinują czas oczekiwania, który jako składnik czasu 

podróży ma największą wartość w ocenie pasażerów komunikacji miejskiej. 

Z kolei dostępność przestrzenna komunikacji miejskiej determinuje czas dojścia do przy-

stanku, także stanowiący istotny składnik czasu podróży.  

Dążąc do spełnienia najważniejszych postulatów przewozowych w możliwe największym 

stopniu, przy konstrukcji optymalnego układu tras komunikacji miejskiej przyjmuje się, 

że w obszarach o najintensywniejszej zabudowie i w porach doby generujących największy 

popyt na usługi komunikacji miejskiej, powinno się zapewnić relatywnie wysoką i rytmiczną 

częstotliwość kursowania pojazdów. Bardzo ważne jest obejmowanie intensywną obsługą ko-

munikacyjną nowych osiedli z gęstą zabudową wielorodzinną – szczególnie w peryferyjnych 

obszarach miasta – w celu wyrobienia nawyku korzystania z komunikacji miejskiej u ich miesz-

kańców. Oznacza to, że w takich rejonach podaż usług należy projektować wyprzedzająco 

w stosunku do bieżących potrzeb, wyrażających się w rzeczywistej, rejestrowanej w badaniach 

marketingowych, wielkości popytu efektywnego. 

Zmierzać także należy do utrzymywania rozbudowanej sieci połączeń bezpośrednich, łą-

czących najważniejsze źródła i cele ruchu na obsługiwanym obszarze. Pasażerowie komunikacji 

miejskiej z reguły akceptują wydłużenia tras linii względem najkrótszej drogi przejazdu 

(i w konsekwencji – czasu przejazdu), o ile służą one objęciu bezpośrednimi połączeniami 

najbardziej pożądanych przez nich relacji. Zarówno ze względu na preferencje pasażerów, jak 

i dążenie do racjonalnego kosztu obsługi komunikacyjnej, wykluczyć należy meandrowanie tras 

linii priorytetowych i unikać meandrowania tras linii podstawowych. 
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Przy projektowaniu nowego układu tras linii wzięto pod uwagę planowane wyznaczenie 

korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej – ulic z priorytetem w ruchu dla pojazdów 

komunikacji miejskiej w postaci pasów wyłącznego ruchu dla nich. W Lublinie pasy te zapla-

nowano kompleksowo – już w pierwszym etapie realizacji stanowić będą połączone ciągi, obej-

mujące większość odcinków generujących opóźnienia w przejeździe dla szeregu linii. 

Planowane nowe korytarze komunikacyjne z wyznaczonymi pasami wyłącznego ruchu 

dla pojazdów komunikacji miejskiej, zaprezentowano na rysunku 4. 

 

 

Rys. 4. Projekt korytarzy komunikacyjnych z wyznaczonymi buspasami 

Źródło: dane ZTM w Lublinie. 

Rysunek 4 nie obejmuje już funkcjonujących w Lublinie buspasów – na kilkusetmetro-

wych dojazdach do ronda Kowcza (u zbiegu ulic Armii Krajowej i Jana Pawła II) oraz w ciągu 

ul. Lubartowskiej – na odcinku od al. Tysiąclecia do ul. Lubartowskiej, również uwzględnionych 

przy planowaniu nowego układu komunikacyjnego. 



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

94 

 

Wobec konieczności utrzymania racjonalnego kosztu funkcjonowania systemu lubelskiej 

komunikacji miejskiej, przyjęto założenie, że istotne zwiększenia podaży – uzasadnione wyso-

kim popytem – będą powiązane z jednoczesnym ograniczeniem wielkości podaży w tych jej 

segmentach, w których nie jest ona dostatecznie wykorzystana. 

W praktyce projektowania komunikacji miejskiej termin „optymalizacja eksploatacyjna” 

oznacza taką rekonstrukcję oferty przewozowej, w wyniku której podaż usług w możliwie naj-

lepszy sposób zostanie dopasowana – pod względem czasowym i przestrzennym – do wystę-

pującego na analizowanym rynku popytu. 

Pełną racjonalność planowania układu tras linii – w oparciu o najaktualniejsze dostępne 

wyniki badań marketingowych – utrudnia realizowany układ rozbudowy trolejbusowej trakcji 

elektrycznej, skoncentrowanej w dzielnicach mieszkaniowych w południowo-zachodniej części 

miasta i omijającej jego centrum oraz największe dzielnice mieszkaniowe w północno-zachod-

niej części Lublina. Wyklucza to możliwość zaplanowania trolejbusowych linii średnicowych, 

łączących największe osiedla mieszkaniowe w północnej i południowej części miasta poprzez 

jego ścisłe centrum.  

Przyczyną obecnego kształtu sieci trolejbusowej jest podejmowanie decyzji o kierunkach 

jej rozbudowy w latach 90., w których zdecydowanie większą niż obecnie rolę odgrywały 

w transporcie miejskim przewozy obligatoryjne – w segmencie dowozów do miejsc pracy – 

realizowane do obszarów usługowo-przemysłowych, zlokalizowanych w Lublinie w dzielnicach 

Zadębie i Wrotków.  

Problemu braku trolejbusowej sieci trakcyjnej w centrum Lublina nie rozwiązało wypo-

sażenie części trolejbusów w drugi napęd bateryjny. Specyfika ukształtowania terenu („miasto 

na siedmiu wzgórzach”), z uwagi na znaczące deniwelacje, wyklucza liniową eksploatację tro-

lejbusów na bateriach w ciągach ulic: Dolna 3 Maja – Prusa – Jaczewskiego, Długosza – Lesz-

czyńskiego – Długosza – al. Kompozytorów Polskich i Sowińskiego – Poniatowskiego – al. Smo-

rawińskiego. Trasy te dostępne są tylko do trolejbusów z agregatem spalinowym, których 

do dyspozycji jest jednak tylko ograniczona liczba. Ponadto, nadmierna eksploatacja trolejbu-

sów z agregatem spalinowym przeczy tezie o ekologiczności tego środka transportu oraz nie 

znajduje uzasadnienia po stronie kosztów. 

Z kolei na podstawie obserwacji dotychczasowej eksploatacji trolejbusów dwunapędo-

wych na liniach obsługiwanych wcześniej przez autobusy (w szczególności na linii 9), należy 

przyjąć, że niewskazana jest eksploatacja trolejbusów z bateriami na pozbawionych sieci trak-

cyjnej odcinkach bardzo długich lub (i) ze stromymi podjazdami. Dotyczy to przede wszystkim 

ul. Bernardyńskiej, której przejazd mocno obciążonych pasażerami trolejbusów na bateriach 
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skutkował szybkim ich rozładowaniem i prędkością pokonywania trasy uznaną na niedosta-

teczną. 

W związku z powyższym, trolejbusy z dodatkowym napędem bateryjnym można plano-

wać tylko na liniach, na których napęd bateryjny byłby wykorzystywany w niewielkim stopniu, 

przede wszystkim na krótkich (końcowych) odcinkach ich tras oraz na brakującym odcinku 

trolejbusowej sieci trakcyjnej w ul. Nadbystrzyckiej (którego realizacja jest przewidziana w póź-

niejszym okresie). 

Za odcinki możliwe do objęcia liniową eksploatacją trolejbusów na bateriach uznano za-

tem: 

§ ul. Pancerniaków – od skrzyżowania z ul. Grygowej do Centrum Handlowego Atrium Feli-

city; 

§ ul. Doświadczalna – od pętli Felin do pętli Felin Uniwersytet; 

§ ul. Nadbystrzycka – od skrzyżowania z ul. Glinianą do skrzyżowania z ul. Muzyczną. 

Względnie niewielkie wykorzystanie napędu bateryjnego w liniowej eksploatacji zapewni 

dłuższą żywotność baterii, a także większą elastyczność funkcjonowania lubelskiej komunikacji 

miejskiej w sytuacjach awaryjnych (remonty ulic, wypadki i inne zatarasowania). 

W odniesieniu do trolejbusów z agregatem spalinowym, ze względu na możliwość poko-

nywania dłuższych i bardziej stromych odcinków ulic bez sieci, założono natomiast, że można 

je swobodnie eksploatować na następujących fragmentach tras: 

§ od pętli na os. Paderewskiego do ul. Lubartowskiej; 

§ w ul. Roztocze – od ul. Orkana do pętli Gęsia; 

§ w ul. Filaretów – od ul. Jana Pawła II do pętla os. Widok; 

§ w ciągu ulic: Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Podzamcze (od ul. Krakow-

skie Przedmieście do ul. Lwowskiej); 

§ w ciągu ulic Mełgiewskiej i Metalurgicznej – pomiędzy pętlami Mełgiewska WSEI i Metalur-

giczna (odcinek w przyszłości częściowo przewidziany do objęcia siecią trakcyjną); 

§ w ul. Filaretów – do os. Widok. 

Otrzymany od ZTM w Lublinie schemat rozbudowy trolejbusowej sieci trakcyjnej przed-

stawiono na rysunku 5. Kolorem czarnym (i czerwonym) zaznaczone zostały odcinki przezna-

czone do objęcia ruchem trolejbusów już w koncepcji podstawowej, a zielonym – w koncepcji 

rozszerzonej. 
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Rys. 5. Schemat rozbudowy trolejbusowej sieci trakcyjnej  

Źródło: dane ZTM w Lublinie. 

Przy uwzględnieniu zaprezentowanych wyżej ograniczeń, prace nad optymalizacją oferty 

przewozowej rozpoczęto od próby wyznaczenia linii priorytetowych – o szczytowej częstotli-

wości kursowania pojazdów 7-8 minut. Wstępnie założono, że charakter priorytetowy powinno 

uzyskać klika linii, łączących ze sobą – poprzez centrum – skupiska największej zabudowy 

wielorodzinnej Lublina. W rezultacie kilkukrotnie przeprowadzonych symulacji okazywało się 

jednak, że w warunkach określonych przez Zamawiającego maksymalnych wielkości taboru 

w ruchu oraz liczby realizowanych rocznie wozokilometrów (początkowo uzyskano w skali sieci 

komunikacyjnej 24,1 mln wozokilometrów – zapewniające wysoki standard częstotliwości 

i wszystkie możliwe oczekiwane przez mieszkańców połączenia bezpośrednie). 

W kolejnych symulacjach liczbę linii priorytetowych stopniowo ograniczano i w ostatnim 

podejściu – uwzględniającym funkcjonowanie takich linii – założono, że status linii prioryteto-

wej powinna uzyskać przynajmniej jedna linia trolejbusowa, obsługująca relację wschód-za-

chód oraz przynajmniej jedna linia autobusowa, obsługująca relację północ-południe. Przepro-

wadzona symulacja wykazała, że nawet przy takich uwarunkowaniach, nastąpiło przekroczenie 
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narzuconych przez Zamawiającego progów maksymalnej liczby pojazdów w ruchu i realizowa-

nych wozokilometrów (uzyskano 20,1 mln wozokilometrów rocznie). 

Przy ścisłym zachowaniu warunków określonych przez Zamawiającego okazało się, 

że wyznaczenie linii priorytetowych skutkuje koniecznością zbytniego ograniczenia obsługi tras 

równoległych. 

Specyfiką największych dzielnic mieszkaniowych Lublina jest bowiem okalający poszcze-

gólne osiedla układ równoległych dróg o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, pomiędzy 

którymi wytyczone są jedynie uliczki osiedlowe, nieprzystosowane do ruchu pojazdów komu-

nikacji miejskiej. Ze względu na ukształtowanie terenu – liczne wąwozy oddzielające poszcze-

gólne osiedla – niezbędna odległość dojścia pieszego do przystanku z niektórych budynków 

wielorodzinnych, jest dość znacząca. Ewentualna polaryzacja sieci lubelskiej komunikacji miej-

skiej, powodująca zintensyfikowanie obsługi tras wykorzystywanych przez linie priorytetowe, 

kosztem tras pozostałych, w kontekście opisanej ograniczonej dogodności dostępności prze-

strzenniej komunikacji miejskiej dla części mieszkańców największych osiedli, na etapie kon-

sultacji społecznych projektu lub przy próbie jego wdrożenia, z pewnością wywołałaby opory 

społeczne. Ich przezwyciężenie byłoby szczególnie trudne w sytuacji braku obiektywnych pod-

staw informacyjnych uzasadniających planowane rozwiązania – aktualnych, rzetelnych i kom-

pletnych wyników badań wielkości popytu oraz więźby podróży. 

Wobec przedstawionych uwarunkowań, przyjęto więc zasadę niepogarszania intensyw-

ności obsługi żadnego z ciągów komunikacyjnych w obszarach o największej gęstości zabu-

dowy. Okazało się jednak, że zachowanie tej zasady nie będzie możliwe przy wyznaczeniu linii 

o priorytetowej częstotliwości kursowania i zamiarze zachowania wszystkich statystycznie istot-

nych (co potwierdza wykorzystanie pojazdów w już realizowanych relacjach) dla mieszkańców 

połączeń bezpośrednich z każdego z osiedli – w niektórych miejscach obsługa komunikacyjna 

stała się nadmierna, co spowodowało przekroczenie narzuconych parametrów granicznych 

w zakresie liczby pojazdów i możliwych do wykonania przez nie wozokilometrów. 

Finalnie, zdecydowano się na pozostawienie jako pustej kategorii linii priorytetowych, 

na rzecz znacznego zwiększenia liczebności kategorii liczby linii podstawowych i uzupełniają-

cych. Takie rozwiązanie miało na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla opracowywanej 

propozycji. W nowym rozwiązaniu udało się objąć trasami linii trolejbusowych wszystkie czynne 

i planowane w 2015 r. do uruchomienia odcinki trolejbusowej sieci trakcyjnej. Trasę jednej linii 

(163), łączącej ul. Krochmalną z al. Unii Lubelskiej zaplanowano jako przejściową – ulicami 

Wolską i Fabryczną – zastępującymi do czasu wybudowania sieci trakcyjnej przejazd ul. Lubel-

skiego Lipca 80. Z uwagi na kosztochłonność budowy infrastruktury oraz ze względu na pewien 
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prestiż komunikacji trolejbusowej, wszystkie linie trolejbusowe skategoryzowano jako podsta-

wowe, o szczytowej częstotliwości kursowania pojazdów co 15 minut. 

Łącznie, zaplanowano 13 linii trolejbusowych. W stosunku do obecnie obowiązujących 

tras, żadnych zmian w ich przebiegu nie zaproponowano na liniach: 150, 151, 152, 155, 

156 i 160. Założono uruchomienie pięciu nowych linii trolejbusowych: 161, 162, 163, 164 

i 170 oraz likwidację jednej dotychczasowej – 154. 

Najistotniejszą korektę trasy linii trolejbusowej proponuje się w odniesieniu do linii 158.  

 

 

Rys. 6. Projektowana trasa linii 158 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Zamiast, jak obecnie do przystanku Zana ZUS, trasa linii 158 od ronda Nauczycieli Taj-

nego Nauczania prowadzić będzie ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej, Jana 

Pawła II i Granitową – do pętli os. Poręba. Proponowana korekta podyktowana jest zmianą 

zagospodarowania przestrzennego tej części miasta – rozwojem dużych osiedli mieszkanio-

wych na południe od ul. Zana, która obecnie zlokalizowana jest już pośrodku, a nie – jak 

w momencie uruchamiania do tej ulicy komunikacji trolejbusowej – na skraju intensywnej za-
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budowy wielorodzinnej w południowo-zachodniej części Lublina. Ponadto, osoby zamieszku-

jące w pobliżu przystanku początkowego tej linii, w podróżach do centrum Lublina mają do-

skonałą alternatywę dla okrężnego dojazdu al. Kraśnicką – w postaci innych linii, wykorzystu-

jących ulice Filaretów i Sowińskiego. 

Z uwagi na założenie zwiększenia częstotliwości kursowania pojazdów na wszystkich po-

zostałych liniach trolejbusowych (szczytowo z 20 do 15 min), na liniach autobusowych o tra-

sach substytucyjnych w stosunku do linii 158, a także ze względu na planowane uruchomienie 

nowych linii trolejbusowych wzdłuż jej dotychczasowej trasy, zrezygnowano z przyporządko-

wania linii 158 do kategorii połączeń priorytetowych, planując jednak obligatoryjnie jej obsługę 

trolejbusami przegubowymi. Założono, że trolejbusy te nie będą liniowo używać napędu bate-

ryjnego. 

Zmianę trasy przewidziano także na linii 153, którą przedłużono z obecnej pętli Pancer-

niaków o około 0,5 km – pod wejście do pobliskiego Centrum Handlowego Atrium Felicity. 

Do pokonania nowego odcinka trasy wykorzystywany byłby napęd bateryjny. 

 

 

Rys. 7. Projektowana trasa linii 153 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Na podstawie analizy przekazanych skanów kart z badań wielkości popytu przeprowa-

dzonych w 2014 r., zdecydowano się na likwidację skrajnie niewykorzystanej linii 154.  

Z uwagi na wybudowane w ostatnich latach nowe odcinki sieci, a także ze względu 

na znaczny wzrost liczby trolejbusów, w tym dwunapędowych, w inwentarzu operatora lubel-

skiej komunikacji miejskiej, zaprojektowano pięć nowych linii trolejbusowych: 161, 162, 163, 

164 i 170. 

Nowa linia trolejbusowa 170 to przekształcona obecna linia autobusowa 17, bez zmiany 

częstotliwości kursowania pojazdów, ale z niewielką korektą trasy.  

 

 

Rys. 8. Projektowana trasa linii 170 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zamiast ulicami: Unicką, Podzamcze, al. Tysiąclecia, Wodopojną, Świętoduską i Bajkow-

skiego (z powrotem: al. Tysiąclecia, Podzamcze i Unicką), trolejbusy linii 170 kursowałyby 

w obie strony ulicami: Lubartowską i Królewską. Kolejna zmiana dotyczy objęcia trasą tej linii 

w obydwu kierunkach ulic: Fabrycznej i Wolskiej – z jednej strony w celu wykorzystania funk-

cjonującej trakcji i z drugiej strony – w celu zaprojektowania możliwie najdłuższego odcinka 

wspólnej trasy z linią 160. Z uwagi na pokrywanie się w większym niż dotychczas stopniu trasy 

linii 170 z trasą linii 160, której częstotliwość została zwiększona do 15 minut, do obsługi linii 

170 wystarczą pojazdy standardowe. Do obsługi tej linii przeznaczono trolejbusy z agregatami 

spalinowymi, które wykorzystane będą na odcinku od pętli Paderewskiego do skrzyżowania 

ulic Lubartowskiej, Unickiej, Obywatelskiej i al. Spółdzielczości Pracy. 

Kolejną linią trolejbusową, na której wykorzystywane będą agregaty spalinowe, jest linia 

161. Jej zadaniem jest uzupełnienie linii autobusowych 10 i 57 na wspólnych odcinkach tras, 

zapewniające łączną szczytową częstotliwość kursów co 5 minut. 

 

 

Rys. 9. Projektowana trasa linii 161 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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Trasa linii 161 prowadzić będzie z pętli Mełgiewska WSEI ulicami: Mełgiewską, al. An-

dersa, Lwowską, Podzamcze, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, Dolną 3 Maja, 3 Maja, Krakowskie 

Przedmieście, Al. Racławickie, al. Kraśnicką, Roztocze i Jana Pawła II do pętli Gęsia.  

Napęd spalinowy trolejbusów będzie wykorzystywany na dwóch odcinkach tras: od ronda 

Dmowskiego do skrzyżowania ul. Lipowej z Al. Racławickimi – ulicami: al. Tysiąclecia, al. Soli-

darności, Dolną 3 Maja, 3 Maja i Krakowskie Przedmieście oraz od skrzyżowania ulic Orkana 

i Roztocze do końca trasy. 

Trasa nowej linii 162 prowadzi z os. Poręba nowym odcinkiem sieci w ulicach Jana Pawła 

II i Nadbystrzyckiej, gdzie na kilkusetmetrowym odcinku od skrzyżowania z ul. Glinianą 

do skrzyżowania z ul. Muzyczną – do czasu wybudowania kolejnego odcinka trolejbusowej sieci 

trakcyjnej – konieczny będzie przejazd na napędzie bateryjnym. Od ul. Nadbystrzyckiej trasę 

linii 162 zaplanowano ulicami: al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskie, al. Unii Lubelskiej, Zamoj-

ską, Wyszyńskiego, Królewską, Lubartowską, Obywatelską i Chodźki – do pętli przy Szpitalu. 

 

 

Rys. 10. Projektowana trasa linii 162 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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Napęd bateryjny wykorzystywany byłby również na rondzie Lubelskiego Lipca 80, na któ-

rym nie ma trolejbusowej sieci trakcyjnej dla lewoskrętu w al. Unii Lubelskiej. Linia 162 stanowi 

bezpośrednie połączenie osiedli zlokalizowanych wzdłuż ulic Jana Pawła II i Nadbystrzyckiej ze 

ścisłym centrum Lublina, Bramą Krakowską i Archikatedrą oraz szpitalami i Uniwersytetem 

Medycznym, znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie pętli Chodźki. 

Trasa nowej linii 163 także została zaprojektowana z wykorzystaniem kilku nowych od-

cinków trolejbusowej sieci trakcyjnej. Jej trasa prowadzi z Węglina ulicami: al. Kraśnicką, Bo-

haterów Monte Cassino, Armii Krajowej, Jana Pawła II i Krochmalną, z której nastąpi zajazd 

pod Dworzec Główny PKP i dalej ulicami: Wolską, Fabryczną, Unii Lubelskiej, Podzamcze, 

Unicką, Obywatelską i Chodźki – do pętli przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. 

 

 

Rys. 11. Projektowana trasa linii 163 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Celem uruchomienia linii 163 było połączenie ze sobą ważnych obiektów użyteczności 

publicznej, w tym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy al. Kraśnickiej, szpitala przy 

ul. Jaczewskiego, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz uczelni: KUL i Uniwersytetu Me-

dycznego, a także zastąpienie zlikwidowanej linii autobusowej 45 oraz skróconej na części 
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trasy linii 26. Rolą linii 163 ma być też w miarę sensowne wykorzystanie odcinka trolejbusowej 

sieci trakcyjnej w ciągu ulic: al. Unii Lubelskiej – Podzamcze – Unicka. Aby uniknąć konieczno-

ści eksploatacji na linii 163 trolejbusów z napędem bateryjnym, wprowadzono ją w ulice Wol-

ską i Fabryczną. Po oddaniu do użytku sieci trakcyjnej w ul. Lubelskiego Lipca 80 trasa tej linii 

ulegnie uproszczeniu, a dzięki skróceniu czasu przejazdu, możliwe będzie zaoszczędzenie jed-

nego pojazdu. 

Nowa linia trolejbusowa 164, której trasa została zaprojektowana z Węglina do pętli 

Felin Uniwersytet Przyrodniczy, ulicami: al. Kraśnicką, Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajo-

wej, Jana Pawła II, Filaretów, Zana i Nadbystrzycką (nad którymi wybudowana została sieć 

trolejbusowa), stanowi szybkie połączenie Węglina, LSM i Czubów z Drogą Męczenników Maj-

danka oraz zapewnia dojazd do Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Lubelskiej z tych 

dzielnic. Linia 164 zapewni również połączenia międzyosiedlowe, realizowane do tej pory li-

niami autobusowymi, których trasy będą korygowane. 

 

 

Rys. 12. Projektowana trasa linii 164 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na linii 164 będą eksploatowane trolejbusy z dodatkowym napędem bateryjnym, które 

wykorzystają go na odcinku ul. Nadbystrzyckiej od skrzyżowania z ul. Glinianą do skrzyżowania 

z ul. Muzyczną oraz w ul. Doświadczalnej – od pętli Felin do pętli Felin Uniwersytet Przyrodni-

czy. 

Uzupełnienie zaprojektowanej sieci linii trolejbusowych stanowi układ podstawowych linii 

autobusowych, z kursami z identyczną częstotliwością, jak na liniach trolejbusowych. Zlikwi-

dowana w ten sposób zostanie największa niedogodność obecnych rozkładów jazdy lubelskiej 

komunikacji miejskiej – odmienne częstotliwości kursowania pojazdów w obydwu tych podsys-

temach, uniemożliwiające skoordynowanie rozkładów jazdy poszczególnych linii ze sobą. 

W projekcie nowych tras linii autobusowych postanowiono zachować możliwie w naj-

większym stopniu funkcjonujące już rozwiązania, mając na względzie uwarunkowania histo-

ryczne – przyzwyczajenia pasażerów w tym zakresie. Dla zwiększenia czytelności prezentowa-

nych rozwiązań, nie zaproponowano więc kompleksowej zmiany numeracji linii autobusowych. 

W segmencie linii autobusowych dziennych, koncepcja zakłada funkcjonowanie: 

§ 18 linii podstawowych, z kursami w szczytowych okresach podaży co 15 minut (linie: 2, 3, 

6, 7, 9, 10, 15, 18, 26, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 55, 57 i 74); 

§ 16 linii uzupełniających, z kursami w szczytowych okresach podaży co 30 minut (linie: 1, 

4, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 37, 38, 42, 44 i 47); 

§ 12 linii marginalnych – indywidualnych, z kursami dopasowanymi do lokalnych potrzeb 

obsługiwanej społeczności (12, 16, 19, 22, 36, 50, 54, 70, 73, 78, 79 i 85). 

W przyszłości, po planowanej modernizacji układu drogowego w rejonie skrzyżowania 

Al. Racławickich z ulicami Sowińskiego i Poniatowskiego, proponuje się dodatkowo uruchomie-

nie nowej linii 46, stanowiącej szybkie połączenie południowych i północnych dzielnic miesz-

kaniowych Lublina, skrajem Śródmieścia. 

Zmiana na linii 1 polega na skierowaniu pojazdów tej linii na nową pętlę przy Centrum 

Handlowym Atrium Felicity, dzięki czemu pasażerowie odwiedzający galerię handlową uzyskali 

możliwość bezpośredniego dojazdu do niej z Wrotkowa. Ponadto, na pętli mogą być odbywane 

postoje wyrównawcze. 

Nowy odcinek trasy linii 4, obejmujący ulice Północną i Szeligowskiego, zastępuje w tym 

rejonie miasta linię 40 (której trasę wydłużono do pętli Węglarza, likwidując nadmierne jej 

meandrowanie i zakładając skoordynowanie rozkładów jazdy z linią 26). W związku z powyż-

szym, mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy ul. Organowej zyskają bezpośrednie połą-

czenie z KUL. Nowa trasa linii 4 obsłuży również szpital przy ul. Biernackiego i obszary prze-

mysłowo-usługowe przy ul. Bursaki (od strony ul. Do Dysa). Dzięki temu, możliwa była rezy-

gnacja z wariantu trasy linii 18, obejmującego ul. Bursaki.  
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Pełną użyteczność nowego rozwiązania zapewni jednak dopiero uruchomienie dodatko-

wych przystanków: w pobliżu skrzyżowania ulic Szeligowskiego i Gębali (skąd będzie można 

dotrzeć do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego), a także w ciągu ulic Wojtasa i Do Dysa 

(przystanki warunkowe), dzięki czemu poprawi się dostępność komunikacji miejskiej dla rejo-

nów pobliskiej zabudowy. 

 

 

Rys. 13. Projektowana trasa linii 4 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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Projektowane wydłużenie linii 6 do pętli Żeglarska umożliwi integrację pętli różnych linii 

w południowej części Lublina (pętle wzdłuż ulic Nałkowskich i Romera znajdują się w odległości 

ok. 1 km od siebie), co umożliwi lepsze zarządzanie taborem (zmiany przypisania pojazdów 

do linii) i poprawi obsługę obszaru dynamicznie rozwijającej się wielorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie pętli Żeglarska. 

 

 

Rys. 14. Projektowana trasa linii 6 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne.  
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Zmiana trasy na linii 7 ogranicza się do wycofania jej z ciągu ulic Chemiczna – Rataja – 

Grygowej, którego obsługę przejmie linia 23. Zmiana ta podyktowana jest przyporządkowa-

niem linii 7 do kategorii linii podstawowych, wskutek czego zwiększy się częstotliwość jej kur-

sów do 15 minut, co przy skorelowaniu rozkładów jazdy linii 7 i 55 zapewni wysoką, częstotli-

wość obsługi wspólnego odcinku tras obydwu linii od pętli Felin do przystanków przy KUL 

(kursy co 7,5 minuty). 

 

 

Rys. 15. Projektowana trasa linii 7 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

  



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

109 

 

Zmiana trasy linii 9 dotyczy dzielnicy Czuby, w której linię 9 wprowadza się w ulice: 

Orkana, Roztocze, Jana Pawła II i Gęsia. Wynika to z dynamicznego rozwoju osiedli zabudowy 

wielorodzinnej wzdłuż ul. Jana Pawła II, dotychczas w minimalnym stopniu obsługiwanej ko-

munikacją miejską. Ze względu na planowaną obsługę linii 9 taborem przegubowym, założono 

jej funkcjonowanie jako linii podstawowej (ze szczytową częstotliwością co 15 min), wzmac-

nianej odcinkowo innymi liniami o tej samej częstotliwości. Uatrakcyjnienie obsługi zachodniej 

części dzielnicy Czuby ma na celu zachęcenie jej mieszkańców do korzystania z komunikacji 

miejskiej, co jest szczególnie ważne w obszarach nowej zabudowy wielorodzinnej (poprzez 

dobrą jakość usług – wyrobienie nawyku korzystania z komunikacji miejskiej bezpośrednio 

po zamieszkaniu w danym rejonie). 

 

 

Rys. 16. Projektowana trasa linii 9 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zmiana na linii 10 polega na wprowadzenie jej trasy w ulice: Armii Krajowej, Jana Pawła 

II i Gęsią – do pętli Gęsia. Ma to na celu poprawę skomunikowania osiedla Węglinek z centrum 

Lublina (z przyczyn opisanych przy linii 9). 

Dla linii 12 i 36, ze względu na zapowiadaną przez ZTM w Lublinie likwidację miejsca 

do zawracania autobusów na os. Szymanowskiego (pętli ulicznej), założono przedłużenie tras 

do pętli Os. Choiny. 

 

 

Rys. 17. Projektowana trasa linii 10 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Zmiana trasy na linii 13 polega na jej uproszczeniu w północnej części Lublina – skiero-

waniu od ul. Koncertowej do pętli Os. Choiny, zamiast do pętli Paderewskiego. Wzmocniona 

zostanie w ten sposób obsługa osiedli Chopina i Szymanowskiego oraz wyeliminowane zostanie 

angażujące znaczącą liczbę wozokilometrów kluczenie autobusów tej linii po Czechowie. 
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Rys. 18. Projektowana trasa linii 13 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Korekta trasy linii 14 dotyczy tylko środkowego jej odcinka – pomiędzy ulicami Naruto-

wicza i Fabryczną. Linię 14 skierowano do ścisłego centrum miasta, ciągiem ulic: Narutowicza, 
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pl. Wolności, Bernardyńska, Zamojska i Unii Lubelskiej, dzięki czemu, po skoordynowaniu roz-

kładów jazdy, możliwe będzie zapewnienie odjazdów w kierunku zespołu przystankowego Mu-

zyczna i z powrotem co 7,5 minuty. Dodatkowo, nowa trasa linii 14 (wraz z linią 28 na zmie-

nionej trasie) uzupełni linię 9 na wspólnym odcinku (na której zmniejszona zostanie częstotli-

wości kursów). 

 

 

Rys. 19. Projektowana trasa linii 14 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Linię 18 skrócono do pętli Zbożowa, ponieważ na dalszym odcinku trasy – do pętli Sła-

winkowska – zostanie ona zastąpiona linią 38. 

Zapowiadane przez ZTM w Lublinie przedłużenie trasy linii 20 do Jastkowa, przy party-

cypacji finansowej władz tej gminy w przedsięwzięciu, ze względu na narzucone przez Zama-

wiającego ograniczenia w liczbie kilometrów, w niniejszej koncepcji nie zostało uwzględnione, 

aczkolwiek jest możliwe (wymagać będzie jedynie dodania do obsługi linii 20 jednego pojazdu).  

W trasie linii 23 wprowadzono szereg zmian. W północnej części Lublina skierowano tę 

linię do obsługi osiedla przy ul. Organowej, zapewniając szybki dojazd jego mieszkańcom 

do okolic Bramy Krakowskiej.  
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Rys. 20. Projektowana trasa linii 23 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Wprowadzenie dwukierunkowego przejazdu ul. Królewską zapewnia możliwość skorzy-

stania z tej linii w podróżach z centrum mieszkańcom Czechowa Północnego. Dzięki wprowa-

dzeniu linii 23 jednokierunkowo w ul. Biernackiego, uatrakcyjniony zostanie dojazd z centrum 
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do szpitala przy tej ulicy. Ze względu na zaplanowaną intensywną obsługę ul. Droga Męczen-

ników Majdanka trolejbusami, linię 23 wprowadzono w ulice: Krańcową, Chemiczną, Rataja, 

Grygowej i al. Witosa, zastępując w tym rejonie miasta linię 7, którą wprowadza się na odcinek 

al. Witosa pomiędzy ulicami Krańcową i Grygowej. Linia 23 na nowej trasie zapewni oczeki-

wane przez mieszkańców osiedla Felin bezpośrednie połączenie z Centrum Handlowym Atrium 

Felicity, realizowane do tej pory przez linię 7 (linia 7 nadal obsługiwać będzie tę relację w kie-

runku do centrum Lublina; w kierunku przeciwnym – z uwagi na brak dogodnego dojścia pie-

szego z przystanku przy al. Witosa do centrum handlowego, jej użyteczność w opisywanym 

zakresie będzie ograniczona). 

Zmiana na linii 26 polega na skróceniu jej trasy w południowym odcinku do pętli 

na os. Widok – w celu racjonalizacji wykorzystania obsługujących ją autobusów przegubowych. 

Linię 26 na skróconym odcinku trasy zastąpią linie 31 – na wspólnym odcinku trasy do pl. Li-

tewskiego i 163 w ciągu ulic: Jana Pawła II – Armii Krajowej – Boh. Monte Cassino – al. Kra-

śnicka. 

 

 

Rys. 21. Projektowana trasa linii 26 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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W związku z planowanym rozrzedzeniem częstotliwości kursowania autobusów na linii 9 

i z uwagi na konieczność wzmocnienia wprowadzonej do centrum Lublina linii 14 (którą 

ze względu na ograniczenia w liczbie wozokilometrów zaplanowano jako uzupełniającą – z kur-

sami w okresach szczytów podaży co 30 minut), analogiczne rozwiązanie zaproponowano dla 

linii 28. Nowa trasa tej linii polega na zastąpieniu przejazdu ulicami: Lubelskiego Lipca 80, 

Stadionową, Gazową (z uciążliwym w nowych rozwiązaniach drogowych zajazdem pod Dwo-

rzec Główny PKP), Krochmalną, Nadbystrzycką i Zana, trasą prowadzącą ulicami: Fabryczną, 

al. Unii Lubelskiej, Zamojską, Bernardyńską, pl. Wolności, Narutowicza, Głęboką i Filaretów. 

Na takie rozwiązanie zdecydowano się analizując skany kart ankieterów z badań marketingo-

wych z 2014 r., z których wynikało, że na linii 28 z przystanków pomiędzy rondem Represjo-

nowanych Żołnierzy-Górników i Dworcem Głównym PKP oraz przy Dworcu Głównym PKP – 

w przeciwieństwie do 2010 r. – następowała dość niewielka wymiana pasażerów. 

Aby zrekompensować pasażerom korzystającym do tej pory z linii 28 w dojeździe z LSM 

i ul. Nadbystrzyckiej do Dworca Głównego PKP, planowano wydłużenie do pętli Zana Leclerc 

trasy linii 34, z kursami w szczytowych okresach podaży co 15 minut. Niestety, ze względu 

na przekroczenie liczby pojazdów w ruchu oraz możliwych do wykonania przez nie wozokilo-

metrów, pomysł ten został zarekomendowany do wdrożenia jako priorytetowy, ale pod wa-

runkiem zwiększenia dostępnej puli wozokilometrów. Realizacja opisywanego zamierzenia 

skutkuje wzrostem liczby pojazdów w ruchu o 2, a rocznej liczby wozokilometrów – o 227 tys. 

Nie ma natomiast potrzeby wydłużania trasy linii 34 w kierunku Węglina, gdyż dalszy odcinek 

obecnej trasy linii 28 – w powiązaniach z Dworcem Głównym PKP – obsłuży nowa linia trolej-

busowa 163.  

W sytuacji wynikającego z badań marketingowych z 2014 r. dość ograniczonego wyko-

rzystania linii 28 w obsłudze ul. Krochmalnej i rejonu Dworca Głównego PKP, mając pewne 

wątpliwości odnośnie tego rozwiązania, zaproponowano wprowadzenie linii 28 do centrum 

miasta, analogicznie jak w przypadku linii 14. 

W związku z przejęciem obsługi końcowego odcinka trasy linii 28 przez inne linie, zapro-

ponowano również jego skrócenie – do pętli Węglin (zamiast ulicami: Orkana, Roztocze, Jana 

Pawła II i Granitową do pętli na os. Poręba). 
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Rys. 22. Projektowana trasa linii 28 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Celem zmiany trasy na linii 29 jest poprawa dostępności komunikacyjnej os. Kruczkow-

skiego z centrum. Linię 29 wprowadzono na ciąg ulic Królewska – Lubartowska, wycofując ją 

tym samym z al. Unii Lubelskiej, która obsługiwana będzie nową linią trolejbusową 163. Do-

datkowo, wprowadzenie linii 29 w ul. Biernackiego, umożliwi dojazd do szpitala zlokalizowa-

nego przy tej ulicy mieszkańcom dzielnicy Dziesiąta, a także bezpośredni dojazd z centrum 

do szpitala przy ul. Kruczkowskiego. 
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Rys. 23. Projektowana trasa linii 29 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Korekta trasy linii 37 polega na ujednoliceniu jej przebiegu w obydwu kierunkach w dziel-

nicy Sławin – poprzez jej skierowanie w kierunku pętli Żeglarska ulicami: Zbożową, Sławin-

kowską, Willową, gen. Ducha i Sikorskiego. Spowoduje to wzrost intensywności funkcjonowa-

nia komunikacji miejskiej w rejonie ul. Willowej i zapewni bezpośrednie połączenie tego ob-

szaru z centrami handlowo-usługowymi przy ul. Zana. W ciągu ul. Warszawskiej zdecydowano 

się, kosztem utraty bezpośredniego połączenia z ul. Zana, na skoordynowaną obsługę liniami: 
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18, 20 i 38 – z łączną szczytową częstotliwością co 7,5 minuty. Analogiczną częstotliwość 

zapewnią na odcinku od ronda Honorowych Krwiodawców do Zana ZUS, linie: 37, 42 i 155.  

Nową linię uzupełniającą 38 zaprojektowano w celu zapewnienia komunikacji miejskiej 

dla mieszkańców rejonu ul. Sławinkowskiej, w zamian za wycofaną stamtąd linię 18 i zlikwido-

waną linię 75. Trasa tej linii prowadzi ulicami: Sławinkowską, Zbożową, al. Warszawską, Al. Ra-

cławickimi, Lipową i al. Piłsudskiego – do Dworca Głównego PKP. Wybrane kursy linii 38 zo-

staną wydłużone do Smug. Kolejnym zadaniem linii 38 jest zapewnienie wysokiej łącznej czę-

stotliwości obsługi odcinka trasy wspólnego z liniami 18 i 20. 

 

 

Rys. 24. Projektowana trasa linii 38 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Zmiana trasy linii 39 polega na jej uproszczeniu na odcinku od Politechniki Lubelskiej 

do pętli przy ul. Zana – poprzez wprowadzenie w ulice Nadbystrzycką i Zana. Dzięki temu 

skróci się czas dojazdu z rejonu ul. Zana do Politechniki Lubelskiej i centrum miasta o 10 minut. 

Brakujące relacje, obsługiwane dotychczas linią 44 (połączenie ul. Narutowicza z ulicami Nad-

bystrzycką i Jana Pawła II), zapewnią nowe linie trolejbusowe 162 i 164. 

 

 

Rys. 25. Projektowana trasa linii 39 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Zmiana trasy linii 40 dotyczy jej przebiegu w północnej części miasta. W celu skoordy-

nowania jej rozkładu jazdy z linią 26 na odcinku od centrum na Czechów, linię 40 wprowadzono 

na ciąg ulic: Prusa – Jaczewskiego – Chodźki – Smorawińskiego – Szeligowskiego i następnie 

ulicami Związkową i Węglarza. Zaproponowane wydłużenie trasy linii 40, obsługiwanej tabo-

rem przegubowym, podyktowane jest szybkim rozwojem os. Bazylianówka. W rejon os. No-

wowiejskiego, dotychczas obsługiwanego przez linię 40, skierowano linię 4 oraz 23. 
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Rys. 26. Projektowana trasa linii 40 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Trasę linii 44 proponuje się zmienić na odcinku pomiędzy ulicami Zana i Narutowicza – 

wprowadzając linię 44 w ulice Wileńską i Głęboką. Dla linii 44 przewidziano charakter linii 

uzupełniającej, zakładając koordynację jej rozkładu jazdy w północnym Czechowie z rozkła-

dem jazdy linii 23 (z kursami wspólnie co 15 minut). 
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Rys. 27. Projektowana trasa linii 44 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Jako uzupełnienie projektowanej sieci komunikacyjnej, kierując się wynikami badań 

więźby podroży – wskazującym na potrzebę szybkiego połączenia pomiędzy północnymi i po-

łudniowymi dzielnicami miasta – zaprojektowano nową linię 46.  
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Rys. 28. Projektowana trasa linii 46 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwzględniając obecne lokalizacje przystanków w rejonie skrzyżowania Al. Racławickich 

z ulicami Sowińskiego i Poniatowskiego, trasę tej linii wyznaczono ulicami: Paderewskiego, 

Choiny, Elsnera, al. Kompozytorów Polskich, al. Smorawińskiego, Poniatowskiego, Popiełuszki, 

Długosza, Al. Racławickie, Sowińskiego, Głęboką i Filaretów – do pętli Os. Widok. Zespół przy-

stankowy KUL, znajdujący się w centralnej części trasy linii 46, stanowiłby dogodny punkt 

przesiadkowy dla pasażerów przesiadających się do pojazdów obsługujących relację wschód-

zachód. Linię 46 przewidziano jako podstawową, ale o ograniczonym zakresie kursowania – 
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funkcjonującą tylko w dni powszednie, w godzinach od 6:30 do 19, z kursami co 15 min (ob-

sługa 6 pojazdami).  

Okazało się jednak, że na jej uruchomienie brakuje puli wozokilometrów i pojazdów, 

dlatego konieczne stało się odroczenie terminu jej uruchomienia do momentu, w którym pule 

te zostaną zwiększone, tj. najprawdopodobniej po wzmiankowanej wcześniej przebudowie ulic 

na skraju Śródmieścia. 

Zmiana trasy linii 55 dotyczy jedynie jej przebiegu w dzielnicy Felin. Podstawowy wariant 

trasy tej linii skrócono do pętli Felin. W kursach w wariancie wydłużonym do Świdnika, trasę 

linii 55 wyznaczono al. Witosa – z pominięciem ulicy Doświadczalnej oraz pętli Felin. Do obsługi 

tej linii przypisano autobusy przegubowe. 

Istotną zmianę trasy zaplanowano dla linii 73. Przewidziano jej wydłużenie od Parku 

Bronowice, ulicami: Fabryczną, Al. Zygmuntowskie, al. Piłsudskiego, Lipową, Al. Racławickie, 

al. Kraśnicką, Wojciechowską, Morwową, Nałęczowską, Sławin, Lędzian, Ślężan – do pętli przy 

ul. Wądolnej. Linia 73 zyskałaby charakter linii całotygodniowej, zastępując planowane tylko 

w godzinach 6:30-17 w dniu powszednim linie 16 i 54. 

 

 

Rys. 29. Projektowana trasa linii 73 – koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Źródło: opracowanie własne. 
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W segmencie linii autobusowych bez zmian pozostawiono trasy 24 linii: 2, 3, 8, 15, 16, 

19, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 34, 42, 47, 50, 54, 57, 70, 74, 78, 79 i 85. Korekty tras 

zaproponowano dla 21 linii: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 

40, 44, 55 i 73. Linię 17 przewidziano jako trolejbusową – pod numerem 170. Założono 

uruchomienie jednej nowej linii 38 (docelowo także drugiej – linii 46) oraz likwidację trzech 

linii: 45, 56 i 75. 

Trasy linii, projektowane w wersji wstępnej koncepcji podstawowej optymalizacji oferty 

przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej, zaprezentowano w tabeli 12. Zmienione odcinki 

tras podkreślono i wyróżniono kolorem czerwonym. W kwadratowych nawiasach zaznaczono 

z kolei odcinki tras wykonywane tylko w wariantach poza parą podstawowych. 

Tab. 12. Projektowane trasy linii lubelskiej komunikacji miejskiej 

– koncepcja podstawowa, wersja wstępna 

Nr 

linii 
Przebieg trasy 

1 

FELICITY – Pancerniaków – Grygowej – al. Witosa – Hutnicza – Gospodarcza /z powrotem: 

Mełgiewska – Grygowej/ – Mełgiewska – al. Andersa – Kalinowszczyzna – Lwowska – al. Ty-

siąclecia – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego /z powrotem Lubartowska – al. Ty-

siąclecia/ – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 

– Stadionowa – Gazowa – Dworzec Główny PKP – Gazowa – Krochmalna – Diamentowa – 

Romera – Nałkowskich – ŻEGLARSKA 

2 

ZBOŻOWA – Sławinkowska – Willowa – Ducha – al. Sikorskiego – Popiełuszki – Długosza – 

Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – 

al. Tysiąclecia – pl. Singera – Lwowska – Kalinowszczyzna – al. Andersa – Turystyczna – 

Wólka – Długie – Turka – TURKA OS. BOREK 

3 

DĄBROWICA – Szerokie – Nałęczowska – Morwowa – Wojciechowska – al. Kraśnicka – 

Al. Racławickie – Krakowskie Przemieście – Kapucyńska – pl. Wolności – Bernardyńska – 

Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Wolska – Kunickiego – Dywizjonu 303 – Długa 

– Wyzwolenia – Głuska – GŁUSK [– DOMINÓW] 

4 

POLIGONOWA – Ducha – al. Sikorskiego – Popiełuszki – Długosza – Al. Racławickie – 

Krakowskie Przedmieście – Kapucyńska – pl. Wolności – Bernardyńska – Wyszyńskiego – 

Królewska /z powrotem: Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego/ – Lubartowska – Bier-

nackiego – Północna – Szeligowskiego – Choiny – Wojtasa – Do Dysa – al. Spółdzielczości 
Pracy – ELIZÓWKA GIEŁDA [– ELIZÓWKA] 

6 

ŻEGLARSKA – Nałkowskich – Romera – Diamentowa – Wrotkowska – Nowy Świat – Kunic-

kiego – pl. Bychawski – Lubelskiego Lipca 80 – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Wyszyńskiego 
– Królewska /z powrotem: Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego/ – Lubartowska – 

al. Tysiąclecia – Lwowska – Koryznowej – NIEPODLEGŁOŚCI 
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Nr 

linii 
Przebieg trasy 

7 

FELIN – Doświadczalna – al. Witosa – Krańcowa – Droga Męczenników Majdanka – Fa-

bryczna – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Bernardyńska – pl. Wolności – Kapucyńska – 

Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – al. Sikorskiego – Ducha – Willowa – Sławinkow-
ska – ZBOŻOWA (wycofanie z ulic: Chemicznej, Rataja i Grygowej) 

8 
[KRĘŻNICA JARA –] ZEMBORZYCE GÓRNE – Krężnicka – Janowska – Nadbystrzycka – 

Narutowicza – OKOPOWA /z powrotem: OKOPOWA – Lipowa/ 

9 

GĘSIA – Jana Pawła II – Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino 

– Wileńska – Głęboka – Narutowicza – pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – al. Unii 

Lubelskiej – Fabryczna – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – MEŁGIEW-
SKA WSEI 

10 

GĘSIA – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Wileńska – Głęboka 

– Sowińskiego – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. So-

lidarności – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa – Mełgiewska – [MONTAŻOWA] – 

Mełgiewska – MEŁGIEWSKA CHŁODNIA [– Mełgiewska – ZADĘBIE] 

12 

KONOPNICA LAS – Konopnica – al. Kraśnicka – Jana Pawła II – Roztocze – Judyma – 

Parysa – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Długosza – Leszczyńskiego – Czechowska – Lubo-

melska – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – OS. CHOINY 

13 

OS. CHOINY – Koncertowa – Kosmowskiej – Północna – al. Sikorskiego – Popiełuszki – 

Długosza – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – Kapucyńska – pl. Wolności – Ber-

nardyńska – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 – Stadionowa – Gazowa 

– DWORZEC GŁÓWNY PKP 

14 

OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – 

Zana – Nadbystrzycka – Narutowicza – pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – al. Unii 

Lubelskiej – Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Wylotowa /z powro-

tem: Krańcowa/ – al. Witosa – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN 

15 

OS. CHOINY – Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – Poniatow-

skiego – Popiełuszki – Długosza – Al. Racławickie – Lipowa – Narutowicza – Nadbystrzycka 

– Krochmalna – Diamentowa – Romera – Nałkowskich – ŻEGLARSKA 

16 

WYGODNA – Głuska – Strojnowskiego – Abramowicka – Abramowicka Dominów – Abra-

mowicka – Kunickiego – Mickiewicza – Wyzwolenia – Długa – Krańcowa – Droga Męczenni-
ków Majdanka – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – Lwowska – AL. ANDERSA /z powrotem: 

Kalinowszczyzna/ 

17 (zastąpienie linią trolejbusową 170) 

18 

ZBOŻOWA – al. Warszawska – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 

3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Podzamcze – Unicka – al. Spółdzielczości Pracy – 

Związkowa – Choiny – PADEREWSKIEGO 

19 

OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – 

Zana – Nadbystrzycka – Krochmalna – Diamentowa – Zemborzycka – Kruczkowskiego – 

Smoluchowskiego – INŻYNIERSKA 
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Nr 

linii 
Przebieg trasy 

20 

DĘBÓWKA – al. Warszawska – [Główna] – al. Warszawska – Al. Racławickie – Lipowa – 

al. Piłsudskiego – pl. Bychawski – Kunickiego – Zemborzycka – Budowlana – KRUCZKOW-

SKIEGO 

21 

FELIN – Doświadczalna – Droga Męczenników Majdanka – Krańcowa – Dywizjonu 303 – 

Kunickiego – Nowy Świat – Wrotkowska – Diamentowa – Romera – Nałkowskich – ŻEGLAR-
SKA 

22 

PLISZCZYN – Pliszczyńska – [ZABYTKOWA] – Wólka – Turystyczna – al. Andersa – Kali-

nowszczyzna – Lwowska – al. Tysiąclecia – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego – 

BRAMA KRAKOWSKA /z powrotem: Lubartowska/ 

23 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego 
– Szeligowskiego – Północna – Prusa – Solidarności /z powrotem: Lubartowska – Biernac-

kiego/ – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego /z powrotem: Lubartowska – al. Tysiąc-
lecia/ – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Droga 

Męczenników Majdanka – Krańcowa – Chemiczna – Rataja – Grygowej – Pancerniaków – 

Felicity – Pancerniaków – Grygowej – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN 

25 

PRAWIEDNIKI – Osmolicka – Cienista – Krężnicka – Żeglarska – Nałkowskich – Romera – 

Diamentowa – Zemborzycka – Kunickiego – Wolska – Fabryczna – PARK BRONOWICE 

/z powrotem: Fabryczna – Lubelskiego Lipca 80 – pl. Bychawski/ 

26 

OS. WIDOK – Filaretów – Sowińskiego – Głęboka – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmie-

ście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – Prusa – Jaczewskiego – Chodźki – al. Smorawińskiego – 

Szeligowskiego – Choiny – PADEREWSKIEGO 

27 

[MĘTÓW – Ćmiłów –] ABRAMOWICKA DOMINÓW – Abramowicka – Kunickiego – Wol-

ska – Fabryczna – PARK BRONOWICE /z powrotem: Fabryczna – Lubelskiego Lipca 80 – 

pl. Bychawski/ 

28 

FELIN EUROPARK – Krępiecka – al. Witosa – Doświadczalna – Droga Męczenników Maj-
danka – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Bernardyńska – pl. Wolności – Naruto-

wicza – Głęboka – Filaretów – Zana – Bohaterów Monte Cassino – al. Kraśnicka – Parysa – 

Judyma – al. Kraśnicka – WĘGLIN 

29 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – Ko-

smowskiej – Północna – Prusa – Biernackiego – Lubartowska – al. Tysiąclecia – Wodopojna 

– Świętoduska – Bajkowskiego /z powrotem: Lubartowska/ – Królewska – Wyszyńskiego – 

Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 – Kunickiego – Zemborzycka – KRUCZ-

KOWSKIEGO [– Smoluchowskiego – INŻYNIERSKA] 

31 

OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Filaretów – Głęboka – Sowińskiego – Al. Ra-

cławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąc-
lecia – Podzamcze – Unicka – Al. Spółdzielczości Pracy – WĘGLARZA 

32 

OS. WIDOK – Filaretów – Zana – Nadbystrzycka – Narutowicza – Lipowa – Krakowskie 

Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. An-

dersa – Walecznych – Ponikwoda – Niepodległości – DASZYŃSKIEGO 
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Nr 

linii 
Przebieg trasy 

34 

DWORZEC GŁÓWNY PKP – Gazowa – Stadionowa – Lubelskiego Lipca 80 – pl. Bychawski 

– Wolska – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – al. Andersa – Lwowska – 

al. Tysiąclecia – al. Solidarności – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – OS. CHOINY 

36 

OS. CHOINY – Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – al. Andersa 

– Mełgiewska – Grygowej – [Pancerniaków] – Grygowej /z powrotem: Hutnicza – Gospodar-

cza/ – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN 

37 

ŻEGLARSKA – Nałkowskich – Romera – Diamentowa – Krochmalna – Jana Pawła II – Fila-

retów – Os. Widok – Filaretów – Zana – al. Kraśnicka – al. Sikorskiego – Ducha – Willowa – 

Sławinkowska – ZBOŻOWA /powrót tą samą trasą/ 

38 

(nowa 

linia) 

SMUGI – Helenów – Kolonia Snopków – Snopków – Sławinkowska – Zbożowa – al. War-

szawska – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca 80 – Stadionowa 

– Gazowa – DWORZEC GŁÓWNY PKP 

39 

ZANA LECLERC – Zana – Nadbystrzycka – Narutowicza – pl. Wolności – Bernardyńska – 

Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska /z powrotem: Wodopojna – Świętoduska – Baj-

kowskiego/ – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa – Mełgiewska – TURYSTYCZNA 

40 

ŻEGLARSKA – Nałkowskich – Romera – Diamentowa – Krochmalna – Nadbystrzycka – Na-

rutowicza – Lipowa – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – Prusa – Jaczew-

skiego – Chodźki – al. Smorawińskiego – Szeligowskiego – Związkowa – WĘGLARZA 

42 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – Ko-

smowskiej – Północna – al. Sikorskiego – al. Kraśnicka – Zana – Filaretów – Jana Pawła II – 

Granitowa – OS. PORĘBA 

44 

LIPNIAK – Wojciechowska – Zana – Wileńska – Głęboka – Narutowicza – Lipowa – Al. Ra-

cławickie – Długosza – Leszczyńskiego – Czechowska – Lubomelska – Północna – Lipińskiego 
/z powrotem: Kiepury/ – al. Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich – Elsnera – Choiny 

– JAKUBOWICE KONIŃSKIE 

45 zastąpienie w znacznym stopniu linią trolejbusową 163 

47 

FELIN EUROPARK – Doświadczalna – Droga Męczenników Majdanka – Krańcowa – al. Wi-

tosa – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – Mełgiewska WSEI – Mełgiewska – al. Andersa 

– Lwowska – Ruska – Lubartowska – Obywatelska – Chodźki – al. Smorawińskiego – Szeli-

gowskiego – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – OS. CHOINY 

50 

PANCERNIAKÓW – Grygowej – Rataja – Chemiczna – Krańcowa – Długa – Wyzwolenia – 

Mickiewicza – Kunickiego – Zemborzycka – Diamentowa – Krochmalna – Jana Pawła II – 

Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Zana – Wojciechowska – BOHATERÓW 
MONTE CASSINO /z powrotem: Bohaterów Monte Cassino – al. Kraśnicka/ 

54 

WĄDOLNA – Ślężan – Lędzian – Szerokie – Nałęczowska – Morwowa – Wojciechowska – 

Zana – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Orkana – Roztocze – Jana Pawła II – 

al. Kraśnicka – WĘGLIN 
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Nr 

linii 
Przebieg trasy 

55 

OS. CHOINY – Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – Poniatow-

skiego – Popiełuszki – Długosza – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – Kapucyńska 

– pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Droga Męczen-
ników Majdanka – Krańcowa – al. Witosa – FELIN [– al. Witosa /z powrotem: Felin Europark 

– Krępiecka/ – Świdnik: al. Jana Pawła II – al. Lotników Polskich – Racławicka – Kosynierów 

– Okulickiego – Wyspiańskiego – Niepodległości [– al. Lotników Polskich – Gen. Góry – Spor-

towa – Świdnik Stadion – Sportowa – Gen. Góry] – al. Lotników Polskich – ŚWIDNIK HE-
LIKOPTER /z powrotem: Niepodległości – Kosynierów/ 

56 likwidacja 

57 

MEŁGIEWSKA WSEI – Mełgiewska – al. Andersa – Lwowska – al. Tysiąclecia – al. Solidar-

ności – Dolna 3 Maja – 3 Maja – Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – al. Kraśnicka 

– Zana – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Orkana – Roztocze – Jana Pawła II – 

Granitowa – OS. PORĘBA 

70 
FELIN – Doświadczalna – al. Witosa – Grygowej – Rataja – Brzegowa – Rataja – Felin – 

Vetterów – Moritza – Krępiecka – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN 

73 

WYGODNA – Głuska – Zorza – Abramowice Prywatne – Zorza – Głuska – Kunickiego – 

Wolska – Fabryczna – Al. Zygmuntowskie – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – 

al. Kraśnicka – Wojciechowska – Morwowa – Nałęczowska – Sławin – Lędzian – Ślężan – 

WĄDOLNA 

74 

RUDNIK – Dożynkowa – al. Spółdzielczości Pracy – al. Smorawińskiego – Szeligowskiego – 

Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Lubomelska – Czechowska – Leszczyńskiego – Dłu-
gosza – Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – HEMPLA /z powrotem: Hempla – Kołłątaja 

– Krakowskie Przedmieście/ 

75 (zastąpienie linią 38) 

78 

ZANA ZUS – Zana – al. Kraśnicka – Konopnica – [KONOPNICA LAS] – Zemborzyce Dolne 

– Zemborzyce Tereszyńskie – Zemborzyce Wojciechowskie – Pasieczna – Krężnicka – [ZE-

MBORZYCE KOŚCIÓŁ] – Krężnicka – Pszczela – ZEMBORZYCE PODLEŚNE 

79 
NAŁĘCZOWSKA MPK – al. Kraśnicka – Wojciechowska – Lipniak – Szerokie – Dąbrowica – 

Motycz – Uniszowice – Dąbrowica – Nałęczowska – al. Kraśnicka – NAŁĘCZOWSKA MPK 

85 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – [Roztocze – Jana Pawła II –] al. Kraśnicka – Konopnica – Ko-

zubszczyzna – Motycz – Motycz Leśny – MOTYCZ LEŚNY-REMIZA 

150 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca 

80 – Stadionowa – Gazowa – DWORZEC GŁÓWNY PKP 

151 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – pl. Bychawski – 

Kunickiego – Abramowicka – ABRAMOWICE 

152 
ZANA LECLERC – Zana – Filaretów – Głęboka – Narutowicza – al. Piłsudskiego – pl. By-

chawski – Kunickiego – Abramowicka – ABRAMOWICE 
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linii 
Przebieg trasy 

153 

WĘGLIN – al. Kraśnicka – Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino 
– Wileńska – Głęboka – Narutowicza – al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – Fabryczna – 

Droga Męczenników Majdanka – Dekutowskiego – Grygowej – Pancerniaków – FELICTY 

154 likwidacja 

155 

ZANA ZUS – Zana – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – pl. By-

chawski – Wolska – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – MEŁGIEWSKA 
WSEI 

156 

CHODŹKI SZPITAL – Chodźki – Obywatelska – Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego 
– Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – Doświad-
czalna – FELIN 

158 

OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – 

Zana – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – 

Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – Doświadczalna – FELIN 

160 

CHODŹKI SZPITAL – Chodźki – Obywatelska – Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego 
– Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Wolska – pl. Bychawski – Kunickiego – Abra-

mowicka – ABRAMOWICE 

161 

(nowa 

linia) 

GĘSIA – Jana Pawła II – Roztocze – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmie-

ście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa – 

Mełgiewska – MEŁGIEWSKA WSEI [–Mełgiewska – METALURGICZNA] 

162 

(nowa 

linia) 

OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Nadbystrzycka – al. Piłsudskiego – Al. Zygmun-

towskie – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska – Oby-

watelska – Chodźki – CHODŹKI SZPTAL 

163 

(nowa 

linia) 

WĘGLIN – al. Kraśnicka – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Jana Pawła II – 

Krochmalna – Gazowa – Dworzec Główny PKP – Gazowa – Stadionowa – pl. Bychawski – 

Wolska – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – Podzamcze – Unicka – Obywatelska – Chodźki – 

CHODŹKI SZPTAL 

164 

(nowa 

linia) 

WĘGLIN – al. Kraśnicka – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Jana Pawła II – 

Filaretów – Zana – Nadbystrzycka – al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – Fabryczna – 

Droga Męczenników Majdanka – Doświadczalna – FELIN UNIWERYSTET PRZYRODNI-

CZY 

170 

(nowa 

linia) 

OS. WIDOK – Filaretów – Jana Pawła II – Krochmalna – Diamentowa – Zemborzycka – 

Kunickiego – Wolska – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Wyszyńskiego – Królew-
ska – Lubartowska – al. Spółdzielczości Pracy – Związkowa – Choiny – PADEREWSKIEGO 

Źródło: opracowanie własne. 

Atutem przedstawionej koncepcji jest możliwość pełnej synchronizacji rozkładów jazdy 

(w skali całej sieci komunikacyjnej), które zgodnie z nią zostaną ewentualnie opracowane. 
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Zapewniona zostanie wówczas relatywnie wysoka i rytmiczna częstotliwość kursowania pojaz-

dów w obszarach o najintensywniejszej zabudowie i w porach doby generujących największy 

popyt na usługi komunikacji miejskiej. Aby zracjonalizować koszty obsługi komunikacyjnej, 

które uległyby zwiększeniu wskutek wydłużenia postojów wyrównawczych na liniach o niskiej 

częstotliwości kursów (w szczególności 60-minutowej), w koncepcji przyjęto konieczność czę-

stych zmian w przypisaniu taboru do linii w ciągu dnia. Przy stosowaniu zasady dość sztywnego 

przypisania pojazdów do linii w danym dniu, na niektórych liniach długość trasy determinowa-

łaby konieczność angażowania do ich obsługi dodatkowych pojazdów, których kierowcy zna-

czącą część czasu pracy poświęcaliby na odbywanie postojów wyrównawczych. 

Kierując się wynikami badań marketingowych z 2010 r., dla większości linii podstawo-

wych, częstotliwość 15-minutową zaplanowano przez większą część dnia powszedniego, 

tj. w godzinach od 6:30 do 17. W przypadku niektórych linii, np. 15, 40 i 74, oznacza to 

podwojenie obecnej częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach międzyszczytowych 

w dniu powszednim ( tj. pomiędzy godzinami 8 i 13). Takie działania pobudzają popyt i skut-

kują wzrostem przychodów, gdyż są to godziny, w których najłatwiej pozyskać incydentalnych 

pasażerów komunikacji miejskiej. Ponadto, zastosowanie częstotliwości kursowania pojazdów 

zbieżnych z obowiązującymi w tradycyjnych porach szczytów przewozowych, ułatwi późniejszy 

proces koordynacji rozkładów jazdy. 

Dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej nie obowiązuje jednakowa częstotliwość 

modułowa dla wszystkich linii. Dla części linii (głównie trolejbusowych) obowiązuje częstotli-

wość 10-minutowa lub jej wielokrotność, natomiast dla większości linii autobusowych – 15-

minutowa lub jej wielokrotność. Funkcjonują też jednak linie, np. 14, 21, 28, 42 i 45, których 

częstotliwości kursowania nie odpowiadają wielokrotności żadnej z powyższych. 

W ramach nowego układu komunikacyjnego zaplanowano zrealizowanie łącznie 19,305 

mln kilometrów rocznie, w tym 13,521 mln wozokilometrów wykonywanych przez autobusy 

i 5,784 mln – wykonywanych przez trolejbusy. 

Maksymalne wykorzystanie pojazdów wynosi 308 sztuk w dniu powszednim (w tym 215 

autobusów i 93 trolejbusy), 215 pojazdów w sobotę (148 autobusów i 67 trolejbusów) oraz 

140 w niedzielę (95 autobusów i 45 trolejbusów). Przy zbliżonym do maksymalnej, określonej 

w SOPZ SIWZ liczby zaangażowanych autobusów i trolejbusów w dniu powszednim, uzyskano 

mniejszą od wymaganej liczbę wozokilometrów dla komunikacji trolejbusowej (o ponad 0,7 

mln kilometrów), ale większą od wskazanej liczbę wozokilometrów dla komunikacji autobuso-

wej (o ponad 1,1 mln kilometrów rocznie). Przy narzuconej maksymalnej liczbie trolejbusów 

w ruchu, zrealizowanie założonej dla komunikacji trolejbusowej liczby wozokilometrów, wyma-
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gałoby intensywnej eksploatacji trolejbusów w porach, w których na ich usługi nie ma wystar-

czającego popytu. Co więcej, musiałoby się to odbyć kosztem nadmiernego zmniejszenia liczby 

wozokilometrów na liniach autobusowych, w tym podstawowych. 

Osiągnięcie założonego w SOPZ SIWZ pułapu 19,0 mln wozokilometrów jest możliwe 

na etapie konstrukcji rozkładów jazdy. W koncepcji przyjęto wykonywanie na poszczególnych 

liniach maksymalnej liczby kursów w każdym z przedziałów odrębnej częstotliwości, co nie jest 

konieczne, ale decyzja, które z zaplanowanych skrajnych kursów kwalifikują się do likwidacji, 

powinna być podjęta na etapie tworzenia rozkładów jazdy. 

Kierując się wynikami badań marketingowych z 2010 r. i ich analizą, w sobotę, w godzi-

nach od 9 do 15, założono zwiększenie wartości obowiązującej częstotliwości modułowej dla 

linii podstawowych – z 30 do 20 minut. Spowodowało to jednak przyrost liczby pojazdów w ru-

chu ponad oczekiwania Zamawiającego (o 39 autobusów, przy niewykorzystaniu puli dla tro-

lejbusów o 3 pojazdy), w pełni uzasadniony po stronie popytu. Gdyby zrezygnować z tego 

wzrostu, to sobotnie rozkłady jazdy – podobnie jak obecnie – tylko nieznacznie różniłyby się 

od rozkładów niedzielnych, podczas gdy jesienią 2010 r. w sobotę przewożono środkami lu-

belskiej komunikacji miejskiej o 42,9% pasażerów więcej niż w niedzielę (dla wyników badań 

z 2014 r. takich analiz nie ma). 

W niedzielę całkowita liczba pojazdów w ruchu nie przekroczyła wartości granicznej 

w SOPZ SIWZ (140 szt.), aczkolwiek – z opisanych wcześniej przyczyn – zaplanowano o 5 

trolejbusów w ruchu mniej niż określił Zamawiający, przy zwiększeniu o 5 liczby autobusów 

w ruchu. 

4.3. Rozszerzona koncepcja optymalizacji oferty przewozowej 

lubelskiej komunikacji miejskiej  

Jak już wcześniej zasygnalizowano, zaprezentowana w poprzednim podrozdziale podsta-

wowa koncepcja optymalizacji oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej, wobec 

braku analiz wyników aktualnych badań wielkości popytu oraz więźby podróży, opracowana 

została w dużej mierze na podstawie takich analiz dla wyników badań marketingowych 

z 2010 r. Upływ czasu oraz liczne zmiany wprowadzone w ofercie przewozowej od tego czasu 

– zarówno w samej filozofii jej konstrukcji (takty, synchronizacja rozkładów jazdy kilku linii 

na wspólnych odcinkach tras, zamiana taboru na mniej pojemny poza szczytami i inne – wy-

nikające z profesjonalizacji zarządzania ofertą przewozową przez ZTM w Lublinie), jak i wyni-

kające z przeprowadzonych modyfikacji tras niektórych linii, powodują, że wyniki badań mar-

ketingowych sprzed 5 lat, mogły stracić już na aktualności. W związku z powyższym, zapropo-

nowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania mogą być obarczone błędem braku aktualnych, 
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obiektywnych podstaw informacyjnych do podejmowania decyzji w zakresie zmian w ofercie 

przewozowej. Z tej przyczyny, na obecnym etapie prac nad optymalizacją eksploatacyjną 

oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej należałoby się skoncentrować nad ewen-

tualnym skorygowaniem zaprezentowanej koncepcji podstawowej, przeznaczonej do wdroże-

nia w realiach inwestycyjnych i eksploatacyjnych 2015 r. i dopiero później – już po otrzymaniu 

uwag do wstępnej koncepcji podstawowej i ich uwzględnieniu – dopracować w szczegółach 

koncepcję rozszerzoną, stanowiącą ewaluację koncepcji podstawowej. 

W obecnym kształcie koncepcji podstawowej, koncepcja rozszerzona różnić się będzie 

od niej uwzględnieniem w siatce tras linii kolejnych nowych odcinków trolejbusowej sieci trak-

cyjnej oraz uzupełnieniem układu drogowego miasta o ul. Muzyczną, łączącą ulice Nadby-

strzycką i Krochmalną. 

Planowany nowy odcinek trolejbusowej sieci trakcyjnej w ul. Mełgiewskiej (na wschód 

od pętli Mełgiewska WSEI) i w ul. Grygowej wykorzystywany byłby liniowo – we fragmencie – 

przez trolejbusy linii 161, w kursach przedłużonych do ul. Metalurgicznej. Odcinek ten będzie 

ponadto wykorzystywany w kursach dojazdowych i zjazdowych trolejbusów, które będzie 

można udostępnić pasażerom (pod osobnym numerem). Ze względu na znikomy popyt na ko-

munikację miejską na odcinku od ul. Mełgiewskiej do ul. Pancerniaków (obecnie z powodu 

ograniczeń infrastrukturalnych przejazd zapewniany jest tylko w jedną stronę – w kierunku 

ul. Pancerniaków), nie zakłada się konieczności wydłużenia do ul. Pancerniaków (lub do Galerii 

Handlowej Atrium Felicity) żadnej z linii trolejbusowych, kończących bieg na pętli Mełgiewska 

WSEI. 

Brakujący odcinek trakcji w ul. Nadbystrzyckiej powoduje konieczność wykorzystania do-

datkowego napędu bateryjnego, co wiąże się z obsługą linii 162 i 164 przez trolejbusy wypo-

sażone w ten napęd. Po jego wybudowaniu, obydwie te linie nadal będą musiały być obsługi-

wane przez trolejbusy z napędem bateryjnym, z uwagi na inne odcinki ich tras. 

Po wybudowaniu trolejbusowej sieci trakcyjnej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej uza-

sadnione będzie wprowadzenie na ten odcinek linii trolejbusowej linii 161, poprzez wydłużenie 

jej trasy do pętli przy ul. Gęsiej. Zmiana ta spowoduje zmniejszenie długości odcinka pokony-

wanego bez sieci trakcyjnej przez trolejbusy z agregatami spalinowymi. Wydłużenie trasy tej 

linii, w koncepcji podstawowej zaplanowanej do pętli Gęsia ulicami Roztocze i Jana Pawła II, 

nie spowoduje zmiany liczby eksploatowanego na tej linii taboru. 

Wraz z tą zmianą, należy przedłużyć do pętli przy ul. Gęsiej linię 158, gdyż umożliwi to 

koordynację z linią 10 na wspólnym odcinku tras obydwu tych linii od pętli do ul. Bohaterów 

Monte Cassino (szczytowa częstotliwość co 7,5 minuty). Odcinek w ul. Gęsiej od Jana Pawła 
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II do pętli, będzie obsługiwany na napędzie bateryjnym. Obsługa linii 158 na wydłużonej trasie 

zaangażuje 1 dodatkowy trolejbus przegubowy. 

W związku z planem budowy trolejbusowej sieci trakcyjnej w ciągu ulic: Chodźki, Smo-

rawińskiego, Szeligowskiego i Choiny, zakłada się przedłużenie tymi ulicami trasy linii 160 

do pętli przy ul. Paderewskiego. Jednocześnie, skrócić będzie można trasę linii 170 – do pętli 

Chodźki Szpital. Dzięki temu, linię 170 będą mogły obsługiwać trolejbusy z napędem bateryj-

nym. Zaoszczędzone w ten sposób 9 pojazdów z agregatami spalinowymi można będzie wy-

korzystać w inny sposób. 

Trasy linii 160 i 170 będą identyczne na odcinku od skrzyżowania ulic Zemborzyckiej 

i Kunickiego do skrzyżowania ul. Unickiej z al. Spółdzielczości Pracy. Założona zmiana spowo-

duje wprawdzie zmniejszenie intensywności obsługi galerii handlowej Olimp, ale w warunkach 

otwierania nowych tego typu obiektów w Lublinie, obsługę tej galerii liniami: 18, 31 i 74, 

można uznać za wystarczającą. Po wdrożeniu opisywanej zmiany, zwiększy się intensywność 

obsługi Uniwersytetu Medycznego od strony ul. Paderewskiego (kursy linii 26 i 160 na wspól-

nych odcinkach tras co 7,5 minuty). Wskutek zamiany pętli nie zmieni się liczba trolejbusów 

obsługujących obydwie te linie. 

Trasy linii 156 i 163 proponuje się wydłużyć do pętli Paderewskiego. Nowy odcinek 

trasy linii 156 zwiększy dostępność centrum i wschodnich dzielnic miasta dla mieszkańców 

Czechowa Północnego. Linia 163 zapewni z kolei szybki dojazd z os. Choiny do Dworca Głów-

nego PKP i Czubów. W związku z wydłużeniem trasy, do obsługi tych linii należy skierować 

dwa dodatkowe trolejbusy. 

Opisany przyrost liczby eksploatowanych trolejbusów w praktyce jednak nie nastąpi, 

gdyż wzdłuż ich tras planowane jest na niespotykaną w żadnym innym mieście w kraju skalę, 

wyznaczenie pasów wyłącznego ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej. Decyzja ta, wraz 

z planowanym oddaniem do eksploatacji zachodniej obwodnicy Lublina oraz wprowadzeniem 

w całym mieście Systemu Inteligentnego Zarządzania Ruchem, spowoduje znaczące zwiększe-

nie prędkości komunikacyjnej i eksploatacyjnej nie tylko w podsystemie trolejbusowym, ale 

także i w podsystemie autobusowym. Realnie możliwe do uzyskania podniesienie średniej 

prędkości eksploatacyjnej trolejbusów i autobusów o symboliczny 1 km/h, kształtującej się 

obecnie w Lublinie w świetle danych publikowanych przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miej-

skiej w Warszawie (na podstawie informacji od MPK Lublin Sp. z o.o.32) na poziomie zaledwie 

11,7 km/h dla linii trolejbusowych i 13,6 km/h dla linii autobusowych, spowoduje oszczędność 

                                           

32 dane za 6 miesięcy 2014 r. 
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aż 8 trolejbusów i 16 autobusów. Tak znacząco mniejsza taborochłonność lubelskiej komuni-

kacji miejskiej wywoła spadek kosztów jednostkowych jej funkcjonowania (stawek za wozoki-

lometr), dzięki czemu przyrost liczby wozokilometrów, związany z poszerzeniem zasięgu dzia-

łania komunikacji trolejbusowej, nie spowoduje wzrostu wydatków na komunikację miejską 

z budżetu miasta. Przeciwnie, wskutek zwiększenia prędkości przejazdu pojazdów komunikacji 

miejskiej, zwiększy się jej atrakcyjność, jako sposobu realizacji podróży miejskich, w związku 

z czym można oczekiwać przyrostu wpływów ze sprzedaży biletów. 

W koncepcji rozszerzonej linie trolejbusowe 150 i 153 powinny zostać wprowadzone 

na nową ul. Muzyczną. W przypadku linii 150, przejazd ulicami: Stadionowa, Lubelskiego Lipca 

80 i al. Piłsudskiego, zastąpiony zostanie dwukierunkowym przejazdem ulicami Muzyczną i Na-

rutowicza. Z kolei trasa linii 153 prowadzić będzie od ul. Głębokiej ulicami: Muzyczną, Stadio-

nową (z zajazdem pod Dworzec Główny PKP) i następnie ulicami: pl. Bychawski, Wolska 

i Droga Męczenników Majdanka do pętli przy Felicity.  

Zmiany te pozwolą na wykorzystanie przez trolejbusy nowej ul. Muzycznej, usprawniając 

przy okazji obsługę rejonu Dworca Głównego PKP, który w przyszłości będzie pełnić funkcję 

zintegrowanego dworca metropolitalnego. Opisana propozycja poprawi dojazd w rejon dworca 

mieszkańcom Czubów Północnych, części LSM, Bronowic oraz studentom Politechniki Lubel-

skiej i KUL, a także klientom galerii Felicity. 

Nowa sieć trakcyjna w ul. Lubelskiego Lipca 80 – od ul. Piłsudskiego do Al. Zygmuntow-

skich – umożliwi skierowanie linii 163 w tę ulicę. Uprości to trasę tej linii, skracając czas prze-

jazdu. 

  

  



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

135 

 

5. Uwagi ZTM w Lublinie do wstępnej koncepcji optymalizacji oferty 

przewozowej komunikacji miejskiej 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie pogrupował uwagi wg numeracji linii, których 

dotyczą. Przedstawiając uwagi ZTM zachowano tę zasadę. 

Linie: 150, 151, 152, 155, 156 i 160 

We wstępnej koncepcji podstawowej autorstwa firmy PTC przyjęto niezmienność tras 

linii trolejbusowych: 150, 151, 152, 155, 156 i 160. 

Zdaniem ZTM w Lublinie, linia 152 pełni obecnie funkcję uzupełniającą w stosunku do li-

nii 151 w relacji Abramowice – MPWiK, zatem jej zastąpienie inną linią w kierunku centrum 

(w propozycji ZTM – linią nr 20 z kursami co 15 min), nie powinno spowodować niezadowolenia 

pasażerów. Na przeciwległym krańcu swojej trasy linia 152 stanowi wewnątrzdzielnicowe po-

łączenie rejonu ulic Głębokiej i Filaretów z centrum handlowym E.Leclerc. Likwidacja takiego 

połączenia mogłaby z kolei takie niezadowolenie spowodować.  

Ponadto, ZTM stoi na stanowisku (nieznanym wcześniej wykonawcy), że obecny przy-

stanek Zana Leclerc 02 jako kraniec powinien zostać zlikwidowany, ponieważ niewielka odle-

głość miejsca postojowego trolejbusów od skrzyżowania z ruchem okrężnym oraz blokowanie 

pasa ruchu przez oczekujące pojazdy, stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

W związku z powyższym, ZTM założył konieczność wydłużenia (skierowania w inne miejsca) 

tras wszystkich linii kończących się obecnie na opisywanym przystanku. 

Wg sugestii ZTM, trasa linii 152 powinna zostać przedłużona do pętli Węglin – ulicami: 

Filaretów, Jana Pawła II, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino i al. Kraśnicką, w zamian 

za linię 26, którą analogicznie jak w propozycji firmy PTC, wycofuje się z tego odcinka. 

Do pozostałych niezmienianych tras linii trolejbusowych nie wniesiono uwag. Zgłoszono 

jednak zastrzeżenie odnośnie założonego obniżenia częstotliwości kursowania trolejbusów 

na linii 151 (z 10 do 15 minut w szczytowych porach podaży), gdyż – zdaniem organizatora 

lubelskiej komunikacji miejskiej – na linii 151 w relacji z Abramowic do centrum (i z powrotem), 

występują liczne sytuacje przepełnień w godzinach szczytów przewozowych.  

Zdaniem ZTM w Lublinie, zasadne byłoby podniesienie kategorii linii 151 do prioryteto-

wej – kosztem obniżenia częstotliwości na linii 160 (w związku z planowanym skierowaniem 

dodatkowej linii 163 do pętli Chodźki). Spowodowałoby to jednak sytuację, w której linia 160 

wzmacniałaby tylko wybrane kursy linii 151 i 152, a poza tym, jej kursy poza szczytowymi 

okresami podaży, wykonywane byłyby co 40 lub nawet co 60 minut (całotygodniowo wieczo-

rami, przez większą część dnia w sobotę i przez całą niedzielę), co – zdaniem firmy PTC – dla 

linii trolejbusowych jest niewskazane. Jeżeli podniesienie kategorii linii 151 jest niezbędne, to 
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zasilenie jej dodatkowymi pojazdami powinno nastąpić wskutek odstąpienia od pomysłu uru-

chomienia nowej linii trolejbusowej 161. 

Doprecyzowując swoje stanowisko, ZTM w Lublinie zasugerował: 

§ utrzymanie linii 151 jako linii podstawowej; 

§ pozostawienie Abramowic jako jednego z krańców linii dla 152. 

Linia 153 

ZTM w Lublinie zawnioskował o pozostawienie obecnej trasy linii 153 do czasu wybudo-

wania miejsca postojowego dla pojazdów komunikacji miejskiej przy ul. Pancerniaków (obecnie 

jest tam tylko zatoka o długości 15 m, przelotowa w obydwu kierunkach dla autobusów linii 

7). Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy budowy peronu postojowego przy ul. Pan-

cerniaków. 

Linia 154 

W odniesieniu do linii 154, ZTM w Lublinie zaproponował jej likwidację na obecnej trasie 

i przyznanie numeru 154 zaprojektowanej nowej linii 163. Z przekazanej mapki wynika rów-

nież, że zamiast jak w propozycji firmy PTC ulicami: Krochmalną, Gazową (z zajazdem pod 

Dworzec Główny PKP) i Stadionową, trasę tej linii pomiędzy ulicami Jana Pawła II i al. Unii 

Lubelskiej, zaplanowano z wykorzystaniem ulic Nadbystrzyckiej i al. Piłsudskiego. Ponadto, 

ze względu na brak odpowiedniej liczby trolejbusów, umożliwiających obsługę wszystkich linii 

jako podstawowych, zaproponowano, aby linia 154 oraz linia 160, miały charakter linii uzupeł-

niających (aczkolwiek uniemożliwia to dobrą koordynację odjazdów do i z Abramowic dla 

wszystkich linii trolejbusowych). 

Linia 158 

Zaproponowaną zmianę trasy linii 158 w pełni zaaprobowano, uznając ją za tożsamą 

z własną propozycją organizatora lubelskiej komunikacji miejskiej. 

Linia 161 

Ze względu na pokrywanie się długich odcinków tras zaprojektowanej nowej linii trolej-

busowej 161 z trasami linii autobusowych 10 i 57 oraz trolejbusowych 150 i 151, ZTM zapro-

ponował odstąpienie od uruchomienia linii 161. W szczególności podkreślono, że obecne sko-

munikowanie dzielnicy Kalinowszczyzna z centrum, nie wymaga wzmocnienia dodatkową linią. 

Linia 162 

Dla linii 162 ZTM zaproponował zmianę trasy: zamiast do pętli Chodźki – Szpital, 

od ul. Lubartowskiej linię 162 skierowano ulicami: al. Tysiąclecia, pl. Singera, Lwowską, al. An-

dersa i Mełgiewską do pętli przy WSEI – w celu objęcia komunikacją trolejbusową nowego 
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odcinka trolejbusowej sieci trakcyjnej w dzielnicy Kalinowszczyzna. Brak możliwości lewoskrętu 

trolejbusu z al. Tysiąclecia w ul. Lubartowską stwarza konieczność podjazdu pod górę ul. Wo-

dopojną, w ciągu której nie ma trolejbusowej sieci trakcyjnej. Znaczące nachylenie ul. Wodo-

pojnej powoduje, że do obsługi linii 162 powinny być kierowane w pierwszej kolejności trolej-

busy wyposażone w spalinowe agregaty prądotwórcze. 

Linia 164 

Zamiast zaproponowanej przez firmę PTC nowej linii trolejbusowej 164, ZTM w Lublinie 

złożył propozycję uruchomienia linii 168 – skróconej do pętli Węglin obecnej linii autobusowej 

28 (numer 168 nawiązuje właśnie do linii 28). Doprecyzowano również, na przeciwległym 

odcinku trasy linia 168 powinna zostać skrócona do pętli Felin, a w zamian do obsługi specjal-

nej strefy ekonomicznej przewidziano linie: 14, 21, 23, 47, 55 i 70 

Linia 170 

W odniesieniu do zaprojektowanej linii 170, ZTM w Lublinie zaproponował wydłużenie 

jej trasy z os. Widok – ul. Jana Pawła II – do os. Poręba, w celu realizacji postulatów miesz-

kańców os. Poręba, dotyczących bezpośredniego połączenia ul. Jana Pawła II z ulicami Kroch-

malną i Diamentową. Ponadto zauważono, że po planowanym skróceniu trasy linii 26 do pętli 

os. Widok, w celu zapewnienia na tej pętli miejsca na postoje wyrównawcze autobusów tej 

linii, konieczne będzie wycofanie z pętli os. Widok innej linii. Ze względu na przeznaczenie 

do obsługi linii 170 trolejbusów ze spalinowymi agregatami prądotwórczymi, zaplanowano rów-

nież zajazdy dla tej linii na os. Widok dla każdego z kierunków. 

Linia 1 

Analogicznie jak w przypadku linii 153, ZTM w Lublinie zawnioskował o pozostawienie 

obecnej trasy linii 1 do czasu wybudowania miejsca postojowego dla pojazdów komunikacji 

miejskiej przy ul. Pancerniaków (obecnie jest tam tylko zatoka o długości 15 m, przelotowa 

w obydwu kierunkach dla autobusów linii 7). Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy 

budowy peronu postojowego przy ul. Pancerniaków. 

Linie: 4, 8 i 27 

Całkowicie odmienną koncepcję zaprezentował ZTM w odniesieniu do linii autobuso-

wych: 4, 8 i 27. Aktualnie linia 4 łączy ul. Poligonową z centrum Lublina i centrum z giełdą 

w Elizówce i samą miejscowością Elizówka. Rozkład jazdy tej linii charakteryzuje duża nieryt-

miczność godzin odjazdów, wynikająca z realizacji postulatów mieszkańców obydwu krańco-

wych odcinków jej trasy, korzystających tylko z linii 4. ZTM zwrócił ponadto uwagę, że podczas 

modernizacji nawierzchni ul. Narutowicza (i uliczek z nią sąsiadujących), kiedy wprowadzono 

zmianę trasy linii 8, przedłużając ją ul. Lipową do ul. Krakowskie Przedmieście, wpłynęło wiele 
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postulatów dotyczących utrzymania zmienionej trasy po zakończeniu prac drogowych. Oznacza 

to, że pasażerowie linii 8 oczekują większej penetracji centrum Lublina od zapewnianej przez 

obecną trasę tej linii. 

Z kolei trasa linii 27 na odcinku od pętli w Abramowicach do Placu Bychawskiego w ca-

łości pokrywa się z trasami innych linii (trolejbusowych), ale z racji obsługi tą linią obszarów 

na południe od Abramowic, nie jest możliwa jej likwidacja. W związku z powyższym, ZTM 

zaproponował połączenie trasy linii 8 z fragmentem trasy linii 4 do Elizówki oraz trasy linii 27 

z fragmentem trasy linii 4 do ul. Poligonowej. Dla każdej z tych linii przewidziano szczytową 

częstotliwość kursów co 30 min. 

Jednocześnie, w celu poprawy obsługi komunikacyjnej os. Maki, zaproponowano wpro-

wadzenie linii 27 w ulice: Mickiewicza, Długą, Krańcową i Droga Męczenników Majdanka. 

Założono, że na linii 8 tylko wybrane kursy (jak obecnie) będą wykonywane do miejsco-

wości Elizówka i Krężnica Jara, a na linii 27 – tylko wybrane kursy do Mętowa. 

Ponadto, ZTM w Lublinie wyjaśnił, że założona zmiana trasy nowej linii 8 w północnej 

części miasta (w stosunku do obecnej trasy linii 4 – wprowadzenie w ulice Andersa i Lwowską 

zamiast al. Spółdzielczości Pracy) stanowi realizację wniosków mieszkańców dzielnicy Kali-

nowszczyzna, dotyczących zapewnienia bezpośredniego połączenia ul. Lwowskiej z al. Spół-

dzielczości Pracy – w celu bezpiecznego dowozu dzieci do szkół przy ul. Lwowskiej. 

Linia 6 

W odniesieniu do linii 6, ZTM zaproponował pozostawienie jej obecnej pętli przy ul. Ro-

mera, ze względu na parametry pętli Żeglarska (brak wystarczającego miejsca na postoje au-

tobusów – skutkujące oczekiwaniem na odjazd na pasie ruchu, powodującym zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz protestami mieszkańców pobliskich bloków – przy 

ul. Zalewskiego). ZTM zaproponował, aby trasę linii 6 przedłużyć do pętli Żeglarska dopiero 

po wybudowaniu nowej pętli – w rejonie skrzyżowania ulic Żeglarskiej i Krężnickiej. 

Linia 7 

Dla linii 7 organizator lubelskiej komunikacji miejskiej zaproponował pozostawienie obec-

nej trasy, wykorzystującej ulice: Chemiczną, Rataja i Grygowej, z zajazdem pod Centrum Han-

dlowe Atrium Felicity – jako wynik uzgodnień z Radą Dzielnicy Felin. Z kolei wybrane kursy 

realizowane ul. Wolską mają na celu dowóz pracowników PKP Cargo dojeżdżających do Lublina 

koleją. To drugie rozwiązanie możliwe jest również w koncepcji PTC. 
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Linia 9 

Zdaniem ZTM, propozycja firmy PTC, dotycząca skierowania linii 9 ulicami Orkana i Roz-

tocze do pętli przy ul. Gęsiej, spotka się z niezadowoleniem pasażerów. Wskutek proponowa-

nego wprowadzenia linii 14 na pl. Wolności (z częstotliwością co 15 min), poddano w wątpli-

wość celowość obsługi linii 9 autobusami przegubowymi, z kursami co 15 minut. Poza tym 

stwierdzono, że w przypadku niewykorzystania w pełni założonej w SOPZ SIWZ liczby trolej-

busów w ruchu oraz liczby wozokilometrów dla trolejbusów, należy rozważyć nawet częściowe 

pozostawienie tej linii jako obsługiwanej trolejbusami. Dodatkowo, ZTM w Lublinie doprecyzo-

wując swoje stanowisko wskazał, że do obsługi linii nr 9 należy skierować trolejbusy ze spali-

nowymi agregatami prądotwórczymi. 

Linia 10 

W stosunku do linii 10 ZTM w Lublinie zawnioskował o pozostawienie obecnej jej trasy, 

uzasadniając swoje stanowisko pewnością niezadowolenia pasażerów z racji wdrożenia zapro-

ponowanej przez firmę PTC zmiany. 

Linie: 10, 18, 39 i 57 

Analizując łącznie zespół linii autobusowych: 10, 18, 39 i 57, ZTM zwrócił uwagę, że ak-

tualnie linia 18 łączy ze sobą poprzez centrum dzielnice położone w północnej części Lublina. 

W związku z powyższym, za zasadną uznano zamianę krańców linii 10, 18 i 57 po północnej 

stronie od centrum (wskazano również na niekorzystne dublowanie się tras tych linii z linią 31 

lub wspólny przystanek początkowy na os. Poręba). Ponadto, ze względu na brak uzasadnienia 

dla eksploatacji autobusów przegubowych na odcinku pomiędzy przystankami Mełgiewska 

WSEI i Zadębie, zasugerowano skierowanie do Zadębia obsługiwanej standardowej pojemno-

ści taborem linii 39, zamieniając jej pętlę z którąś z linii z grupy: 10, 18 lub 57. 

Linia 12 

Ze względu na wnioski pracowników nowych obiektów biurowych przy ul. Szeligow-

skiego, dotyczące zapewnienia bezpośredniego połączenia tych obiektów z osiedlami mieszka-

niowymi w południowej części Lublina (rejon ul. Gęsiej), zaproponowano wprowadzenie linii 

12 w ul. Szeligowskiego. Zastrzeżono przy tym, że ewentualne wprowadzenie linii 12 w ul. Sze-

ligowskiego (z uwagi na możliwy sprzeciw pasażerów korzystających z przystanków tej linii 

przy al. Kompozytorów Polskich), powinno zostać poddane dodatkowym, lokalnym konsulta-

cjom społecznym. 

Linia 13 

Zaaprobowano zaproponowane przez firmę PTC uproszczenie trasy linii 13 w północnej 

części Lublina. 
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Linia 14  

Pomysł objęcia trasą linii 14 ścisłego centrum miasta (pl. Wolności) zaopiniowano pozy-

tywnie, zastrzegając przy tym, że przystankiem krańcowym dla tej linii powinien być Felin 

Uniwersytet, a nie jak w koncepcji wstępnej firmy PTC – Felin. W projekcie PTC linię 14 uzu-

pełniała na znaczącym odcinku trasy linia 28, zapewniając wspólną częstotliwość co 15 min. 

Zwrócono uwagę, że przy postulowanym przez ZTM zastąpieniu linii 28 nową linią trolejbusową 

168 na odmiennej trasie, przyporządkowanie linii 14 do kategorii połączeń uzupełniających 

(z kursami w szczytach podaży usług co 30 minut), może być niewystarczające. Zasugerowano 

także wydłużenie trasy linii 14 do pętli przy ul. Gęsiej, przy likwidacji zajazdu na pętlę Os. Po-

ręba. 

Linie 16 i 73  

Ze względu na bardzo słabe wykorzystanie linii 16 i 73 w dzielnicy Głusk, ZTM zapropo-

nował utworzenie z tych linii jednego połączenia lokalnego, którego zadaniem byłby przede 

wszystkim dowóz dzieci do szkół przy ul. Zdrowej i przy ul. Mickiewicza oraz do najbliższych 

węzłów przesiadkowych, zapewniających intensywne połączenia do centrum Lublina. W swojej 

propozycji zmiany trasy linii 16 ZTM założył również realizację postulatów mieszkańców Abra-

mowic Prywatnych, wnioskujących o ujęcie w trasie obsługującej ich linii dużego węzła prze-

siadkowego, za który uznano pętlę Felin. Realizacja tego zamierzenia wymaga zwiększenia 

liczby wozokilometrów wykonywanych poza granicami Lublina – w gminie Głusk. Powyższe 

zmiany zostaną poddane dodatkowym, lokalnym konsultacjom społecznym w dzielnicach Głusk 

i Abramowice. 

Linie: 20, 38 i 75  

Zgodnie z propozycją ZTM w Lublinie, linia trolejbusowa 151 miałaby uzyskać status linii 

priorytetowej – z kursami w porach szczytów podaży co 7,5 minuty. Takie rozwiązanie skutkuje 

jednak przekroczeniem założonej w SOPZ SIWZ maksymalnej liczby wozokilometrów. Zalicze-

nie linii 151 do kategorii linii podstawowych, skutkuje – zdaniem ZTM – koniecznością jej zdu-

blowania drugą linią o identycznym standardzie częstotliwości – na odcinku od ul. Kunickiego 

do Al. Racławickich (do ronda Honorowych Krwiodawców). Odcinek ten obsługuje linia auto-

busowa 20, której obecnym północnym krańcem jest miejscowość Dębówka w gminie Jast-

ków, niewymagająca tak intensywnej obsługi. W związku z powyższym zdecydowano się 

na wprowadzenie linii 20 w ul. Zbożową i Sławinkowską – do pętli przy ul. Sławinkowskiej 

(z wybranymi kursami wydłużonymi do miejscowości Smugi, co umożliwi likwidację linii 75). 

W zamian za wycofaną z Dębówki linię 20, zaproponowano wprowadzenie do tej miej-

scowości nowej linii 38 z Dworca Głównego PKP (zamiast jak we wstępnej propozycji firmy 
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PTC – do pętli przy ul. Sławinkowskiej). Aktualnie prowadzone są rozmowy z władzami gminy 

Jastków odnośnie objęcia lubelską komunikacją miejską siedziby tej gminy – wówczas zosta-

łaby tam skierowana właśnie nowa linia 38.  

We wstępnej propozycji firmy PTC pojawił się numer 38, mający nawiązywać do linii 18 

– w związku z propozycją skierowania linii 38 do ul. Sławinkowskiej i miejscowości Smugi – ale 

w sytuacji pełnienia w koncepcji ZTM przez tę linię zupełnie innej roli, należałoby rozważyć 

przydzielenie tej linii innego numeru, bardziej kojarzącego się z linią 20 (niewykorzystany jest 

np. numer 30). 

Linia 25  

W stosunku do linii 25 firma PTC w koncepcji wstępnej nie zaproponowała zmiany trasy. 

ZTM w Lublinie zasugerował natomiast wprowadzenie linii 25 w ulice: Dywizjonu 303, Krań-

cową i Droga Męczenników Majdanka – w celu realizacji postulatów mieszkańców os. Maki, 

dotyczących zwiększenia intensywności obsługi komunikacyjnej tego osiedla. Dzięki tej zmianie 

– wraz z planowaną przez ZTM zmianą trasy linii 27 – wspólna szczytowa częstotliwość os. Maki 

liniami 25 i 27 wyniosłaby 15 minut. 

Linia 28  

W odniesieniu do linii 28 zaproponowano jej zastąpienie nową linią trolejbusową 168. 

Jest to zupełnie inna propozycja niż zaprezentowana we wstępnej koncepcji firmy PTC. 

Na przedstawionej przez ZTM w Lublinie trasie trolejbusy linii 168 powinny kursować w okre-

sach szczytów podaży usług co 15 min. Ze względu na obsługę ul. Parysa linią 12 oraz z po-

wodu zaplanowania przez ZTM linii 168 jako trolejbusowej i przyporządkowanej do kategorii 

połączeń podstawowych, uznano, że nie ma potrzeby wprowadzania tej linii w ul. Parysa, jak 

to wstępnie zaproponowała firma PTC. 

Linia 29  

ZTM w Lublinie nie odniósł się jednoznacznie do propozycji firmy PTC odnośnie zmiany 

trasy tej linii. Podkreślono jedynie, że od wielu lat trasa linii 29 prowadzi al. Unii Lubelskiej 

i do tej pory nie było wniosków o jej skierowanie w ulice: Lubartowską, Królewską i Zamojską, 

czyli w ścisłe centrum Lublina. Zwrócono uwagę, że po zmianach tras linii 23 i 29 zapropono-

wanych przez firmę PTC, nie będzie realizowane połączenie bezpośrednie w relacji z Dworca 

Głównego PKS do ul. Północnej, przy której zlokalizowana jest Komenda Miejska Policji i Cen-

trum Medycyny Wsi, a w jej sąsiedztwie – szpitale przy ul. Jaczewskiego. Zauważono również, 

że przystanek Hotel Locomotiva zlokalizowany jest w sąsiedztwie biurowców przy ul. Szeligow-

skiego, a obecna trasa linii 29 zapewnia dojazd do nich z Dworca Głównego PKS. 
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Finalnie doprecyzowano, że intencją ZTM jest pozostawienie linii 29 na dotychczasowej 

trasie, bez żadnych zmian. 

Linia 39  

 ZTM zaproponował przedłużenie trasy linii 39 do pętli Lipniak wg propozycji PTC tj. bez 

obsługi ulic Jana Pawła II i Filaretów – z jednoczesnym skróceniem trasy linii 44 do pętli 

os. Widok. Ponadto, zasugerowano skierowanie tej linii do pętli Zadębie (zgodnie z opisem 

przy zespole linii: 10, 18, 39, 57). 

Linia 40  

ZTM pozytywnie zaopiniował propozycję firmy PTC, dotyczącą wydłużenia trasy tej linii 

z pętli Chodźki – Szpital do pętli przy ul. Węglarza. Jednocześnie wyrażono obawę, że zapro-

ponowane wycofanie linii 40 z ul. Szeligowskiego – w celu wyeliminowania nadmiernego me-

androwania – najprawdopodobniej spotka się z protestami pasażerów. W związku z powyż-

szym, ZTM w Lublinie zaproponował następującą trasę linii 40 w północnym jej odcinku: Prusa 

– Północna – Szeligowskiego – Gębali – Fijałkowskiego – Chodźki i dalej zgodnie z wstępną 

propozycją firmy PTC. 

Linia 44 

W odniesieniu do linii 44, organizator lubelskiej komunikacji miejskiej zasugerował od-

stąpienie od proponowanych zmian, upraszczających jej trasę w południowej części Lublina. 

Zaproponowano pozostawienie obecnej trasy linii 44 od Jakubowic Konińskich do przystanku 

Os. Górki i jej wprowadzenie na pętlę Os. Widok. Odcinek do Lipniaka byłby w tej koncepcji 

obsługiwany linią 39.  

Linia 45 

W sytuacji uwzględnienia postulatów ZTM w Lublinie dotyczących innych linii, nie ma już 

podstaw do likwidacji linii 45. Zasugerowano przyporządkowanie tej linii do kategorii połączeń 

uzupełniających (z częstotliwością w szczytach podaży usług co 30 minut). 

Linia 46 

Zgodnie z sugestią firmy PTC, zaproponowano uruchomienie tej linii dopiero po zakoń-

czeniu przebudowy ulic Sowińskiego i Poniatowskiego, gdyż dopiero wtedy projektowane szyb-

kie połączenie północnych i południowych dzielnic Lublina zapewni realne oszczędności w cza-

sie przejazdu względem innych linii w analogicznej relacji. 

Obsługa Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec 

ZTM w Lublinie zaproponował obsługę Specjalnej Strefy Ekonomicznej liniami: 14, 21, 

23, 47, 55 i 70 (do czasu wydłużenia innych linii do pętli Spiessa) – zgodnie z przekazaną 
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propozycją szczegółową, z wykorzystaniem nowych ulic w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

tj. ul. Braci Krause, Vetterów, Moritza i Spiessa. 
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6. Skorygowana podstawowa koncepcja optymalizacji oferty 

przewozowej komunikacji miejskiej w Lublinie 

Prezentowana skorygowana podstawowa koncepcja optymalizacji oferty przewozowej 

komunikacji miejskiej w Lublinie uwzględnia wszystkie uwagi wniesione przez ZTM w Lublinie 

do przedstawionej koncepcji wstępnej. Mnogość tych uwag powoduje, że koncepcja skorygo-

wana nie jest rozwinięciem koncepcji wstępnej, tylko de facto propozycją alternatywną w sto-

sunku do niej. 

Po uwzględnieniu uwag ZTM w Lublinie, w zdecydowanie mniejszym zakresie wykorzy-

stywany będzie drugi napęd trolejbusów. Przewidziano liniowe wykorzystanie spalinowych 

agregatów prądotwórczych w 18 trolejbusach (maksymalny pułap założony w SOPZ SIWZ) 

i napędu bateryjnego w 12 pojazdach. Eksploatację napędu bateryjnego założono jedynie 

na brakującym odcinku trolejbusowej sieci trakcyjnej w ciągu ul. Nadbystrzyckiej (linie 154 

i 162), w al. Tysiąclecia (dwukierunkowo) oraz w jednokierunkowych ulicach Wodopojnej 

i Świętoduskiej (pomimo obaw firmy PTC związanych z koniecznością pokonania przez trolej-

busy na bateriach znacznego pochylenia wznoszenia na tej trasie). 

Ze względu na szybkie rozładowywanie baterii, w przeciwieństwie do koncepcji wstępnej 

firmy PTC, nie założono eksploatacji napędu bateryjnego trolejbusów na końcowych odcinkach 

tras. W Lublinie nie przewiduje się na pętlach budowy nowych, krótkich odcinków trolejbuso-

wej sieci trakcyjnej, umożliwiających doładowywanie oczekujących trolejbusów. Brak możliwo-

ści podpięcia trolejbusów pod sieć na przystankach końcowych uniemożliwia więc ich ogrze-

wanie zimą oraz schładzanie klimatyzacją latem. Uznano to za rozwiązanie nie do przyjęcia – 

ze względu na związany z nim dyskomfort dla pasażerów wsiadających na początkowych od-

cinkach tras z pętli bez trolejbusowej sieci trakcyjnej. 

Wykorzystanie spalinowych agregatów prądotwórczych założono na następujących od-

cinkach: 

§ w al. Tysiąclecia (dwukierunkowo) oraz w jednokierunkowych ulicach Wodopojnej i Świę-

toduskiej; 

§ w ciągu ulic: Narutowicza – pl. Wolności – Bernardyńska. 

§ od pętli na os. Paderewskiego do ul. Lubartowskiej; 

§ w ul. Filaretów – od ul. Jana Pawła II do pętli Os. Widok. 

Podobnie jak w koncepcji wstępnej, w wersji skorygowanej żadna z linii nie uzyskała 

statusu połączenia priorytetowego, o szczytowej częstotliwości kursowania pojazdów co 7-8 

minut. Nadanie charakteru połączenia priorytetowego którejkolwiek z linii trolejbusowej spo-

wodowałoby konieczność zaangażowania do jej obsługi tak wielu pojazdów, że w warunkach 
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dysponowania ograniczoną maksymalną liczbą trolejbusów w ruchu, niezbędne byłoby przy-

porządkowanie kilku linii trolejbusowych do kategorii linii uzupełniających. 

Konsekwencją takiej decyzji byłaby bardzo niska (co 60 minut) częstotliwość kursowania 

trolejbusów na tych liniach po godzinie 21 we wszystkie dni tygodnia i w niedzielę przez cały 

dzień. Relatywnie niska częstotliwość – co 40 min – obowiązywałaby na tych liniach w dni 

powszednie w godzinach 5-6:30 i 17-21 oraz w sobotę do godziny 21.  

Kosztochłonność infrastruktury oraz prestiż komunikacji trolejbusowej, wymaga, aby 

wszystkie linie trolejbusowe zostały skategoryzowane jako co najmniej podstawowe, o szczy-

towej częstotliwości kursowania pojazdów nie niższej od 15 minut. W koncepcji skorygowanej 

nie uniknięto jednak linii trolejbusowych uzupełniających – z uwagi na niedostateczną liczbę 

trolejbusów do obsługi wszystkich linii jako podstawowych, zaplanowano jako uzupełniające 

linie 154 i 160.  

W prezentowanej koncepcji także udało się objąć trasami linii trolejbusowych wszystkie 

czynne i planowane do uruchomienia w 2015 r. odcinki trolejbusowej sieci trakcyjnej. Łącznie, 

zaplanowano 13 linii obsługiwanych trolejbusami. W stosunku do obecnie obowiązujących tras, 

żadnych zmian w ich przebiegu nie zaproponowano na liniach: 150, 151, 153, 155, 156, 

160 oraz dla obsługiwanej aktualnie trolejbusami linii 9. W sytuacji objęcia tej linii w całości 

i na stale obsługą trolejbusami, należałoby jej nadać numer z zakresu numeracji linii trolejbu-

sowych – np. 159. Zmieniono trasy trzech linii: 152, 154 i 158 i założono uruchomienie trzech 

nowych linii trolejbusowych: 162, 168 i 170. 

Trasę linii 152, łączącej obecnie przystanek Zana Leclerc z Abramowicami, przedłużono 

ulicami: Filaretów, Jana Pawła II, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino i al. Kraśnicką 

do pętli Węglin. 

Linie 151 i 152 na odcinku Abramowice – rondo Honorowych Krwiodawców w porach 

szczytów podaży mogą kursować wspólnie co 6/9 minut. Dłuższą przerwę przerywać będą 

mogły wówczas kursy linii 20, zapewniające na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ronda Hono-

rowych Krwiodawców łączną częstotliwość kursów co odpowiednio 6/5/4 minuty. 

Proponowane wydłużenie trasy od pętli Zana Leclerc do Węglina motywowane zmianą 

zagospodarowania przestrzennego tej części miasta i rozwojem dużych osiedli mieszkaniowych 

na południe od ul. Zana. Nowa trasa linii 152 uzupełni linie autobusowe obsługujące połu-

dniowo-zachodnią część Lublina. 
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Rys. 30. Projektowana trasa linii 152 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Nowa trasa linii 154 prowadzić będzie jak dotychczas z pętli Chodźki Szpital do al. Pił-

sudskiego i dalej ulicami: Narutowicza, Nadbystrzycką, Jana Pawła II, Armii Krajowej i Orkana 

do pętli Węglin. Z uwagi na przejazd ul. Nadbystrzycką, na tej linii eksploatowane będą trolej-

busy z napędem bateryjnym, wykorzystywanym na brakującym odcinku trolejbusowej sieci 

trakcyjnej. Linię 154 zaplanowano jako uzupełniającą. 

Zmiana trasy linii 154 ma za zadanie uatrakcyjnienie najsłabszej obecnie linii trolejbuso-

wej w Lublinie. Na podstawie analizy skanów kart z badań marketingowych można stwierdzić, 

że liczba pasażerów w całym kursie w wielu przypadkach nie przekroczyła nawet kilkunastu 

osób (i 10 jednocześnie w pojeździe). W związku z tym, zamiast ulicami: Głęboką, Wileńską 

i Zana, zaproponowano trasę obejmującą nowe osiedla mieszkaniowe w południowo-zachod-

niej części Lublina. 

Zmiana trasy w rejonie Parku Bronowice ma za zadanie utworzenie wspólnych przystan-

ków z linią 29, która z tego rejonu miasta realizuje kursy, podobnie jak linia 154, w kierunku 

al. Unii Lubelskiej. 
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Rys. 31. Projektowana trasa linii 154 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Na linii 158, jak w koncepcji wstępnej, zamiast jak obecnie, do przystanku Zana ZUS, 

nowa trasa od ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania prowadzić będzie ulicami: Bohaterów 

Monte Cassino, Armii Krajowej, Jana Pawła II i Granitową – do pętli na os. Poręba. Propono-

wana korekta podyktowana jest zmianą zagospodarowania przestrzennego tej części miasta – 

rozwojem dużych osiedli mieszkaniowych na południe od ul. Zana, która obecnie zlokalizowana 

jest już pośrodku, a nie – jak w momencie uruchamiania do tej ulicy komunikacji trolejbusowej 

– na skraju intensywnej zabudowy wielorodzinnej w południowo-zachodniej części Lublina. 

Ponadto, osoby zamieszkujące w pobliżu przystanku początkowego tej linii, w podróżach 

do centrum Lublina mają doskonałą alternatywę dla okrężnego dojazdu al. Kraśnicką – w po-

staci innych linii, wykorzystujących ulice Filaretów i Sowińskiego. 

Z uwagi na założenie zwiększenia częstotliwości kursowania pojazdów na wszystkich po-

zostałych liniach trolejbusowych (szczytowo z 20 do 15 min), na liniach autobusowych o tra-

sach substytucyjnych w stosunku do linii 158, a także ze względu na planowane uruchomienie 

nowych linii trolejbusowych wzdłuż jej dotychczasowej trasy, zrezygnowano z przyporządko-

wania linii 158 do kategorii połączeń priorytetowych, planując jednak obligatoryjnie jej obsługę 
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trolejbusami przegubowymi. Założono, że trolejbusy te nie będą liniowo używać napędu bate-

ryjnego. 

 

 

Rys. 32. Projektowana trasa linii 158 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Z uwagi na wybudowane w ostatnich latach nowe odcinki sieci, a także ze względu 

na znaczny wzrost liczby trolejbusów, w tym dwunapędowych, w inwentarzu operatora lubel-

skiej komunikacji miejskiej, zaprojektowano trzy nowe linie trolejbusowe: 162, 168, i 170. 

Trasa nowej linii 162 prowadzi z os. Poręba nowym odcinkiem sieci w ulicach Jana Pawła 

II i Nadbystrzyckiej, w ciągu której na kilkusetmetrowym odcinku od skrzyżowania z ul. Gli-

nianą do skrzyżowania z ul. Muzyczną – do czasu wybudowania kolejnego odcinka trolejbuso-

wej sieci trakcyjnej – konieczny będzie przejazd na napędzie bateryjnym. Od ul. Nadbystrzyc-

kiej trasę linii 162 zaplanowano ulicami: al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskie, al. Unii Lubel-

skiej, Zamojską, Wyszyńskiego, Królewską, Lubartowską (z powrotem ulicami: Wodopojną 

i Świętoduską) , al. Tysiąclecia, pl. Singera. Lwowską, al. Andersa i Mełgiewską – do pętli 

Mełgiewska WSEI. 



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

149 

 

 

Rys. 33. Projektowana trasa linii 162 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Napęd bateryjny wykorzystywany byłby również na rondzie Lubelskiego Lipca 80, na któ-

rym nie ma trolejbusowej sieci trakcyjnej dla lewoskrętu w al. Unii Lubelskiej. Linia 162 stanowi 

bezpośrednie połączenie osiedli zlokalizowanych wzdłuż ulic Jana Pawła II i Nadbystrzyckiej 

ze ścisłym centrum Lublina, Bramą Krakowską i Archikatedrą oraz szpitalami i Uniwersytetem 

Medycznym, znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie pętli Chodźki. 

Nowa linia trolejbusowa 168 to dotychczasowa linia autobusowa 28, z niewielką korektą 

trasy. Zamiast do pętli os. Poręba, trasa linii 168 zostanie skrócona do pętli Węglin. Ponadto, 

w ramach linii 168 nie przewiduje się kursów wydłużonych do przystanku Felin Europark, a ob-

sługa specjalnej strefy ekonomicznej będzie zapewniona liniami: 14, 21, 23, 47, 55 i 70. Opi-

sana zmiana umożliwi eksploatację na linii 168 trolejbusów bez dodatkowego napędu. Linia 

168 została zaplanowana jako podstawowa. 
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Rys. 34. Projektowana trasa linii 168 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Nowa linia trolejbusowa 170 to przekształcona obecna linia autobusowa 17, bez zmiany 

częstotliwości kursowania pojazdów, ale z niewielką korektą trasy. 

Zamiast ulicami: Unicką, Podzamcze, al. Tysiąclecia, Wodopojną, Świętoduską i Bajkow-

skiego (z powrotem: al. Tysiąclecia, Podzamcze i Unicką), trolejbusy linii 170 kursować będą 

w obie strony ulicami: Lubartowską i Królewską. Kolejna zmiana dotyczy objęcia trasą tej linii 

w obydwu kierunkach ulic: Fabrycznej i Wolskiej – z jednej strony w celu wykorzystania funk-

cjonującej trakcji i z drugiej strony – w celu zaprojektowania możliwie najdłuższego odcinka 

wspólnej trasy z linią 160. Z uwagi na pokrywanie się w większym niż dotychczas stopniu trasy 

linii 170 z trasą linii 160, której częstotliwość została zwiększona do 15 minut, do obsługi linii 

170 wystarczą pojazdy standardowe. Do obsługi tej linii przeznaczono trolejbusy z agregatami 

spalinowymi, które wykorzystane będą na odcinku od pętli Paderewskiego do skrzyżowania 

ulic Lubartowskiej, Unickiej, Obywatelskiej i al. Spółdzielczości Pracy. 
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Rys. 35. Projektowana trasa linii 170 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na drugim końcu trasy, trolejbusy linii 170 pojadą ulicami Jana Pawła II i Granitową 

do osiedla Poręba, z zajazdem na obecną pętlę linii 17 na osiedlu Widok. 

Drugą (po linii 170) linią trolejbusową, na której wykorzystywane będą agregaty spali-

nowe, jest linia 9, dla której nie zakłada się zmiany trasy. Rozważyć należy jedynie zmianę 

oznaczenia na numer z zakresu linii trolejbusowych (od 150 do 170), kojarzący się z numerem 

9, np. 159 lub 169. 

Komplementarny w stosunku do zaprojektowanej sieci linii trolejbusowych będzie układ 

podstawowych linii autobusowych, z kursami z identyczną częstotliwością, jak na liniach tro-

lejbusowych. Zlikwidowana w ten sposób zostanie największa niedogodność obecnych rozkła-

dów jazdy lubelskiej komunikacji miejskiej – odmienne częstotliwości kursowania pojazdów 

w obydwu tych podsystemach, uniemożliwiające skoordynowanie rozkładów jazdy poszczegól-

nych linii ze sobą. 

W koncepcji skorygowanej – uwzględniającej uwagi ZTM w Lublinie – zakres zapropo-

nowanych zmian w trasach linii autobusowych jest znacznie większy niż w wersji wstępnej.  

W projekcie nowych tras linii autobusowych postanowiono zachować możliwie w naj-

większym stopniu funkcjonujące już rozwiązania, mając na względzie uwarunkowania histo-

ryczne – przyzwyczajenia pasażerów w tym zakresie. Dla zwiększenia czytelności prezentowa-

nych rozwiązań, nie zaproponowano więc kompleksowej zmiany numeracji linii autobusowych. 

W segmencie linii autobusowych dziennych, skorygowana koncepcja zakłada funkcjono-

wanie: 

§ 21 linii podstawowych, z kursami w szczytowych okresach podaży co 15 minut (linie: 2, 3, 

6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 55, 57 i 74); 

§ 11 linii uzupełniających, z kursami w szczytowych okresach podaży co 30 minut (linie: 1, 

8, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 44, 45 i 47); 

§ 11 linii marginalnych – indywidualnych, z kursami dopasowanymi do lokalnych potrzeb 

obsługiwanej społeczności (12, 16, 19, 22, 36, 50, 54, 70, 78, 79 i 85). 

W przyszłości, po planowanej modernizacji układu drogowego w rejonie skrzyżowania 

Al. Racławickich z ulicami Sowińskiego i Poniatowskiego, proponuje się dodatkowo uruchomie-

nie nowej linii 46, stanowiącej szybkie połączenie południowych i północnych dzielnic miesz-

kaniowych Lublina, skrajem Śródmieścia. 

 trzech dotychczasowych linii: 4, 8 i 27 utworzone zostaną dwie o trasie średnicowej – 

8 i 27. Obecne odcinki trasy linii 4 obsługiwać będą odpowiednio linie 8 (odcinek z centrum 

do Elizówki) i 27 (z centrum do ul. Poligonowej).  
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Rys. 36. Projektowana trasa linii 8 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 37. Projektowana trasa linii 27 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zaproponowane rozwiązanie zwiększa atrakcyjność obsługi komunikacyjnej obszarów 

obsługiwanych do tej pory liniami: 4, 8 i 27, ponieważ zapewnia możliwość dotarcia bez prze-

siadania się do większej liczby celów podróży. Wychodzi również naprzeciw postulatom zgła-

szanym w tym zakresie do ZTM. Obydwie linie przewidziano jako uzupełniające. Przedstawiona 

zmiana trasy linii 8 umożliwi również realizację wniosku mieszkańców dzielnicy Kalinowszczy-

zna, dotyczącego zapewnienia bezpośredniego połączenia ul. Lwowskiej z al. Spółdzielczości 

Pracy – w celu bezpiecznego dowozu dzieci do szkół przy ul. Lwowskiej. W celu poprawy ob-

sługi komunikacyjnej os. Maki, trasa linii 27 objęła ponadto ulice: Mickiewicza, Długą, Krań-

cową i Droga Męczenników Majdanka. 

Z powodu braku uzasadnienia eksploatacji autobusów przegubowych na odcinku pomię-

dzy przystankami Mełgiewska WSEI i Zadębie, trasę obsługiwanej właśnie takim taborem linii 

10 skraca się do pętli Mełgiewska WSEI, do Zadębia wydłużając w zamian linię 39, którą 

z kolei na ul. Turystycznej zastąpi linia 18. 

Dla linii 12 i 36, analogicznie jak w koncepcji wstępnej, ze względu na zapowiadaną 

przez ZTM w Lublinie likwidację miejsca do zawracania autobusów (pętli ulicznej) na os. Szy-

manowskiego, założono przedłużenie tras do pętli Os. Choiny. 

Zmiana trasy na linii 13, analogicznie jak w koncepcji wstępnej, polega na jej uprosz-

czeniu w północnej części Lublina – skierowaniu od ul. Koncertowej do pętli Os. Choiny, za-

miast do pętli Paderewskiego. Wzmocniona zostanie w ten sposób obsługa osiedli Chopina 

i Szymanowskiego oraz wyeliminowane zostanie angażujące znaczącą liczbę wozokilometrów 

kluczenie autobusów tej linii po Czechowie. 
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Rys. 38. Projektowana trasa linii 13 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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Korekta trasy linii 14 dotyczy jej środkowego odcinka – pomiędzy ulicami Narutowicza 

i Fabryczną – oraz wydłużenia do ul. Gęsiej (bez zajazdu na os. Poręba). Linię 14, tak jak 

w koncepcji wstępnej, wprowadzono do ścisłego centrum miasta – ulicami: Narutowicza, 

pl. Wolności, Bernardyńską, Zamojską i al. Unii Lubelskiej. Z kursami co 15 minut w szczyto-

wych porach podaży, linia 14 uzupełni linię 9 (na której zmniejszy się częstotliwość) na wspól-

nym odcinku ich tras. 

 

 

Rys. 39. Projektowana trasa linii 14 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Linia 16 została wycofana z ulic obsługiwanych trolejbusami i po połączeniu z linią 73, 

zapewnia skomunikowanie Głuska i Abramowic Prywatnych z węzłami przesiadkowymi Mickie-

wicza i Felin – o dużej liczbie innych linii, zapewniających możliwość dojazdu do różnych celów 

ruchu, zlokalizowanych w wielu dzielnicach Lublina. 
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Rys. 40. Projektowana trasa linii 16 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zmiana trasy linii 18 dotyczy obydwu jej odcinków od centrum. W Sławinie trasę linii 18 

skrócono do pętli Zbożowa, ponieważ na dalszym odcinku jej trasy – do pętli Sławinkowska – 

zastąpi ją linia 20 (którą z kolei na odcinku do Dębówki zastąpi nowa linia 30). Po przeciwnej 

stronie centrum, aby wyeliminować niepotrzebne połączenie pomiędzy sąsiednimi, północnymi 

dzielnicami Lublina, trasę linii 18 zamiast jak dotychczas do pętli na os. Paderewskiego, skie-

rowano do ul. Turystycznej, w zamian za wycofaną stamtąd linię 39 (wprowadzaną do Zadę-

bia). Na pętlę przy ul. Paderewskiego skierowana zostanie w zamian linia 57. 

 

 

Rys. 41. Projektowana trasa linii 18 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Zmiana trasy na linii 20 polega na jej skierowaniu do pętli Sławinkowska (w zamian 

za wycofaną z niej linię 18), z wybranymi kursami przedłużonymi do Smug (w zamian za likwi-

dowaną linię 75). Odcinek do Dębówki (z możliwością przedłużenia do Jastkowa, o ile władze 

gminy zdecydują się na takie rozwiązanie) obsłuży nowa linia 30. 
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Rys. 42. Projektowana trasa linii 20 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zmiana na liniach 21 i 47 polega na przedłużeniu ich tras do pętli Felin Europark – 

w zamian za skrócenie do Felina wszystkich kursów linii trolejbusowej 168 (przekształconej 

z linii autobusowej 28), na której nie przewiduje się eksploatacji trolejbusów dwunapędowych. 

Podobnie jak w koncepcji wstępnej, linię 23 wprowadzono dwukierunkowo w ul. Kró-

lewską, zapewniając możliwość skorzystania z tej linii w podróżach z centrum mieszkańcom 

Czechowa Północnego. Dzięki wprowadzeniu linii 23 jednokierunkowo w ul. Biernackiego, ua-

trakcyjniony zostanie dojazd z centrum do szpitala przy tej ulicy. Ponadto, pomiędzy ul. Droga 

Męczenników Majdanka i pętlą Felin, linię 23 wprowadzono w ul. Dekutowskiego i al. Witosa. 

 

 

Rys. 43. Projektowana trasa linii 23 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Zmiana trasy linii 25 polega na wprowadzeniu jej w ulice: Dywizjonu 303, Krańcową 

i Droga Męczenników Majdanka – w celu realizacji postulatów mieszkańców os. Maki, dotyczą-

cych zwiększenia intensywności obsługi komunikacyjnej tego osiedla. Dzięki tej zmianie – wraz 

z planowaną przez ZTM zmianą trasy linii 27 – wspólna szczytowa częstotliwość os. Maki liniami 

25 i 27 wynosić będzie 15 minut. 
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Rys. 44. Projektowana trasa linii 25 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zmiana trasy linii 26 polega na jej skróceniu w południowej części Lublina do pętli 

Os. Widok – w celu racjonalizacji wykorzystania obsługujących ją autobusów przegubowych.  

 

 

Rys. 45. Projektowana trasa linii 26 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Linię 26 na skróconym odcinku trasy zastąpią odpowiednio linie: 31 – na wspólnym od-

cinku trasy do pl. Litewskiego i 152 – w ciągu ulic: Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów 

Monte Cassino – al. Kraśnicka. 

Nową linię uzupełniającą 30 zaprojektowano w celu obsłużenia Dębówki, w zamian 

za wycofywaną z niej linię 20. Trasa tej linii prowadzić będzie z Dworca Głównego PKP ulicami: 

Gazową, Stadionową, al. Piłsudskiego, Lipową, Al. Racławickie i al. Warszawską do Dębówki, 

z możliwością przedłużenia do Jastkowa. 
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Rys. 46. Projektowana trasa linii 30 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Zmiana trasy linii 39 polega na jej wydłużeniu do pętli Lipniak. Ponadto, zamiast 

do ul. Turystycznej, linia 39 zostanie skierowana do pętli Mełgiewska WSEI, z wybranymi kur-

sami do Zadębia. Dojazd do pętli przy ul. Turystycznej zapewni linia 18. Oprócz tego, korekta 

trasy linii 39, podobnie jak w koncepcji wstępnej, polega na jej uproszczeniu na odcinku od Po-

litechniki Lubelskiej do pętli przy ul. Zana – poprzez wprowadzenie w ulice Nadbystrzycką 

i Zana. Dzięki temu skróci się czas dojazdu z rejonu ul. Zana do Politechniki Lubelskiej i centrum 

miasta o 10 minut (oraz z Lipniaka – w stosunku do trasy przez dzielnice południowe). 
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Rys. 47. Projektowana trasa linii 39 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 

Zmiana trasy linii 40 dotyczy jej przebiegu w północnej części miasta. Trasę tej linii od 

ul. Szeligowskiego poprowadzono ulicami: Gębali, Fijałkowskiego, Chodźki, Związkową i Wę-

glarza – do pętli Węglarza. Ma to na celu pozostawienie obsługi ul. Szeligowskiego oraz szpitali 

zlokalizowanych w rejonie ul. Chodźki wraz z przedłużeniem trasy tej linii (analogicznie jak 

w koncepcji wstępnej) do dynamicznie rozwijającego się obszaru nowej zabudowy wieloro-

dzinnej w sąsiedztwie pętli przy ul. Węglarza. 

ZTM w Lublinie wskazał propozycję wydłużenia trasy linii 40 do ul. Węglarza jako możliwą 

do niezrealizowania (czyli pozostawienia dla linii 40 pętli Chodźki – Szpital) w warunkach nie-

dysponowania środkami na zakup usług przewozowych w wymiarze umożliwiającym wdrożenie 

w całości opisywanej skorygowanej koncepcji optymalizacji.  
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Rys. 48. Projektowana trasa linii 40 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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Trasę linii 44, z uwagi na skierowanie do Lipniaka linii 39, skraca się do osiedla Widok. 

Dla linii 44 przewidziano charakter linii uzupełniającej, zakładając koordynację jej rozkładu 

jazdy w północnym Czechowie z rozkładem jazdy linii 23 (z kursami wspólnie co 15 minut). 

 

 

Rys. 49. Projektowana trasa linii 44 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

168 

 

W przyszłości, po wzmiankowanej wcześniej przebudowie ulic na skraju Śródmieścia, 

proponuje się uruchomienie nowej linii 46 – w celu zapewnienia szybkiego połączenia pomię-

dzy północnymi i południowymi dzielnicami miasta.  

 

 

Rys. 50. Projektowana trasa linii 46 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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Uwzględniając obecne lokalizacje przystanków w rejonie skrzyżowania Al. Racławickich 

z ulicami Sowińskiego i Poniatowskiego, trasę tej linii wyznaczono ulicami: Paderewskiego, 

Choiny, Elsnera, al. Kompozytorów Polskich, al. Smorawińskiego, Poniatowskiego, Popiełuszki, 

Długosza, Al. Racławickie, Sowińskiego, Głęboką i Filaretów – do pętli Os. Widok. Zespół przy-

stankowy KUL, znajdujący się w centralnej części trasy linii 46, stanowiłby dogodny punkt 

przesiadkowy dla pasażerów przesiadających się do pojazdów obsługujących relację wschód-

zachód. Linię 46 przewidziano jako podstawową, ale o ograniczonym zakresie kursowania – 

funkcjonującą tylko w dni powszednie, w godzinach od 6:30 do 19, z kursami co 15 min (ob-

sługa 6 pojazdami).  

Zmiana trasy linii 57 dotyczy jej przebiegu w północnej części miasta. Z uwagi na po-

krywanie się znacznej części trasy linii z linią 10, zdecydowano o skierowaniu tej linii do pętli 

przy ul. Paderewskiego, zamiast do ul. Mełgiewskiej. Nowa trasa obowiązywać będzie 

od Dworca PKS, prowadząc dalej ulicami: Podzamcze, Unicką, al. Spółdzielczości Pracy, Związ-

kową i Choiny. Linia 57 zastąpi na tym odcinku wycofaną z pętli Paderewskiego linię 18, a jej 

wybrane kursy, w zamian za linię 18, obsłużą ulice: Bursaki, Rapackiego i Ceramiczną. 

 

 

Rys. 51. Projektowana trasa linii 57 – koncepcja podstawowa, skorygowana 

Źródło: opracowanie własne. 
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W segmencie linii autobusowych bez zmian pozostawiono trasy 23 linii: 1, 2, 3, 6, 7, 

15, 19, 22, 29, 31, 32, 34, 42, 45, 47, 50, 54, 55, 70, 74, 78, 79 i 85. Korekty tras 

zaproponowano dla 19 linii: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 36, 37, 39, 

40, 44 i 57. Linie 9, 17 i 28 przewidziano jako trolejbusowe – odpowiednio pod numerami: 

9 (z uwagi na niezmienioną trasę) oraz 168 i 170. Założono uruchomienie jednej nowej linii 

30 (docelowo także drugiej – linii 46) oraz likwidację czterech linii: 4, 56, 73 i 75. 

Trasy linii, projektowane w skorygowanej wersji koncepcji podstawowej optymalizacji 

oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej, zaprezentowano w tabeli 13. Zmienione 

w stosunku do obecnie obowiązujących odcinki tras podkreślono i wyróżniono kolorem czer-

wonym. W kwadratowych nawiasach zaznaczono z kolei odcinki tras wykonywane tylko w wa-

riantach poza parą podstawowych. 

Tab. 13. Projektowane trasy linii lubelskiej komunikacji miejskiej 

– koncepcja podstawowa, wersja skorygowana 

Nr 

linii 
Przebieg trasy 

1 

PANCERNIAKÓW – Grygowej – al. Witosa – Hutnicza – Gospodarcza /z powrotem: Me-

łgiewska – Grygowej/ – Mełgiewska – al. Andersa – Kalinowszczyzna – Lwowska – al. Ty-

siąclecia – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego /z powrotem Lubartowska – al. Ty-

siąclecia/ – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 

– Stadionowa – Gazowa – Dworzec Główny PKP – Gazowa – Krochmalna – Diamentowa – 

Romera – Nałkowskich – ŻEGLARSKA 

2 

ZBOŻOWA – Sławinkowska – Willowa – Ducha – al. Sikorskiego – Popiełuszki – Długosza – 

Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – 

al. Tysiąclecia – pl. Singera – Lwowska – Kalinowszczyzna – al. Andersa – Turystyczna – 

Wólka – Długie – Turka – TURKA OS. BOREK 

3 

DĄBROWICA – Szerokie – Nałęczowska – Morwowa – Wojciechowska – al. Kraśnicka – 

Al. Racławickie – Krakowskie Przemieście – Kapucyńska – pl. Wolności – Bernardyńska – 

Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Wolska – Kunickiego – Dywizjonu 303 – Długa 
– Wyzwolenia – Głuska – GŁUSK [– DOMINÓW] 

4 likwidacja (zastąpienie liniami 8 i 27) 

6 

ROMERA – Diamentowa – Wrotkowska – Nowy Świat – Kunickiego – pl. Bychawski – Lu-

belskiego Lipca 80 – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Wyszyńskiego – Królewska /z powro-

tem: Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego/ – Lubartowska – al. Tysiąclecia – Lwowska 

– Koryznowej – NIEPODLEGŁOŚCI 

7 

FELIN – Doświadczalna – al. Witosa – Grygowej – Rataja – Chemiczna – Azotowa – Krań-
cowa – Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Ber-

nardyńska – pl. Wolności – Kapucyńska – Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – al. Si-

korskiego – Ducha – Willowa – Sławinkowska – ZBOŻOWA 
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Nr 

linii 
Przebieg trasy 

8 

[KRĘŻNICA JARA –] ZEMBORZYCE GÓRNE – Krężnicka – Janowska – Nadbystrzycka – 

Narutowicza – Lipowa – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności 
– Lwowska – al. Andersa – al. Spółdzielczości Pracy – ELIZÓWKA GIEŁDA (wybrane kursy: 

ELIZÓWKA) 

9 

OSIEDLE PORĘBA – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Wileńska 
– Głęboka – Narutowicza – pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – 

Fabryczna – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – MEŁGIEWSKA WSEI 
(obsługa linii trolejbusami – w sytuacji objęcia tej linii w całości i na stale obsługą trolejbu-
sami, należałoby jej nadać numer z zakresu numeracji linii trolejbusowych – np. 159) 

10 

WĘGLIN – al. Kraśnicka – Jana Pawła II – Roztocze – Bohaterów Monte Cassino – Wileńska 
– Głęboka – Sowińskiego – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 

3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa – Mełgiewska – [MON-

TAŻOWA] – Mełgiewska – MEŁGIEWSKA WSEI 

12 

KONOPNICA LAS – Konopnica – al. Kraśnicka – Jana Pawła II – Roztocze – Judyma – 

Parysa – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Długosza – Leszczyńskiego – Czechowska – Lubo-

melska – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – OS. CHOINY 

13 

OS. CHOINY – Koncertowa – Kosmowskiej – Północna – al. Sikorskiego – Popiełuszki – 

Długosza – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – Kapucyńska – pl. Wolności – Ber-

nardyńska – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 – Stadionowa – Gazowa 

– DWORZEC GŁÓWNY PKP 

14 

GĘSIA – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Zana – Nadbystrzycka 

– Narutowicza – pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – 

Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Wylotowa /z powrotem: Krańcowa/ – al. Wi-

tosa – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN UNIWERSYTET 

15 

OS. CHOINY – Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – Poniatow-

skiego – Popiełuszki – Długosza – Al. Racławickie – Lipowa – Narutowicza – Nadbystrzycka 

– Krochmalna – Diamentowa – Romera – Nałkowskich – ŻEGLARSKA 

16 

WYGODNA – Głuska – Strojnowskiego – Abramowicka – Abramowicka Dominów – Abra-

mowicka – Kunickiego – Mickiewicza – Wyzwolenia – Głuska – Zorza – ABRAMOWICE PRY-

WATNE – KALINÓWKA: Malwowa – LUBLIN: Droga Męczenników Majdanka – Doświadczalna 
– FELIN 

17 (zastąpienie linią trolejbusową 170) 

18 

ZBOŻOWA – al. Warszawska – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 

3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa – Mełgiewska – TURY-

STYCZNA 

19 

OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – 

Zana – Nadbystrzycka – Krochmalna – Diamentowa – Zemborzycka – Kruczkowskiego – 

Smoluchowskiego – INŻYNIERSKA 
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Nr 

linii 
Przebieg trasy 

20 

(wybrane kursy: SMUGI – Helenów – Kolonia Snopków – Snopków) SŁAWINKOWSKA – 

Zbożowa – al. Warszawska – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – pl. Bychawski – 

Kunickiego – Zemborzycka – Budowlana – KRUCZKOWSKIEGO 

21 

FELIN EUROPARK – al. Witosa – Doświadczalna – Droga Męczenników Majdanka – Krań-
cowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – Nowy Świat – Wrotkowska – Diamentowa – Romera 

– Nałkowskich – ŻEGLARSKA 

22 

PLISZCZYN – Pliszczyńska – [ZABYTKOWA] – Wólka – Turystyczna – al. Andersa – Kali-

nowszczyzna – Lwowska – al. Tysiąclecia – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego – 

BRAMA KRAKOWSKA /z powrotem: Lubartowska/ 

23 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego 
– Szeligowskiego – Północna – Prusa – Solidarności /z powrotem: Lubartowska – Biernac-

kiego/ – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego /z powrotem: Lubartowska – al. Tysiąc-
lecia/ – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Droga 

Męczenników Majdanka – Dekutowskiego – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN 

25 

PRAWIEDNIKI – Osmolicka – Cienista – Krężnicka – Żeglarska – Nałkowskich – Romera – 

Diamentowa – Zemborzycka – Kunickiego – Dywizjonu 303 – Krańcowa – Droga Męczenni-
ków Majdanka – Fabryczna – PARK BRONOWICE 

26 

OS. WIDOK – Filaretów – Sowińskiego – Głęboka – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmie-

ście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – Prusa – Jaczewskiego – Chodźki – al. Smorawińskiego – 

Szeligowskiego – Choiny – PADEREWSKIEGO 

27 

[MĘTÓW – Ćmiłów –] ABRAMOWICKA DOMINÓW – Abramowicka – Kunickiego – Mic-

kiewicza – Wyzwolenia – Krańcowa – Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – Al. Zyg-

muntowskie – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – Długosza – Popiełuszki – Sikor-

skiego – Ducha – POLIGONOWA 

28 (zastąpienie linią trolejbusową 168) 

29 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – Ko-

smowskiej – Północna – Prusa – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – al. Unii Lubelskiej – Lu-

belskiego Lipca 80 – pl. Bychawski – Kunickiego – Zemborzycka – KRUCZKOWSKIEGO 

[–Smoluchowskiego – INŻYNIERSKA] 

30 

(nowa 

linia) 

DWORZEC GŁÓWNY PKP – Gazowa – Stadionowa – Lubelskiego Lipca 80 – al. Piłsud-
skiego – Lipowa – Al. Racławickie – al. Warszawska (wybrane kursy: Główna) – al. Warszaw-

ska – DĘBÓWKA (z możliwością wydłużenia do Jastkowa)  

31 

OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Filaretów – Głęboka – Sowińskiego – Al. Ra-

cławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąc-
lecia – Podzamcze – Unicka – Al. Spółdzielczości Pracy – WĘGLARZA 

32 

OS. WIDOK – Filaretów – Zana – Nadbystrzycka – Narutowicza – Lipowa – Krakowskie 

Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. An-

dersa – Walecznych – Ponikwoda – Niepodległości – DASZYŃSKIEGO 
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Nr 

linii 
Przebieg trasy 

34 

DWORZEC GŁÓWNY PKP – Gazowa – Stadionowa – Lubelskiego Lipca 80 – pl. Bychawski 

– Wolska – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – al. Andersa – Lwowska – 

al. Tysiąclecia – al. Solidarności – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – OS. CHOINY 

36 

OS. CHOINY – Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – al. Andersa 

– Mełgiewska – Grygowej – [Pancerniaków] – Grygowej /z powrotem: Hutnicza – Gospodar-

cza/ – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN 

37 

ŻEGLARSKA – Nałkowskich – Romera – Diamentowa – Krochmalna – Jana Pawła II – Fila-

retów – Os. Widok – Filaretów – Zana – al. Kraśnicka – al. Sikorskiego – Ducha – Willowa – 

Sławinkowska – ZBOŻOWA /powrót tą samą trasą/ 

39 

LIPNIAK – Wojciechowska – Zana – Nadbystrzycka – Narutowicza – pl. Wolności – Bernar-

dyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska /z powrotem: Wodopojna – Świętoduska 
– Bajkowskiego/ – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa – Mełgiewska – MEŁGIEWSKA 
CHŁODNIA [– Mełgiewska – ZADĘBIE] 

40 

ŻEGLARSKA – Nałkowskich – Romera – Diamentowa – Krochmalna – Nadbystrzycka – Na-

rutowicza – Lipowa – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – Prusa – Północna 
– Szeligowskiego – Gębali – al. Smorawińskiego – Chodźki –– Szeligowskiego – Związkowa 
– WĘGLARZA 

42 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – Ko-

smowskiej – Północna – al. Sikorskiego – al. Kraśnicka – Zana – Filaretów – Jana Pawła II – 

Granitowa – OS. PORĘBA 

44 

OSIEDLE WIDOK – Filaretów – Jana Pawła II – Nadbystrzycka – Narutowicza – Lipowa – 

Al. Racławickie – Długosza – Leszczyńskiego – Czechowska – Lubomelska – Północna – Li-

pińskiego /z powrotem: Kiepury/ – al. Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich – Elsnera 

– Choiny – JAKUBOWICE KONIŃSKIE 

45 

GĘSIA – Jana Pawła II – Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Jana Pawła II – Filaretów – 

os. Widok – Filaretów – Jana Pawła II – Krochmalna – Gazowa – Dworzec Główny PKP – 

Dworcowa – Młyńska – pl. Bychawski – Wolska – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarska – 

MEŁGIEWSKA WSEI (wybrane kursy: Mełgiewska – METALURGICZNA) 

47 

FELIN EUROPARK – al. Witosa – Doświadczalna – Droga Męczenników Majdanka – Krań-
cowa – al. Witosa – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – Mełgiewska WSEI – Mełgiewska 
– al. Andersa – Lwowska – Ruska – Lubartowska – Obywatelska – Chodźki – al. Smorawiń-
skiego – Szeligowskiego – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – OS. CHO-

INY 

50 

PANCERNIAKÓW – Grygowej – Rataja – Chemiczna – Krańcowa – Długa – Wyzwolenia – 

Mickiewicza – Kunickiego – Zemborzycka – Diamentowa – Krochmalna – Jana Pawła II – 

Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Zana – Wojciechowska – BOHATERÓW 
MONTE CASSINO /z powrotem: Bohaterów Monte Cassino – al. Kraśnicka/ 



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

174 

 

Nr 

linii 
Przebieg trasy 

54 

WĄDOLNA – Ślężan – Lędzian – Szerokie – Nałęczowska – Morwowa – Wojciechowska – 

Zana – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Orkana – Roztocze – Jana Pawła II – 

al. Kraśnicka – WĘGLIN 

55 

OS. CHOINY – Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – Poniatow-

skiego – Popiełuszki – Długosza – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – Kapucyńska 
– pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Droga Męczen-
ników Majdanka – Krańcowa – al. Witosa – FELIN EUROPARK [– al. Witosa /z powrotem: 

Felin Europark – Krępiecka/ – Świdnik: al. Jana Pawła II – al. Lotników Polskich – Racławicka 
– Kosynierów – Okulickiego – Wyspiańskiego – Niepodległości [– al. Lotników Polskich – Gen. 

Góry – Sportowa – Świdnik Stadion – Sportowa – Gen. Góry] – al. Lotników Polskich – 

ŚWIDNIK HELIKOPTER /z powrotem: Niepodległości – Kosynierów/ 

56 likwidacja 

57 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Związkowa (wybrane kursy: Ceramiczna – Rapackiego – 

Bursaki) – al. Spółdzielczości Pracy – Unicka – Podzamcze – al. Tysiąclecia – al. Solidarności 
– Dolna 3 Maja – 3 Maja – Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – al. Kraśnicka – Zana 

– Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Orkana – Roztocze – Jana Pawła II – Grani-

towa – OS. PORĘBA 

70 
FELIN – Doświadczalna – al. Witosa – Grygowej – Rataja – Brzegowa – Rataja – Felin – 

Vetterów – Moritza – Krępiecka – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN 

73 likwidacja 

74 

RUDNIK – Dożynkowa – al. Spółdzielczości Pracy – al. Smorawińskiego – Szeligowskiego – 

Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Lubomelska – Czechowska – Leszczyńskiego – Dłu-
gosza – Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – HEMPLA /z powrotem: Hempla – Kołłątaja 
– Krakowskie Przedmieście/ 

75 (zastąpienie linią 20) 

78 

ZANA ZUS – Zana – al. Kraśnicka – Konopnica – [KONOPNICA LAS] – Zemborzyce Dolne 

– Zemborzyce Tereszyńskie – Zemborzyce Wojciechowskie – Pasieczna – Krężnicka – [ZE-

MBORZYCE KOŚCIÓŁ] – Krężnicka – Pszczela – ZEMBORZYCE PODLEŚNE 

79 
NAŁĘCZOWSKA MPK – al. Kraśnicka – Wojciechowska – Lipniak – Szerokie – Dąbrowica – 

Motycz – Uniszowice – Dąbrowica – Nałęczowska – al. Kraśnicka – NAŁĘCZOWSKA MPK 

85 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – [Roztocze – Jana Pawła II –] al. Kraśnicka – Konopnica – Ko-

zubszczyzna – Motycz – Motycz Leśny – MOTYCZ LEŚNY-REMIZA 

150 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca 

80 – Stadionowa – Gazowa – DWORZEC GŁÓWNY PKP 

151 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – pl. Bychawski – 

Kunickiego – Abramowicka – ABRAMOWICE 
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Nr 

linii 
Przebieg trasy 

152 

WĘGLIN – al. Kraśnicka – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Jana Pawła II –
Filaretów – Głęboka – Narutowicza – al. Piłsudskiego – pl. Bychawski – Kunickiego – Abra-

mowicka – ABRAMOWICE 

153 

WĘGLIN – al. Kraśnicka – Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino 
– Wileńska – Głęboka – Narutowicza – al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – Fabryczna – 

Droga Męczenników Majdanka – Dekutowskiego – Grygowej – PANCERNIAKÓW 

154 

WĘGLIN – al. Kraśnicka – Orkana – Armii Krajowej – al. Jana Pawła II – Nadbystrzycka – 

Narutowicza – al. Piłsudskiego – Wolska – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – Podzamcze – 

Unicka – Obywatelska – Chodźki – CHODŹKI SZPITAL  

155 

ZANA ZUS – Zana – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – pl. By-

chawski – Wolska – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – MEŁGIEWSKA 
WSEI 

156 

CHODŹKI SZPITAL – Chodźki – Obywatelska – Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego 
– Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – Doświad-
czalna – FELIN 

158 

OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – 

Zana – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – 

Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – Doświadczalna – FELIN 

160 

CHODŹKI SZPITAL – Chodźki – Obywatelska – Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego 
– Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Wolska – pl. Bychawski – Kunickiego – Abra-

mowicka – ABRAMOWICE 

162 

(nowa 

linia) 

MEŁGIEWSKA WSEI – Mełgiewska – al. Andersa – Lwowska – pl. Singera – al. Tysiąclecia 
– al. Solidarności – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego – Lubartowska /z powrotem: 

Lubartowska – al. Tysiąclecia/ – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska – al. Unii Lubelskiej 

– Al. Zygmuntowskie – Al. Piłsudskiego – Nadbystrzycka – Jana Pawła II – Granitowa – 

OS. PORĘBA 

168 

FELIN – Doświadczalna – Droga Męczenników Majdanka – Wolska – pl. Bychawski – Stadio-

nowa – Gazowa – Dworzec Główny PKP – Gazowa – Krochmalna – Jana Pawła II – Nadby-

strzycka – Zana – Bohaterów Monte Cassino – al. Kraśnicka – WĘGLIN (skorygowana do-

tychczasowa linia autobusowa 28) 

170 

 

OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Filaretów – Os. Widok – Filaretów – Jana Pawła 
II – Krochmalna – Diamentowa – Zemborzycka – Kunickiego – Wolska – Fabryczna – al. Unii 

Lubelskiej – Zamojska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska – al. Spółdzielczości Pracy 
– Związkowa – Choiny – PADEREWSKIEGO (skorygowana dotychczasowa linia autobu-

sowa 17) 

Źródło: opracowanie własne. 
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W wersji koncepcji uwzględniającej uwagi ZTM w Lublinie, jakość obsługi komunikacyj-

nej miasta i obsługiwanych gmin ościennych, bezspornie ulega wydatnej poprawie, ale jedno-

cześnie wzrasta liczba niezbędnych do zrealizowania wozokilometrów. Przyjęcie zaprezento-

wanych założeń skutkuje bowiem wykonaniem w skali roku 20,755 mln wozokilometrów, 

w tym 14,788 mln przez autobusy i 5,966 mln przez trolejbusy, czyli znacznie (o 1,755 mln, 

tj. 9,2%) ponad poziom określony w SOPZ SIWZ. 

Maksymalna liczba pojazdów w ruchu wynosi w tej koncepcji 326 szt. w dniu powszednim 

(w tym 231 autobusów i 95 trolejbusów), 235 szt. w sobotę (164 autobusy i 70 trolejbusów) 

oraz 161 szt. w niedzielę (114 autobusów i 47 trolejbusów). Oznacza to, niestety, przekrocze-

nie określonej w SOPZ SIWZ maksymalnej liczby możliwych do zaangażowanych autobusów 

o 16 w dniu powszednim, aż o 54 szt. w sobotę 4 szt. w niedzielę (przy niewykorzystaniu 

3 trolejbusów w tym rodzaju dnia tygodnia). 

W koncepcji skorygowanej, uwzględniającej uwagi ZTM w Lublinie, roczna liczba wozo-

kilometrów wzrosła o 1,450 mln (7,5%) w stosunku do koncepcji wstępnej. Zwiększyło się 

również (w wymiarze 3,1%) wykorzystanie trolejbusów, dla których przewidziano wykonanie 

w skali roku 5,966 mln wozokilometrów, przy 5,784 mln w koncepcji wstępnej. 

Niezbędne zaangażowanie taboru także okazało się wyższe – o 16 pojazdów w stosunku 

do maksymalnego pułapu określonego w SOPZ SIWZ (tj. o 5,2%) i o 18 pojazdów w stosunku 

do koncepcji wstępnej (o 5,8%) – przy wykorzystaniu całej puli dostępnych trolejbusów. 

Zdaniem firmy PTC, określona na maksymalnie 19,0 mln wozokilometrów wielkość rocz-

nej podaży usług przewozowych lubelskiej komunikacji miejskiej, nie będzie w stanie zapewnić 

racjonalnej obsługi wszystkich nowych odcinków trolejbusowej sieci trakcyjnej i jednocześnie 

realizować oczekiwany przez mieszkańców Lublina poziom intensywności i jakości obsługi ko-

munikacyjnej, mierzony częstotliwością kursów i liczbą połączeń bezpośrednich z każdego 

z osiedli. Opracowana przez firmę PTC koncepcja wstępna jest zatem de facto projektem 

suboptymalizacji, wymuszonym przez narzucone przez SOPZ SIWZ ograniczenia, którego 

wdrożenie oznaczałoby likwidację części mniej wykorzystywanych, aczkolwiek istotnych dla 

lokalnych potrzeb, połączeń bezpośrednich. 

Uwzględnienie uwag profesjonalnego organizatora lubelskiej komunikacji miejskiej – 

ZTM w Lublinie – skutkuje wzrostem liczby wozokilometrów i przedstawia liczbę 20,750 mln 

wozokilometrów – jako minimum akceptowalnej przez mieszkańców obsługi komunikacyjnej 

miasta i gmin ościennych. Takiej wersji, jako oryginalnej, nie mogła jednak zaprezentować 

firma PTC, gdyż wersja ta nie byłaby zgodna z zapisami SOPZ SIWZ i w związku z tym, nie 

mogłaby zostać przyjęta przez Zamawiającego usługę. 
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7. Uwagi do skorygowanej podstawowej koncepcji optymalizacji 

oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Lublinie 

zebrane we wstępnych konsultacjach społecznych 

Wstępna koncepcja linii podmiejskich obsługujących Lubelski Obszar Funkcjonalny za-

prezentowana została w dniu 4 maja 2015 r. przedstawicielom zainteresowanych samorządów. 

Do dnia 12 maja 2015 r., który wyznaczono jako podstawowy termin wnoszenia uwag, do tej 

części dokumentu nie wpłynęła żadna uwaga. Z tej przyczyny, wstępnej koncepcji linii pod-

miejskich obsługujących LOF nie poddano już modyfikacjom, uznając ją na obecnym etapie 

za docelową. 

Wstępna koncepcja optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Lublinie 

wraz z uwagami do niej przekazanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, również 

zaprezentowane zostały publicznie w dniu 4 maja 2015 r. Przeprowadzone prezentacje stano-

wiły pierwszy etap konsultacji społecznych, zakładający zebranie uwag i wniosków od ośrod-

ków decyzyjnych czyli Radnych Rady Miasta Lublin i przedstawicieli Rad Dzielnic oraz innych 

środowisk opiniotwórczych i społecznych, w tym organizacji zrzeszających miłośników komu-

nikacji miejskiej. W celu ułatwienia wnoszenia uwag, opracowana i udostępniona w dniu 

7 maja 2015 r. została wersja dokumentu (wraz z licznymi załącznikami – mapami ogólnymi 

i mapkami szczegółowymi dotyczącymi linii, dla których przewidziano zmiany tras oraz tabelami 

z liczbą pojazdów i częstotliwościami ich kursowania na każdej z linii – w zależności od rodzaju 

dnia tygodnia), uwzględniająca korekty przeprowadzone przez ZTM w Lublinie w odniesieniu 

do koncepcji wstępnej, stanowiącej autorską propozycję firmy PTC. Odpowiednio skorygowana 

wersja koncepcji stanowi rozdział szósty niniejszego opracowania. 

Pierwszy etap konsultacji ma na celu kolejną korektę koncepcji, uwzględniającą uwagi 

uczestniczących w nim podmiotów, w celu poddania jej w drugim etapie bardzo szerokim kon-

sultacjom z mieszkańcami i innymi osobami żywo zainteresowanymi funkcjonowaniem lubel-

skiej komunikacji miejskiej. Ostateczny kształt nowej siatki połączeń – przeznaczonej do wdro-

żenia – ZTM w Lublinie chciałby wypracować do końca czerwca, aby przez wakacje możliwe 

było ułożenie nowych rozkładów jazdy zgodnie z tą koncepcją i aby jej wdrożenie nastąpiło 

nie później niż w czwartym kwartale 2015 r. Ostateczny termin wprowadzenia w życie i finalny 

kształt nowych rozwiązań będzie jednak uzależniony od przebiegu drugiego etapu konsultacji 

społecznych i puli środków, którymi dysponować będzie ZTM w Lublinie na zakup usług prze-

wozowych u operatorów. 
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W określonym podczas prezentacji terminie (do 12 maja 2015 r.) swoje uwagi zgłosiło 

jedenaście podmiotów:  

§ Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu; 

§ Stowarzyszenie Forum Rozwoju Lublina; 

§ Ruch Społeczny Pieszy Lublin; 

§ cztery rady dzielnic: Czechów Południowy, Czuby Północne, Dziesiąta i Głusk; 

§ trzy osoby podpisujące się jako mieszkańcy; 

§ hobbysta komunikacji miejskiej. 

Zakres wnoszonych uwag i propozycji był bardzo różny. Wśród uwag mieszkańców były 

np. pojedyncze wskazania wad wstępnej wersji koncepcji, które zostały już usunięte na etapie 

korekt wprowadzonych przez ZTM w Lublinie. Bardzo konkretne okazały się uwagi rad dzielnic, 

starannie odnoszące się do poszczególnych rozwiązań dotyczących danej dzielnicy i zawiera-

jące sugestie zmian, zapewniających oczekiwaną przez mieszkańców – w związku z planowa-

nym rozszerzeniem zakresu obsługi Lublina komunikacją trolejbusową – poprawę funkcjono-

wania lubelskiej komunikacji miejskiej jako całości, zapewnianą zarówno przez dużą częstotli-

wość kursów, jak i liczne połączenia bezpośrednie pomiędzy najistotniejszymi dla mieszkańców 

danej dzielnicy źródłami i celami ruchu. 

Poza uwagami szczegółowymi, drobiazgowo przeanalizowanymi przez firmę PTC i ZTM 

w Lublinie, rady dzielnic postulowały o: 

§ poprawę intensywności obsługi obszarów o rozwijającej się zabudowie; 

§ odstąpienie od zamysłu zastępowania linii obsługiwanych obecnie autobusami przegubo-

wymi trolejbusami o standardowej dla komunikacji miejskiej długości i pojemności pasa-

żerskiej; 

§ przyznanie linii 151 statusu połączenia o częstotliwości wyższej od przewidzianej dla kate-

gorii linii podstawowych – przynajmniej w godzinach 7-18 w dniu powszednim; 

§ przeprowadzenie dodatkowych, lokalnych uzgodnień dotyczących planowanych zmian 

w trasach linii marginalnych (IV kategorii), przed ich ostatecznym przyjęciem do wdroże-

nia; 

§ zwiększenie puli wozokilometrów przeznaczonych rocznie do realizacji w lubelskiej komu-

nikacji miejskiej przynajmniej do poziomu 21 mln – w celu zapobieżenia ewentualnym 

ujemnym skutkom zmian – w postaci braku możliwości zapewnienia racjonalnej obsługi 

wszystkich nowych odcinków trolejbusowej sieci trakcyjnej i jednocześnie realizowania 

oczekiwanego przez mieszkańców Lublina poziomu intensywności i jakości obsługi komu-

nikacyjnej, mierzonego częstotliwością kursów i liczbą połączeń bezpośrednich z każdego 

z osiedli; 



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

179 

 

§ uruchomienie planowanej linii 46 już w 2015 r. – wraz z wdrożeniem koncepcji, czyli przed 

przebudową ulic Sowińskiego i Poniatowskiego (jako swoistej „rekompensaty” dla miesz-

kańców Czechowa z tytułu nieobjęcia ich dzielnicy nowymi trasami komunikacji trolejbuso-

wej); 

§ wprowadzenie segmentu linii przyspieszonych, o taryfie jak na liniach zwykłych i ograni-

czonej liczbie przystanków – w celu zminimalizowania różnic w czasie podróży transportem 

publicznym i samochodem osobowym; 

§ zwiększenie liczby miejsc, z których w sezonie letnim bezpośrednio można by było dojechać 

transportem publicznym do obszarów o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej (nad Zalew 

Zemborzycki) – uruchomienie dodatkowych linii sezonowych. 

Ciekawy punkt widzenia zaprezentował w swoich uwagach jeden z mieszkańców, propo-

nując zupełnie nowy sposób oznakowania handlowego poszczególnych linii lubelskiej komuni-

kacji miejskiej. W myśl jego koncepcji, każdą z dzielnic należałoby oznaczyć odrębna literą 

(np. Felin – literą F, Kalinowszczyznę – literą K, Tatary i Zadębie – literą T, Czechów – literą C, 

Czuby – literą U, Abramowice – literą A, os. Nałkowskich – literą N, Węglin – literą W, Centrum 

– literą X, itd.), a następnie oznaczyć każdą z linii przy użyciu literowego symbolu docelowej 

części miasta i dotychczasowego oznaczenia liczbowego linii (co najwyżej dwie cyfry). Zgodnie 

z tym pomysłem, aktualna linia 9, obsługując kierunek do Zadębia miałaby oznaczenie T9, 

a w drugą stronę – U9, linia 23 – odpowiednio F23 i C23, a linia 151 – W51 i A51. Ponieważ 

z SOPZ SIWZ wynika, że przy projektowaniu nowej siatki połączeń, należy wziąć pod uwagę 

historycznie ukształtowany układ linii komunikacyjnych, w tym numerację i nazewnictwo linii 

oraz przyzwyczajenia pasażerów, nie analizując szerzej tego pomysłu, odstąpiono od jego re-

alizacji. 

W opinii przesłanej przez Forum Rozwoju Lublina stwierdzono, że zaprezentowana kon-

cepcja zmian jest daleka od ideału, a wiele proponowanych rozwiązań nie tylko nie rozwiązuje 

fundamentalnych problemów trapiących lubelski układ połączeń, ale jeszcze je pogłębia. Pod-

kreślono jednak, że koncepcja oparta została generalnie na dobrych założeniach i stanowi 

dobry punkt wyjścia do dalszej dyskusji.  

Za walor opracowania uznano zamysł wyprostowania tras niektórych linii, takich jak: 13, 

26, 39 i 44. Jako kolejną dobrą stronę przyjęto propozycję uruchomienia linii 46, wskazując 

jednak na konieczność większej penetracji przez tę linię dzielnic Czuby i Węglinek. 

Forum Rozwoju Lublina zasygnalizowało także osiem problemów, przedstawiając jedno-

cześnie propozycje ich rozwiązania. 

Pierwszy problem dotyczył planowanego obniżenia częstotliwości kursów na liniach 9 

i 158 (z 10 do 15 minut). Zdaniem wnioskodawców, nie ma pewności obsłużenia całego popytu 
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na linii 158 trolejbusami przegubowymi kursującymi co 15 min, a linia 9 powinna uzyskać 

status połączenia priorytetowego lub – podobnie jak linia 158 – zostać wsparta na części trasy 

innymi liniami. 

Uwaga druga dotyczyła planowanego zbyt długiego odcinka trasy linii 170, który miałby 

być pokonywany przez trolejbusy z wykorzystaniem spalinowego agregatu prądotwórczego. 

Jako możliwe rozwiązanie tego problemu wskazano zamianę obecnych pętli linii 17 i 160 w po-

łudniowej części Lublina i odstąpienie od pomysłu przekształcenia linii 17 w linię trolejbusową. 

Problem trzeci dotyczył planowanej nowej trasy linii 39 i uruchomienia wspomagającej 

ją nowej linii trolejbusowej 162 – zwrócono uwagę na prawdopodobieństwo nierównomiernego 

wykorzystania pojazdów tej linii na różnych odcinkach jej trasy. Zaproponowano odmienną 

modyfikację trasy linii 39 wraz z jednoczesną zmianą trasy linii 44. 

Czwarta uwaga związana była z proponowanym nowym przebiegiem trasy linii 152, za-

stępującej skróconą linię 26 na likwidowanym odcinku jej trasy. Zasugerowano odstąpienie od 

planów wydłużenia trasy linii 152 i skierowanie jej na os. Poręba zamiast na Węglin. 

W piątej uwadze zakwestionowano pomysł likwidacji linii 75, skrócenie trasy linii 18 

do pętli Zbożowa i uruchomienia nowej linii 30. Uznano, że obecne rozwiązanie jest optymalne, 

z zastrzeżeniem, że linię 20 od strony Dębówki można skrócić do Dworca Głównego PKP, aby 

nie dublowała linii 151, której należy nadać charakter linii priorytetowej. 

W uwadze szóstej negatywnie zaopiniowano pomysł wprowadzenia linii 154 w ulice Fa-

bryczną, Wolską i al. Piłsudskiego, zamiast jak obecnie ciągiem ulic Al. Zygmuntowskie – al. Pił-

sudskiego, wyrażając jednocześnie poparcie dla pozostałych zmian trasy przebiegu tej linii, 

proponowanych dla jej południowego odcinka. 

Siódma z uwag dotyczyła linii 27. Stwierdzono, że linia ta po zaproponowanej zmianie 

będzie narażona na permanentne opóźnienia ze względu na zbyt długą trasę i zasugerowano 

jej podział na dwie linie: 4 – na trasie Poligonowa – Park Bronowice i 27 – z Parku Bronowice 

do Mętowa. 

Ostatnia uwaga dotyczyła linii 16, której proponowaną trasę uznano za niepraktyczną 

i nieefektywną, ze względu na nadmierne wydłużenie drogi przejazdu. W zamian zgłoszono 

propozycję wyodrębnienia z linii 16 dwóch linii: 16 i 73, ze zmianą numeru tej ostatniej na 33. 

Najwięcej uwag i postulatów przedstawiła osoba prywatna – hobbysta komunikacji miej-

skiej oraz Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu.  

Hobbysta odniósł się bardzo szczegółowo do propozycji zmian w trasach linii, przedsta-

wiając alternatywnie szereg własnych rozwiązań i odpowiednio, dość szeroko je uzasadniając. 

Zwrócił także uwagę na pewne niedociągnięcia obecnej oferty przewozowej, związane 

np. ze zbyt krótkimi postojami wyrównawczymi, determinującymi niepunktualność w kolejnych 
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kursach. Szereg zmian zaprezentowanych w koncepcji skorygowanej przez ZTM w Lublinie 

został przez niego oceniony pozytywnie.  

Zupełnie inny punkt widzenia zaprezentowało Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego 

Transportu, które przedstawiło własną (trzecią) dopracowaną w szczegółach koncepcję obsługi 

Lublina transportem zbiorowym, zawierającą wykaz tras każdej z linii, kategorię, rodzaj taboru 

przeznaczanego do obsługi oraz uwagi – wyjaśnienia do poszczególnych elementów projektu. 

Koncepcja Lubelskiego Towarzystwa Zrównoważonego Transportu zawierała większość ele-

mentów koncepcji skorygowanej oraz szereg propozycji własnych. 

W uwagach, które napłynęły w pierwszym etapie konsultacji społecznych, aprobowano 

korekty wprowadzone przez ZTM w Lublinie w odniesieniu do wstępnej koncepcji firmy PTC, 

skutkujące wzrostem liczby wozokilometrów. Argumentowano, że wzrost ten – nieprzekracza-

jący 10% ustalonej wartości granicznej – jest jedną z głównych determinant zapewnienia ocze-

kiwanego przez mieszkańców Lublina poziomu obsługi miasta transportem publicznym. 

Uwzględnienie wszystkich wniesionych uwag nie było możliwe przynajmniej z kilku po-

wodów. Po pierwsze, część uwag różnych wnioskodawców dotyczyło tych samych linii (lub 

szerzej – rozwiązań) i jest ze sobą sprzeczna. Po drugie, uwagi te stanowiły subiektywny punkt 

widzenia wnioskodawców i – w sytuacji braku badań istotności statystycznej poszczególnych 

postulatów dla mieszkańców Lublina i każdej z dzielnic – na ich rangę wpływa przede wszyst-

kim autorytet wnoszącego je podmiotu. Wreszcie po trzecie, gros uwag dotyczyło poprawy 

warunków obsługi poszczególnych tras, dzielnic lub osiedli, a ich ewentualna realizacja w ca-

łości, skutkowałaby dalszym wzrostem wozokilometrów i skali zaangażowanego taboru (więk-

szość uwag to propozycje uruchomienia nowych połączeń, wydłużenia tras wybranych linii lub 

podniesienia kategorii intensywności obsługi dla danej linii). W tym zakresie stanowisko wno-

szących uwagi i postulaty jest całkowicie zbieżne z opinią firmy PTC – przy założonych w SOPZ 

SIWZ maksymalnych liczbach pojazdów w ruchu i liczbie wozokilometrów, nie jest możliwe 

zapewnienie optymalnej obsługi miasta Lublina i gmin ościennych komunikacją miejską.  

W rezultacie, wspólnie z ZTM w Lublinie, do dalszych konsultacji wybrano większość 

ze zgłoszonych propozycji. Jednocześnie, z powodu ograniczeń budżetowych zrezygnowano 

z części zmian zaproponowanych w poprzedniej wersji koncepcji, zaplanowanych wyprzedza-

jąco w stosunku do potrzeb (aby wpływać na kształtowanie zachowań komunikacyjnych miesz-

kańców) – w rejonie rozbudowujących się obecnie osiedli wielorodzinnej zabudowy mieszka-

niowej. Zmiany te mogą zostać wdrożone w terminie późniejszym.  

Ponownie skorygowaną wersję koncepcji – uwzględniającą uwagi i postulaty z pierw-

szego etapu konsultacji społecznych – zaprezentowano w kolejnym rozdziale. 

  



Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa i rozszerzona koncepcja optymalizacji… 

182 

 

8. Podstawowa koncepcja optymalizacji oferty przewozowej 

komunikacji miejskiej w Lublinie po pierwszym etapie 

konsultacji społecznych 

Po uwzględnieniu większości uwag, które wpłynęły w pierwszym etapie konsultacji spo-

łecznych i dalszych korekt wprowadzonych przez ZTM w Lublinie, prezentowana koncepcja 

optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Lublinie obejmuje 12 całorocznych 

dziennych linii trolejbusowych i 43 całoroczne dzienne linie autobusowe. 

Liniowe wykorzystanie spalinowych agregatów prądotwórczych przewidziano dla 16 tro-

lejbusów (mniej niż maksymalny pułap określony w SOPZ SIWZ – z uwagi na konieczność 

zapewnienia większej ilości pojazdów rezerwowych), a napędu bateryjnego – dla 9. Eksploat-

ację liniową napędu bateryjnego założono jedynie na fragmencie ul. Jana Pawła II i w ul. Fi-

laretów do os. Widok – do realizacji zajazdów na to osiedle dla trolejbusów linii 160.  

Wykorzystanie spalinowych agregatów prądotwórczych założono na następujących od-

cinkach tras: 

§ w al. Tysiąclecia (dwukierunkowo) oraz w jednokierunkowych ulicach Wodopojnej i Świę-

toduskiej; 

§ w ciągu ulic: Narutowicza – pl. Wolności – Bernardyńska; 

§ w ciągu ulicy Nadbystrzyckiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Glinianą do skrzyżowania 

z ulicą Muzyczną (do czasu wybudowania brakującego odcinka trolejbusowej sieci trakcyj-

nej – w ramach inwestycji obejmującej budowę ul. Muzycznej). 

Ze względu na przekroczenie granicznego pułapu liczby wozokilometrów, pomimo wielu 

wniosków złożonych w tym zakresie podczas konsultacji społecznych i przekonania firmy PTC 

o ich zasadności, żadnej z linii nie udało się nadać statusu połączenia priorytetowego, o szczy-

towej częstotliwości kursowania pojazdów co 7-8 minut. Wprawdzie nie wykorzystana została 

w pełni określona w SOPZ SIWZ maksymalna liczba trolejbusów, jednak całkowita liczba wo-

zokilometrów możliwych rocznie do wykonania w lubelskiej komunikacji miejskiej – także okre-

ślona w SOPZ SIWZ – została na tyle przekroczona, że dwie linie trolejbusowe – 152 i 154 – 

musiały zostać zaplanowane jako uzupełniające, z kursami trolejbusów w szczytowych okre-

sach podaży usług zaledwie co 30 minut. Konsekwencją tej decyzji będzie bardzo niska (co 60 

minut) częstotliwość kursowania trolejbusów na tych liniach po godzinie 21 we wszystkie dni 

tygodnia i w niedzielę przez cały dzień. Relatywnie niska częstotliwość – co 40 min – obowią-

zywać będzie na tych liniach w dni powszednie w godzinach 5-6:30 i 17-21 oraz w sobotę 

do godziny 21. 
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Zatem, w przypadku zwiększenia puli środków na zakup usług przewozowych w komu-

nikacji trolejbusowej (i możliwego nieznacznego zwiększenia liczby trolejbusów w ruchu), za-

sadne byłoby podniesienie kategorii intensywności obsługi linii 152 i 154 z połączeń uzupeł-

niających do podstawowych i jednoczesne nadanie linii 151 statusu linii priorytetowej. 

W prezentowanej koncepcji udało się objąć trasami linii trolejbusowych wszystkie czynne 

i planowane do uruchomienia w 2015 r. odcinki trolejbusowej sieci trakcyjnej. Łącznie, zapla-

nowano 12 linii obsługiwanych trolejbusami. W stosunku do obecnie obowiązujących tras, żad-

nych zmian w ich przebiegu nie zaproponowano na liniach: 150, 151, 153, 155 i 156 oraz 

dla obsługiwanej aktualnie trolejbusami linii 9, której oznaczenie handlowe – w związku ze sta-

łym przeznaczeniem do obsługi trolejbusami – zostanie zmienione na 159. Zmieniono trasy 

czterech linii trolejbusowych: 152, 154, 158 i 160 i założono uruchomienie dwóch nowych –

157 i 161. 

Trasę uzupełniającej linii 152, łączącej obecnie przystanek Zana Leclerc z Abramowi-

cami, przedłużono ulicami: Zana, Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej, Orkana, Roztocze 

i al. Kraśnicką do pętli Węglin. 

Trolejbusy linii 151 i 152 na odcinku Abramowice – rondo Honorowych Krwiodawców 

w porach szczytów podaży mogą kursować wspólnie w rytmie: 7-8-15 minut. Najdłuższą prze-

rwę w odjazdach przecinać powinny kursy autobusowej linii uzupełniającej 20, zapewniając 

na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ronda Honorowych Krwiodawców łączną częstotliwość 

kursów co 7,5 minuty. 

Proponowane wydłużenie trasy linii 152 od pętli Zana Leclerc do Węglina motywowane 

jest zmianą zagospodarowania przestrzennego tej części miasta i rozwojem dużych osiedli 

mieszkaniowych na południe od ul. Zana. Nowa trasa linii 152 uzupełni linie autobusowe i tro-

lejbusowe obsługujące południowo-zachodnią część Lublina, w szczególności obsługujące ulice 

Armii Krajowej i Orkana linie 57 i 153. 

Docelowo, w warunkach pozyskania dodatkowych środków finansowych na zakup usług 

przewozowych, linia 152 powinna uzyskać status połączenia podstawowego.  
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Rys. 52. Projektowana trasa linii 152 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Nowa trasa linii 154 prowadzić będzie jak dotychczas z pętli Chodźki Szpital do al. Unii 

Lubelskiej i następnie ulicami: Fabryczną i Wolską do al. Piłsudskiego, dalej jak obecnie 

do skrzyżowana ulic Głębokiej i Filaretów, skąd ulicami: Filaretów, Jana Pawła II, Armii Krajo-

wej, Bohaterów Monte Cassino i al. Kraśnicką do pętli Węglin. Linię 154, podobnie jak linie 

152, zaplanowano jako uzupełniającą. 

Zmiana trasy linii 154 ma za zadanie uatrakcyjnienie najsłabszej obecnie linii trolejbuso-

wej w Lublinie. Na podstawie analizy skanów kart z badań marketingowych można stwierdzić, 

że na obecnej trasie linii 154 liczba pasażerów w całym kursie w wielu przypadkach nie prze-

kroczyła nawet kilkunastu osób (i 10 jednocześnie w pojeździe). W związku z tym, zamiast 

ulicami Głęboką i Wileńską do ul. Zana, zaproponowano wprowadzenie linii 154 na trasę obej-

mującą nowe osiedla mieszkaniowe w południowo-zachodniej części Lublina. 

Zmiana trasy linii 154 w rejonie Parku Bronowice ma za zadanie zapewnienie wspólnych 

przystanków z linią 29, w ramach której z tego rejonu miasta realizowane będą kursy – po-

dobnie jak na linii 154 – w kierunku al. Unii Lubelskiej. 
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Docelowo, w warunkach pozyskania dodatkowych środków finansowych na zakup usług 

przewozowych, linia 154 powinna uzyskać status połączenia podstawowego. Zakłada się, 

że na wzrost liczby jej pasażerów wpłynie nowa galeria handlowa – Tarasy Zamkowe Fashion 

Center Lublin, zlokalizowana przy al. Unii Lubelskiej, w rejonie skrzyżowania z al. Tysiąclecia. 

  

 

Rys. 53. Projektowana trasa linii 154 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Na linii 158, jak w koncepcji wstępnej, zamiast jak obecnie, do przystanku Zana ZUS, 

nowa trasa od ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania prowadzić będzie ulicami: Bohaterów 

Monte Cassino, Armii Krajowej, Jana Pawła II i Granitową – do pętli na os. Poręba. Propono-

wana korekta podyktowana jest zmianą zagospodarowania przestrzennego tej części miasta – 

rozwojem dużych osiedli mieszkaniowych na południe od ul. Zana, która obecnie zlokalizowana 

jest już pośrodku, a nie – jak w momencie uruchamiania do tej ulicy komunikacji trolejbusowej 

– na skraju intensywnej zabudowy wielorodzinnej w południowo-zachodniej części Lublina. 

Ponadto, osoby zamieszkujące w pobliżu przystanku początkowego tej linii, w podróżach 
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do centrum Lublina mają doskonałą alternatywę dla okrężnego dojazdu al. Kraśnicką – w po-

staci innych linii, wykorzystujących ulice Filaretów i Sowińskiego. 

Z uwagi na założenie zwiększenia częstotliwości kursowania pojazdów na większości po-

zostałych linii trolejbusowych (poza liniami 152 i 154) – szczytowo z 20 do 15 minut, na liniach 

autobusowych o trasach substytucyjnych w stosunku do linii 158, a także ze względu na pla-

nowane uruchomienie nowych linii trolejbusowych wzdłuż jej dotychczasowej trasy, zrezygno-

wano z przyporządkowania linii 158 do kategorii połączeń priorytetowych, planując jednak 

obligatoryjnie jej obsługę trolejbusami przegubowymi. Założono, że trolejbusy te nie będą li-

niowo używać napędu bateryjnego. 

 

 

Rys. 54. Projektowana trasa linii 158 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

W celu wyeliminowana eksploatacji trolejbusów na długim odcinku bez sieci trakcyjnej 

zaproponowano modyfikację trasy obecnej linii autobusowej 17 i linii trolejbusowej 160. Za-

miast do Abramowic, trasa linii 160 prowadzić będzie od ul. Kunickiego ulicami: Zemborzycką, 
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Diamentową, Krochmalną, Jana Pawła II i Filaretów do pętli na os. Widok, skąd ponownie 

ul. Filaretów oraz ulicami Jana Pawła II i Granitową – do osiedla Poręba. 

 

 

Rys. 55. Projektowana trasa linii 160 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na nowym odcinku trasy linia 160 zastąpi linię autobusową 17. Z uwagi na planowane 

objęcie trasą linii 160 odcinka ul. Filaretów od ul. Jana Pawła II do pętli os. Widok, niewypo-

sażonego w trolejbusową sieć trakcyjną, do obsługi linii 160 skierowane zostaną trolejbusy 

z dodatkowym napędem bateryjnym. Linia 160 została zaplanowana jako podstawowa. 

W stosunku do poprzednich wersji koncepcji wprowadzono pewną dość istotną zmianę 

– zrezygnowano z wprowadzania trolejbusów na linię 17 (zaplanowaną w związku z tym jako 

nową linię 170), a odzyskane w ten sposób pojazdy z agregatem spalinowym skierowano 

do obsługi nowej linii 157, której trasa wymaga pokonania dwóch odcinków bez trolejbusowej 

sieci trakcyjnej: od al. Tysiąclecia do ul. Bajkowskiego oraz w ciągu ul. Nadbystrzyckiej. Wobec 

konieczności pokonania dość stromego podjazdu w ciągu ulic Wodopojnej i Świętoduskiej, linia 

157 nie powinna być obsługiwana trolejbusami z dodatkowym napędem spalinowym. 

Trasa linii 157 prowadzić będzie z os. Poręba nowym odcinkiem sieci w ulicach Jana 

Pawła II i Nadbystrzyckiej, w ciągu której na kilkusetmetrowym odcinku od skrzyżowania 

z ul. Glinianą do skrzyżowania z ul. Muzyczną – do czasu wybudowania kolejnego odcinka 

trolejbusowej sieci trakcyjnej – konieczny będzie przejazd z wykorzystaniem agregatu spalino-

wego. Od ul. Nadbystrzyckiej trasę linii 157 zaplanowano ulicami: al. Piłsudskiego, Al. Zyg-

muntowskie, al. Unii Lubelskiej, Zamojską, Wyszyńskiego, Królewską, Lubartowską (z powro-

tem ulicami: Wodopojną i Świętoduską), al. Tysiąclecia, pl. Singera, Lwowską, al. Andersa 

i Mełgiewską – do pętli Mełgiewska WSEI. 

Agregat spalinowy wykorzystywany będzie również na rondzie Lubelskiego Lipca 80, 

na którym nie ma trolejbusowej sieci trakcyjnej dla lewoskrętu z Al. Zygmuntowskich w al. Unii 

Lubelskiej. Linia 157 stanowić będzie bezpośrednie połączenie osiedli zlokalizowanych wzdłuż 

ulic Jana Pawła II i Nadbystrzyckiej ze ścisłym centrum Lublina, Bramą Krakowską i Archika-

tedrą oraz szpitalami i Uniwersytetem Medycznym, znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedz-

twie pętli Chodźki. Linię 157 zaplanowano jako podstawową. 
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Rys. 56. Projektowana trasa linii 157 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Nowa linia trolejbusowa 161 to dotychczasowa linia autobusowa 28, z niewielką korektą 

trasy. Zamiast do pętli os. Poręba, trasa linii 161 zostanie skrócona do pętli Węglin. Ponadto, 

w ramach linii 161 nie przewiduje się kursów wydłużonych do przystanku Felin Europark, a ob-

sługa specjalnej strefy ekonomicznej będzie zapewniona liniami: 14, 21, 23, 47, 55 i 70. Opi-

sana zmiana umożliwi eksploatację na linii 161 trolejbusów bez dodatkowego napędu. Linia 

161 została zaplanowana jako podstawowa. 

Drugą (po linii 157) linią trolejbusową, na której wykorzystywane będą agregaty spali-

nowe, jest linia 9, dla której nie zakłada się zmiany trasy, tylko ze względu na stałe przezna-

czenie do obsługi tej linii trolejbusów, przewiduje się zmianę oznakowania handlowego – 

na 159. Jest to oznaczenie z zakresu numeracji przeznaczonej dla linii trolejbusowych (150-

161), nawiązujące przy tym do dotychczasowego numeru tej linii – 9. 

W pełni komplementarny w stosunku do zaprojektowanej sieci linii trolejbusowych będzie 

układ podstawowych linii autobusowych, z kursami z identyczną częstotliwością, jak na liniach 
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trolejbusowych. Zlikwidowana w ten sposób zostanie największa niedogodność obecnych roz-

kładów jazdy lubelskiej komunikacji miejskiej – odmienne częstotliwości kursowania pojazdów 

w obydwu tych podsystemach, uniemożliwiające skoordynowanie rozkładów jazdy poszczegól-

nych linii ze sobą. 

Niestety, wskutek przekroczenia dostępnej puli wozokilometrów, od tej zasady niezbędne 

były pewne odstępstwa – zapewniające oszczędności w pracy eksploatacyjnej taboru, ale jed-

nocześnie uniemożliwiające właściwą koordynację rozkładów jazdy w skali całej sieci komuni-

kacyjnej.  

 

 

Rys. 57. Projektowana trasa linii 161 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Z powodu ograniczeń w liczbie wozokilometrów, w koncepcji uwzględniającej uwagi 

otrzymane w pierwszym etapie konsultacji społecznych, zakres proponowanych zmian w tra-

sach linii autobusowych jest mniejszy niż we wcześniejszej wersji – koncepcji skorygowanej, 

uwzględniającej uwagi ZTM w Lublinie. W projekcie nowych tras linii autobusowych postano-

wiono zachować możliwie w największym stopniu funkcjonujące już rozwiązania, mając 
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na względzie uwarunkowania historyczne – przyzwyczajenia pasażerów w tym zakresie. Dla 

zwiększenia czytelności prezentowanych rozwiązań i kierując się zapisami SOPZ SIWZ, nie za-

proponowano kompleksowej zmiany numeracji linii, unifikującej linie autobusowe i trolejbu-

sowe. 

W segmencie linii autobusowych dziennych, koncepcja zakłada funkcjonowanie: 

§ 21 linii podstawowych, z kursami w szczytowych okresach podaży co 15 minut (linie: 2, 3, 

6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 55, 57 i 74), przy czym 

dla linii: 2, 7, 14 i 15 założono zmniejszenie częstotliwości kursowania poza ścisłymi go-

dzinami szczytów przewozowych do 30 minut, a na linii 2 przez całą sobotę i niedzielę – 

nawet do 60 minut;  

§ 11 linii uzupełniających, z kursami w szczytowych okresach podaży co 30 minut (linie: 1, 

4, 8, 20, 21, 23, 25, 37, 44, 45 i 47); 

§ 12 linii marginalnych – indywidualnych, z kursami dopasowanymi do potrzeb obsługiwanej 

lokalnej społeczności (12, 16, 19, 22, 36, 50, 54, 70, 75, 78, 79 i 85). 

W przyszłości, po planowanej modernizacji układu drogowego w rejonie skrzyżowania 

Al. Racławickich z ulicami Sowińskiego i Poniatowskiego, proponuje się dodatkowo uruchomie-

nie nowej linii 46, stanowiącej szybkie połączenie południowych i północnych dzielnic miesz-

kaniowych Lublina, skrajem Śródmieścia. 

Istotną zmianę trasy zaplanowano dla linii 4. Zamiast do Elizówki, od ul. Bernardyńskiej 

nową trasę linii 4 wyznaczono w kierunku południowym ulicami: Zamojską, Lubelskiego Lipca 

80, Plac Bychawski, Kunickiego i Nowy Świat – do pętli przy ul. Inżynierskiej. Nowa trasa linii 

4 spełni postulaty osób korzystających z przystanków przy ul. Nowy Świat, które – w związku 

z przekształcaniem terenów powojskowych na południe od tej ulicy w osiedla mieszkaniowe – 

zabiegają o uruchomienie dodatkowego, poza linią 6, połączenia ze Śródmieściem Lublina. 

Linia 4 na nowej trasie umożliwi dojazd z ul. Nowy Świat do zachodniej części centrum miasta 

oraz do szeregu innych ważnych celów podróży zlokalizowanych w sąsiedztwie Al. Racławic-

kich. 

Założona zmiana trasy linii 4 wymaga skierowania do Elizówki innej linii. Po przeanalizo-

waniu różnych możliwości, do Elizówki zaproponowano przedłużenie kończącej się obecnie 

przy ul. Okopowej w centrum Lublina trasy linii 8. Rozwiązanie to zwiększy atrakcyjność ob-

sługi komunikacyjnej obszarów obsługiwanych do tej pory linią 8, ponieważ zapewni możliwość 

dotarcia bez przesiadania się do większej liczby celów podróży. Wychodzi również naprzeciw 

wielu postulatom zgłaszanym w tym zakresie do ZTM w Lublinie.  

Linie 4 i 8 przewidziano jako uzupełniające. Przedstawiona zmiana trasy linii 8 umożliwi 

również realizację wniosku mieszkańców dzielnicy Kalinowszczyzna, dotyczącego zapewnienia 
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bezpośredniego połączenia ul. Lwowskiej z al. Spółdzielczości Pracy – w celu bezpiecznego 

dowozu dzieci do szkół przy ul. Lwowskiej. 

 

 

Rys. 58. Projektowana trasa linii 4 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 59. Projektowana trasa linii 8 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z powodu braku uzasadnienia eksploatacji autobusów przegubowych na odcinku pomię-

dzy przystankami Mełgiewska WSEI i Zadębie, trasę obsługiwanej właśnie takim taborem linii 

10 skraca się do pętli Mełgiewska WSEI, do Zadębia wydłużając w zamian linię 39, którą 

z kolei na ul. Turystycznej zastąpi linia 18. 

Dla linii 12 i 36, z uwagi na zlikwidowanie miejsca do zawracania autobusów (pętli ulicz-

nej) na os. Szymanowskiego – w związku z wybudowaną ul. Zelwerowicza – założono przedłu-

żenie tras do pętli Os. Choiny. 

Zmiana trasy na linii 13 polega na jej uproszczeniu w północnej części Lublina – skiero-

waniu od ul. Koncertowej do pętli Os. Choiny, zamiast do pętli Paderewskiego.  

 

 

Rys. 60. Projektowana trasa linii 13 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wskutek zmiany trasy linii 13 wzmocniona zostanie obsługa osiedli Chopina i Szymanow-

skiego oraz wyeliminowane zostanie angażujące znaczącą liczbę wozokilometrów kluczenie 

autobusów tej linii po Czechowie. 

Korekta trasy linii 14 dotyczy jej środkowego odcinka – pomiędzy ulicami Narutowicza 

i Fabryczną – oraz wydłużenia do ul. Gęsiej (bez zajazdu na os. Poręba). Linię 14 wprowadzono 

do ścisłego centrum miasta – ulicami: Narutowicza, pl. Wolności, Bernardyńską, Zamojską 

i al. Unii Lubelskiej. Z kursami co 15 minut w godzinach ścisłych szczytów przewozowych 

w dniu powszednim (w godzinach od 8 do 13 już tylko co 30 minut), linia 14 uzupełni linię 9 

(na której zmniejszy się częstotliwość) na wspólnym odcinku ich tras. 

 

 

Rys. 61. Projektowana trasa linii 14 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Z powodu ograniczonej puli dostępnych wozokilometrów, linie 16 i 73 wycofuje się z ulic 

obsługiwanych trolejbusami. 
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Rys. 62. Projektowana trasa linii 16 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Linia 16 po zmianie trasy zapewni skomunikowanie Głuska z węzłem przesiadkowym 

Abramowice – z dużą liczbą innych linii, zapewniających możliwość dojazdu bezpośredniego 

do różnych celów ruchu, zlokalizowanych w wielu dzielnicach Lublina. 

Linia 73 połączy z kolei Głusk i Abramowice Prywatne z węzłem przesiadkowym Felin 

o dużej liczbie linii i – podobnie jak w przypadku Abramowic – możliwością dojazdu bezpośred-

niego z tego węzła do wielu celów ruchu w granicach Lublina. 

 

 

Rys. 63. Projektowana trasa linii 73 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zadaniem linii 73 będzie także połączenie Głuska i Abramowic Prywatnych z Centrum 

Handlowym Felicity Atrium, zlokalizowanym w dzielnicy Felin, przy ul. Pancerniaków, przy któ-

rej wyznaczono pętlę linii 73. 

Linie 16 i 73 zostały zaplanowane jako marginalne, ale z rytmiczną, 60-minutową czę-

stotliwością kursowania pojazdów w godzinach szczytów podaży usług, zapewniającą naprze-

mienną obsługę wspólnych odcinków ich tras co 30 minut. Od maja do października zakłada 

się sezonowe wydłużenie trasy linii 16 – ulicami Zemborzycką i Osmolicką do przystanku Dą-

browa. 

Istotną zmianę trasy przewidziano dla linii 17. Zamiast do os. Poręba, trasa tej linii skie-

rowana zostaje do Abramowic, z wybranymi kursami do Mętowa, zastępując tym samym na po-

łudniowym odcinku ul. Kunickiego linię trolejbusową 160, którą w zamian za linię 17 wprowa-

dza się na os. Poręba (eksploatacja na linii 160 trolejbusów z dodatkowym napędem bateryj-

nym umożliwi – analogicznie jak obecnie na linii 17 – wprowadzenie zajazdów na os. Widok). 

Wprowadzenie do Mętowa linii 17 – w zamian za linię 27 – polepszy obsługę obszaru 

na południe od pętli w Abramowicach. W przeciwieństwie do linii 27, która umożliwiała dojazd 

bezpośredni tylko do Dworca Głównego PKP i Parku Bronowice, linia 17 obejmie swoją trasą 

ścisłe centrum Lublina (ulice Królewską i Lubartowską) oraz liczne obiekty o charakterze uży-

teczności publicznej w północnej części miasta. Zaproponowana zmiana sposobu obsługi Mę-

towa poprawi również konkurencyjność oferty lubelskiej komunikacji miejskiej dla mieszkań-

ców tej dość dużej miejscowości – w zakresie stopnia spełnienia postulatu bezpośredniości – 

względem licznych połączeń realizowanych w ramach minibusowej komunikacji regionalnej, 

zapewniających bezpośrednie połączenia z rejonem dworca autobusowego przy al. Tysiąclecia. 

 Opisywana zmiana wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym w tym zakresie do ZTM 

w Lublinie. Dla linii 17 przewidziano status linii podstawowej, z obsługą taborem przegubowym 

w dniu powszednim i liczbą kursów do Mętowa uzależnioną od możliwości budżetowych par-

tycypowania w kosztach obsługi tej miejscowości przez gminę Głusk. 
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Rys. 64. Projektowana trasa linii 17 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Aby wyeliminować niepotrzebne połączenie pomiędzy sąsiednimi, północnymi dzielni-

cami Lublina, trasę linii 18 zamiast jak dotychczas do pętli na os. Paderewskiego, skierowano 

do ul. Turystycznej, w zamian za wycofaną stamtąd linię 39 (wprowadzaną do Zadębia). 

Na pętlę przy ul. Paderewskiego skierowana zostanie w zamian linia 57. 

 

 

Rys. 65. Projektowana trasa linii 18 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Zmiana na liniach 21 i 47 polega na przedłużeniu ich tras do pętli Felin Europark – 

w zamian za skrócenie do Felina wszystkich kursów linii trolejbusowej 161 (przekształconej 

z linii autobusowej 28), na której nie przewiduje się eksploatacji trolejbusów dwunapędowych. 
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Linię 23 wprowadzono dwukierunkowo w ul. Królewską, zapewniając możliwość skorzy-

stania z tej linii w podróżach z centrum mieszkańcom Czechowa Północnego. Dzięki wprowa-

dzeniu linii 23 jednokierunkowo w ul. Biernackiego, uatrakcyjniony zostanie dojazd z centrum 

do szpitala przy tej ulicy. Ponadto, pomiędzy ul. Droga Męczenników Majdanka i pętlą Felin, 

linię 23 wprowadzono w ul. Dekutowskiego i al. Witosa. 

 

 

Rys. 66. Projektowana trasa linii 23 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Zmiana trasy linii 25 polega na wprowadzeniu jej w ulice: Dywizjonu 303, Krańcową 

i Droga Męczenników Majdanka – w celu realizacji postulatów mieszkańców os. Maki, dotyczą-

cych zwiększenia intensywności obsługi komunikacyjnej tego osiedla. Wprawdzie wycofana 

zostanie z tego rejonu linia 16, z maksymalnie dwoma kursami na godzinę w ścisłych szczytach 

przewozowych i z jednym – poza tymi szczytami, ale dzięki zmianie trasy linii 25, szczytowa 

częstotliwość kursów z os. Maki w kierunku centrum Lublina równa będzie 30 minutom. 
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Rys. 67. Projektowana trasa linii 25 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zmiana trasy linii 26 polega na jej skróceniu w południowej części Lublina do pętli 

Os. Widok – w celu racjonalizacji wykorzystania obsługujących ją autobusów przegubowych.  

 

 

Rys. 68. Projektowana trasa linii 26 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Linię 26 na skróconym odcinku trasy zastąpią odpowiednio linie: 31 – na wspólnym od-

cinku trasy do pl. Litewskiego i 154 – w ciągu ulic: Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohate-

rów Monte Cassino – al. Kraśnicka. 

Zmiana trasy linii 39 polega na jej wydłużeniu do pętli Lipniak. Ponadto, zamiast 

do ul. Turystycznej, linia 39 zostanie skierowana do pętli Mełgiewska Chłodnia, z wybranymi 

kursami do Zadębia. Dojazd do pętli przy ul. Turystycznej zapewni linia 18. Oprócz tego, ko-

rekta trasy linii 39, podobnie jak w koncepcji wstępnej, polega na jej uproszczeniu na odcin-

ku od Politechniki Lubelskiej do pętli przy ul. Zana – poprzez wprowadzenie w ulice Nadby-

strzycką i Zana. Dzięki temu skróci się czas dojazdu z rejonu ul. Zana do Politechniki Lubel-

skiej i centrum miasta o 10 minut (oraz z Lipniaka – w stosunku do trasy przez dzielnice po-

łudniowe). 

 

Rys. 1. Projektowana trasa linii 39 – koncepcja podstawowa, 

wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Trasę linii 44, z uwagi na skierowanie do Lipniaka linii 39, skraca się do osiedla Widok. 

Dla linii 44 przewidziano charakter linii uzupełniającej, zakładając koordynację jej rozkładu 

jazdy w północnym Czechowie z rozkładem jazdy linii 23 (z kursami wspólnie co 15 minut). 
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Rys. 70. Projektowana trasa linii 44 � koncepcja podstawowa, 

wersja!po!wst$pnych!konsultacjach!spo)ecznych 

>ród!o: opracowanie w!asne. 
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W przysz!o"ci, po wzmiankowanej wcze"niej przebudowie ulic na skraju %ródmie"cia, 

proponuje si# uruchomienie nowej linii 46 � w celu zapewnienia szybkiego po!$czenia pomi#-

dzy pó!nocnymi i po!udniowymi dzielnicami miasta.  

 

 

Rys. 71. Projektowana trasa linii 46 � koncepcja podstawowa, 

wersja!po!wst$pnych!konsultacjach!spo)ecznych 

>ród!o: opracowanie w!asne. 
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Uwzgl#dniaj$c obecne lokalizacje przystanków w rejonie skrzy&owania Al. Rac!awickich 

z ulicami Sowi'skiego i Poniatowskiego, tras# linii 46 wyznaczono ulicami: Paderewskiego, 

Choiny, Elsnera, al. Kompozytorów Polskich, al. Smorawi'skiego, Poniatowskiego, Popie!uszki, 

D!ugosza, Al. Rac!awickie, Sowi'skiego, G!#bok$ i Filaretów � do p#tli Os. Widok. Zespó! przy-

stankowy KUL, znajduj$cy si# w centralnej cz#"ci trasy tej linii, stanowi!by dogodny punkt 

przesiadkowy dla pasa&erów przesiadaj$cych si# do pojazdów obs!uguj$cych relacj# wschód-

zachód. Lini# 46 przewidziano jako podstawow$, ale o ograniczonym zakresie kursowania � 

funkcjonuj$c$ tylko w dni powszednie, w godzinach od 6:30 do 19, z kursami co 15 min (ob-

s!uga 6 pojazdami). 

W koncepcji za!o&ono likwidacj# linii 56. Znaczenie tej linii zmniejszy!o si# po wybudo-

waniu ul. Dekutowskiego i wprowadzeniu na ni$ linii trolejbusowej 153, zapewniaj$cej znacznie 

wi#ksz$ liczb# kursów do rejonu ul. G!#bokiej ni& przewidziana w rozk!adzie jazdy linii 56. 

Przystanek ko'cowy linii 56 przy ul. Dobrza'skiego znajduje si# w odleg!o"ci oko!o 250 m 

od przystanku przy al. Witosa, do którego z centrum Lublina mo&liwy jest dojazd autobusami 

linii: 7, 14 i 55. Skierowanie linii 153 w ul. Dekutowskiego wprowadzi!o tak&e alternatyw# dla 

podró&y lini$ 56 do centrum Lublina. 

W prezentowanej koncepcji wszystkie relacje bezpo"rednie zapewniane przez lini# 56 

umo&liwi$ inne linie, a dwa pojazdy pozyskane z linii 56 wskutek jej likwidacji, zostan$ racjo-

nalniej wykorzystane do obs!ugi innych po!$cze'. 

Zmiana trasy linii 57 dotyczy jej przebiegu w pó!nocnej cz#"ci miasta. Z uwagi na po-

krywanie si# znacznej cz#"ci trasy linii 57 z lini$ 10, zdecydowano o skierowaniu tej linii do p#tli 

przy ul. Paderewskiego, zamiast do ul. Me!giewskiej. Nowa trasa obowi$zywa* b#dzie 

od Dworca PKS, prowadz$c dalej ulicami: Podzamcze, Unick$, al. Spó!dzielczo"ci Pracy, Zwi$z-

kow$ i Choiny. Linia 57 zast$pi na tym odcinku wycofan$ z p#tli Paderewskiego lini# 19, a jej 

wybrane kursy, w zamian za lini# 19, obs!u&$ ulice: Bursaki, Rapackiego i Ceramiczn$. 
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Rys. 72. Projektowana trasa linii 57 � koncepcja podstawowa, 

wersja!po!wst$pnych!konsultacjach!spo)ecznych 

>ród!o: opracowanie w!asne. 

W segmencie linii autobusowych bez zmian pozostawiono trasy 26 linii: 1, 2, 3, 6, 7, 

15, 19, 20, 22, 29, 31, 32, 34, 37, 40, 42, 45, 50, 54, 55, 70, 74, 75, 78, 79 i 85. 

Korekty tras zaproponowano dla 19 linii: 4, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 

36, 39, 44, 47, 57 i 73. Linie 9 i 28 przewidziano jako trolejbusowe � ze zmian$ numeracji 

odpowiednio na 159 i 161. Za!o&ono likwidacj# dwóch linii � 27 i 56. 

Trasy linii, projektowane w koncepcji podstawowej optymalizacji oferty przewozowej lu-

belskiej komunikacji miejskiej z uwzgl#dnieniem uwag i wniosków z pierwszego etapu konsul-

tacji spo!ecznych, zaprezentowano w tabeli 14. Zmienione w stosunku do obecnie obowi$zu-

j$cych odcinki tras podkre"lono i wyró&niono kolorem czerwonym. W kwadratowych nawiasach 

zaznaczono z kolei odcinki tras wykonywane tylko w wariantach poza par$ podstawowych. 
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Tab. 1. Projektowane trasy linii lubelskiej komunikacji miejskiej 

– koncepcja podstawowa, wersja po wstępnych konsultacjach społecznych 

Nr 
linii 

Przebieg trasy 

1 

GRYGOWEJ – al. Witosa – Hutnicza – Gospodarcza /z powrotem: Mełgiewska – Grygowej/ 
– Mełgiewska – al. Andersa – Kalinowszczyzna – al. Tysiąclecia – Wodopojna – 
Świętoduska – Bajkowskiego /z powrotem Lubartowska – al. Tysiąclecia/ – Królewska – 
Wyszyńskiego – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 – Stadionowa – 
Gazowa – Dworzec Główny PKP – Gazowa – Krochmalna – Diamentowa – Romera – 
Nałkowskich – ŻEGLARSKA 

2 

ZBOŻOWA – Sławinkowska – Willowa – gen. Ducha – al. Sikorskiego – Popiełuszki – 
Długosza – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. 
Solidarności – al. Tysiąclecia – Kalinowszczyzna – al. Andersa – Turystyczna – Wólka – 
Długie – Turka – TURKA OS. BOREK 

3 

DĄBROWICA – Nałęczowska – Morwowa – Wojciechowska – al. Kraśnicka – 
Al. Racławickie – Krakowskie Przemieście – Kapucyńska – pl. Wolności – Bernardyńska – 
Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Wolska – Kunickiego – Dywizjonu 303 – Długa 
– Wyzwolenia – Głuska – GŁUSK [– DOMINÓW] 

4 
INŻYNIERSKA – Nowy Świat – Kunickiego – pl. Bychawski – Wolska – Fabryczna – 
al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Bernardyńska – pl. Wolności – Krakowskie Przedmieście – 
Al. Racławickie – al. Długosza – Popiełuszki – Sikorskiego – gen. Ducha – POLIGONOWA 

6 

ROMERA – Diamentowa – Wrotkowska – Nowy Świat – Kunickiego – pl. Bychawski – 
Lubelskiego Lipca 80 – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – Wyszyńskiego – Królewska /z 
powrotem: Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego/ – Lubartowska – al. Tysiąclecia – 
Lwowska – Koryznowej – NIEPODLEGŁOŚCI 

7 

FELIN – Doświadczalna – al. Witosa – Grygowej – Pancerniaków – Grygowej – Rataja – 
Chemiczna – Krańcowa – Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – 
Zamojska – Bernardyńska – pl. Wolności – Kapucyńska – Krakowskie Przedmieście – Al. 
Racławickie – al. Sikorskiego – gen. Ducha – Willowa – Sławinkowska – ZBOŻOWA 

8 

[KRĘŻNICA JARA –] ZEMBORZYCE GÓRNE – Krężnicka – Janowska – Nadbystrzycka – 
Narutowicza – Lipowa – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. 
Solidarności – Lwowska – al. Andersa – al. Spółdzielczości Pracy – ELIZÓWKA GIEŁDA 
(wybrane kursy: ELIZÓWKA) 

9 (zastąpienie linią trolejbusową 159) 

10 

WĘGLIN – al. Kraśnicka – Jana Pawła II – Roztocze – al. Kraśnicka – Bohaterów Monte 
Cassino – Wileńska – Głęboka – Sowińskiego – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 
3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa – 
Mełgiewska – MEŁGIEWSKA WSEI 

12 
KONOPNICA LAS – Konopnica – al. Kraśnicka – Jana Pawła II – Roztocze – Judyma – 
Parysa – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – al. Długosza – Leszczyńskiego – Czechowska – 
Lubomelska – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – OS. CHOINY 



210 

 

Nr 
linii 

Przebieg trasy 

13 

OS. CHOINY – Koncertowa – Kosmowskiej – Północna – al. Sikorskiego – Popiełuszki – al. 
Długosza – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – Kapucyńska – pl. Wolności – 
Bernardyńska – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Lubelskiego Lipca 80 – Stadionowa – 
Gazowa – DWORZEC GŁÓWNY PKP 

14 

GĘSIA – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Zana – 
Nadbystrzycka – Narutowicza – pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – al. Unii 
Lubelskiej – Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego /z powrotem: 
Krańcowa/ – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN UNIWERSYTET 

15 
OS. CHOINY – Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – 
Poniatowskiego – Popiełuszki – al. Długosza – Al. Racławickie – Lipowa – Narutowicza – 
Nadbystrzycka – Krochmalna – Diamentowa – Romera – Nałkowskich – ŻEGLARSKA 

16 
WYGODNA – Głuska – Strojnowskiego – Abramowicka – Abramowicka Dominów – 
Abramowicka – Kunickiego – Zemborzycka – KRUCZKOWSKIEGO, w okresie wakacyjnym 
wydłużenie do Zalewu Zemborzyckiego (Dąbrowa) 

17 

[MĘTÓW – Ćmiłów –] ABRAMOWICE – Abramowicka – Kunickiego – pl. Bychawski – 
Wolska – Fabryczna /z powrotem: Lubelskiego Lipca 80/ – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – 
Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska /z powrotem: Wodopojna – Świętoduska – 
Bajkowskiego/ – al. Tysiąclecia – Podzamcze – Unicka – al. Spółdzielczości Pracy – 
Związkowa – Choiny – PADEREWSKIEGO  

18 
[SMUGI – Helenów – Kolonia Snopków – Snopków] SŁAWINKOWSKA – Zbożowa – 
al. Warszawska – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – 
al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa – Mełgiewska – TURYSTYCZNA 

19 
OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – 
Zana – Nadbystrzycka – Krochmalna – Diamentowa – Zemborzycka – Kruczkowskiego – 
Smoluchowskiego – INŻYNIERSKA 

20 
DĘBÓWKA – al. Warszawska – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – pl. Bychawski 
– Kunickiego – Zemborzycka – Budowlana – KRUCZKOWSKIEGO 

21 
FELIN EUROPARK – al. Witosa – Doświadczalna – Droga Męczenników Majdanka – 
Krańcowa – Dywizjonu 303 – Kunickiego – Nowy Świat – Wrotkowska – Diamentowa – 
Romera – Nałkowskich – ŻEGLARSKA 

22 
PLISZCZYN – Pliszczyńska – [ZABYTKOWA] – Wólka – Turystyczna – al. Andersa – 
Kalinowszczyzna – al. Tysiąclecia – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego – BRAMA 
KRAKOWSKA /z powrotem: Lubartowska/ 

23 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Północna – Prusa – 
Solidarności – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego /z powrotem: Lubartowska – 
Biernackiego/ – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – 
Droga Męczenników Majdanka – Dekutowskiego – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN 
UNIWERSYTET 
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Nr 
linii 

Przebieg trasy 

25 
PRAWIEDNIKI – Osmolicka – Cienista – Krężnicka – Żeglarska – Nałkowskich – Romera 
– Diamentowa – Zemborzycka – Kunickiego – Dywizjonu 303 – Krańcowa – Droga 
Męczenników Majdanka – Fabryczna – PARK BRONOWICE 

26 
OS. WIDOK – Filaretów – Głęboka – Sowińskiego – Al. Racławickie – Krakowskie 
Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – Prusa – Jaczewskiego – Chodźki – al. 
Smorawińskiego – Szeligowskiego – Choiny – PADEREWSKIEGO 

27 (zastąpienie linią autobusową 17) 

28 (zastąpienie linią trolejbusową 161) 

29 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – 
Kosmowskiej – Północna – Prusa – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – al. Unii Lubelskiej – 
Lubelskiego Lipca 80 – pl. Bychawski /powrót: Wolska – Fabryczna/ – Kunickiego – 
Zemborzycka – KRUCZKOWSKIEGO [– Smoluchowskiego – INŻYNIERSKA] 

31 
OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Filaretów – Głęboka – Sowińskiego – Al. 
Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. 
Tysiąclecia – Podzamcze – Unicka – Al. Spółdzielczości Pracy – WĘGLARZA 

32 
OS. WIDOK – Filaretów – Zana – Nadbystrzycka – Narutowicza – Lipowa – Krakowskie 
Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – Lwowska – 
al. Andersa – Walecznych – Ponikwoda – Niepodległości – DASZYŃSKIEGO 

34 

DWORZEC GŁÓWNY PKP – Gazowa – Stadionowa – Lubelskiego Lipca 80 – pl. 
Bychawski – Wolska – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – al. Andersa – 
Lwowska – al. Tysiąclecia – al. Solidarności – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – 
OS. CHOINY 

36 
OS. CHOINY – Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – al. 
Andersa – Mełgiewska – Grygowej – /z powrotem: Hutnicza – Gospodarcza/ – al. Witosa – 
Doświadczalna – FELIN 

37 
ŻEGLARSKA – Nałkowskich – Romera – Diamentowa – Krochmalna – Jana Pawła II – Os. 
Widok – Filaretów – Zana – al. Kraśnicka – al. Sikorskiego – gen. Ducha – Willowa – 
Sławinkowska – ZBOŻOWA 

39 

LIPNIAK – Wojciechowska – Zana – Nadbystrzycka – Narutowicza – pl. Wolności – 
Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska /z powrotem: Wodopojna – 
Świętoduska – Bajkowskiego/ – al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa – Mełgiewska – 
MEŁGIEWSKA CHŁODNIA [– Mełgiewska – ZADĘBIE] 

40 
ŻEGLARSKA – Nałkowskich – Romera – Diamentowa – Krochmalna – Nadbystrzycka – 
Narutowicza – Lipowa – Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – Dolna 3 Maja – Prusa – 
Północna – Szeligowskiego – Smorawińskiego – Chodźki – CHODŹKI SZPITAL 

42 
PADEREWSKIEGO – Choiny – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa – 
Kosmowskiej – Północna – al. Sikorskiego – al. Kraśnicka – Zana – Filaretów – Jana Pawła 
II – Granitowa – OS. PORĘBA 
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Nr 
linii 

Przebieg trasy 

44 

OS. WIDOK – Jana Pawła II – Nadbystrzycka – Narutowicza – Lipowa – Al. Racławickie – 
Długosza – Leszczyńskiego – Czechowska – Lubomelska – Północna – Lipińskiego /z 
powrotem: Kiepury/ – al. Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich – Elsnera – Choiny 
– JAKUBOWICE KONIŃSKIE 

45 

GĘSIA – Jana Pawła II – Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Jana Pawła II – os. Widok 
– Jana Pawła II – Krochmalna – Gazowa – Dworzec Główny PKP – Dworcowa – Młyńska – 
pl. Bychawski – Wolska – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarska – MEŁGIEWSKA WSEI 
(wybrane kursy: Mełgiewska – METALURGICZNA) 

47 

FELIN EUROPARK – al. Witosa – Doświadczalna – Droga Męczenników Majdanka – 
Krańcowa – al. Witosa – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – Mełgiewska WSEI – 
Mełgiewska – al. Andersa – Lwowska – Ruska – Lubartowska – Obywatelska – Chodźki – 
al. Smorawińskiego – Szeligowskiego – Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Koncertowa 
– OS. CHOINY 

50 

GRYGOWEJ – Rataja – Chemiczna – Krańcowa – Długa – Wyzwolenia – Mickiewicza – 
Kunickiego – Zemborzycka – Diamentowa – Krochmalna – Jana Pawła II – Armii Krajowej – 
Bohaterów Monte Cassino – Zana – Wojciechowska – BOHATERÓW MONTE CASSINO 
/z powrotem: Bohaterów Monte Cassino – al. Kraśnicka/ 

54 
WĄDOLNA – Ślężan – Lędzian – Szerokie – Nałęczowska – Morwowa – Wojciechowska – 
Zana – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Orkana – Roztocze – Jana Pawła II – 
al. Kraśnicka – WĘGLIN 

55 

OS. CHOINY – Koncertowa – al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego – 
Poniatowskiego – Popiełuszki – al. Długosza – Al. Racławickie – Krakowskie Przedmieście – 
Kapucyńska – pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – 
Droga Męczenników Majdanka – Krańcowa – al. Witosa – FELIN EUROPARK [– al. Witosa 
/z powrotem: Felin Europark – Krępiecka/ – Świdnik: al. Jana Pawła II – al. Lotników 
Polskich – Racławicka – Kosynierów – Okulickiego – Wyspiańskiego – Niepodległości [– al. 
Lotników Polskich – Gen. Góry – Sportowa – Świdnik Stadion – Sportowa – Gen. Góry] – al. 
Lotników Polskich – ŚWIDNIK HELIKOPTER /z powrotem: Niepodległości – Kosynierów/ 

56 likwidacja 

57 

PADEREWSKIEGO – Choiny – Związkowa (wybrane kursy: Ceramiczna – Rapackiego – 
Bursaki) – al. Spółdzielczości Pracy – Unicka – Podzamcze – al. Tysiąclecia – al. 
Solidarności – Dolna 3 Maja – 3 Maja – Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – al. 
Kraśnicka – Zana – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Orkana – Roztocze – Jana 
Pawła II – Granitowa – OS. PORĘBA 

70 
FELIN – Doświadczalna – al. Witosa – Grygowej – Rataja – Brzegowa – Vetterów – 
Moritza – Krępiecka – al. Witosa – Doświadczalna – FELIN 

73 
WYGODNA – Głuska – Zorza – ABRAMOWICE PRYWATNE – KALINÓWKA: Malwowa – 
LUBLIN: Droga Męczenników Majdanka – Doświadczalna – Witosa – Grygowej – 
PANCERNIAKÓW FELICITY 
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Nr 
linii 

Przebieg trasy 

74 

RUDNIK – Dożynkowa – al. Spółdzielczości Pracy – al. Smorawińskiego – Szeligowskiego – 
Elsnera – al. Kompozytorów Polskich – Lubomelska – Czechowska – Leszczyńskiego – 
Długosza – Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – HEMPLA /z powrotem: Hempla – 

Kołłątaja – Krakowskie Przedmieście/ 

75 SMUGI – Helenów – Kolonia Snopków – Snopków – Sławinkowska – ZBOŻOWA  

78 
ZANA ZUS – Zana – al. Kraśnicka – Konopnica – [KONOPNICA LAS] – Zemborzyce 
Dolne – Zemborzyce Tereszyńskie – Zemborzyce Wojciechowskie – Pasieczna – Krężnicka – 
[ZEMBORZYCE KOŚCIÓŁ] – Krężnicka – Pszczela – ZEMBORZYCE PODLEŚNE 

79 
NAŁĘCZOWSKA MPK – al. Kraśnicka – Wojciechowska – Lipniak – Szerokie – Dąbrowica 
– Motycz – Uniszowice – Dąbrowica – Nałęczowska – al. Kraśnicka – NAŁĘCZOWSKA 
MPK 

85 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – [Roztocze – Jana Pawła II –] al. Kraśnicka – Konopnica – 
Kozubszczyzna – Motycz – Motycz Leśny – MOTYCZ LEŚNY-REMIZA 

150 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca 
80 – Stadionowa – Gazowa – DWORZEC GŁÓWNY PKP 

151 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – pl. Bychawski – 
Kunickiego – Abramowicka – ABRAMOWICE 

152 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów Monte 
Cassino – Zana – Filaretów – Głęboka – Narutowicza – al. Piłsudskiego – pl. Bychawski – 
Kunickiego – Abramowicka – ABRAMOWICE 

153 

WĘGLIN – al. Kraśnicka – Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów Monte 
Cassino – Wileńska – Głęboka – Narutowicza – al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – 
Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – Dekutowskiego – Grygowej – 
PANCERNIAKÓW 

154 
WĘGLIN – al. Kraśnicka – Bohaterów Monte Cassino – Armii Krajowej – Jana Pawła II – 
Filaretów – Głęboka – Narutowicza – al. Piłsudskiego – Wolska – Fabryczna – al. Unii 
Lubelskiej – Podzamcze – Unicka – Obywatelska – Chodźki – CHODŹKI SZPITAL  

155 
ZANA ZUS – Zana – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – pl. 
Bychawski – Wolska – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – 
MEŁGIEWSKA WSEI 

156 
CHODŹKI SZPITAL – Chodźki – Obywatelska – Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego 
– Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – 
Doświadczalna – FELIN 

157 
(nowa 
linia) 

MEŁGIEWSKA WSEI – Mełgiewska – al. Andersa – Lwowska – pl. Singera – al. 
Tysiąclecia – al. Solidarności – Wodopojna – Świętoduska – Bajkowskiego – Lubartowska /z 
powrotem: Lubartowska – al. Tysiąclecia/ – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska – al. 
Unii Lubelskiej – Al. Zygmuntowskie – Al. Piłsudskiego – Nadbystrzycka – Jana Pawła II – 
Granitowa – OS. PORĘBA 
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Nr 
linii 

Przebieg trasy 

158 
OS. PORĘBA – Granitowa – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – 
Zana – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – 
Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka – Doświadczalna – FELIN 

159 
(nowa 
linia) 

OSIEDLE PORĘBA – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – 
Wileńska – Głęboka – Narutowicza – pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – al. Unii 
Lubelskiej – Fabryczna – Łęczyńska – Hutnicza – Gospodarcza – Mełgiewska – 
MEŁGIEWSKA WSEI (dotychczasowa linia autobusowa 9) 

160 

CHODŹKI SZPITAL – Chodźki – Obywatelska – Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego 
– Zamojska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – Wolska – pl. Bychawski – Kunickiego – 
Zemborzycka – Diamentowa – Krochmalna – Jana Pawła II – Os. Widok – Jana Pawła II – 
Granitowa – OSIEDLE PORĘBA 

161 
(nowa 
linia) 

FELIN – Doświadczalna – Droga Męczenników Majdanka – Wolska – pl. Bychawski – 
Stadionowa – Gazowa – Dworzec Główny PKP – Gazowa – Krochmalna – Jana Pawła II – 
Nadbystrzycka – Zana – Bohaterów Monte Cassino – al. Kraśnicka – WĘGLIN 
(skorygowana dotychczasowa linia autobusowa 28) 

Źródło: opracowanie własne. 

Przyjęcie zaprezentowanych założeń skutkuje wykonaniem w skali roku 19,992 mln 

wozokilometrów, w tym 14,622 mln przez autobusy i 5,369 mln przez trolejbusy, czyli już 

tylko o 0,992 mln, tj. 5,2% ponad poziom określony w SOPZ SIWZ. 

Maksymalna liczba pojazdów w ruchu wynosi w tej koncepcji 311 szt. w dniu 

powszednim (w tym 226 autobusów i 85 trolejbusów), 220 szt. w sobotę (157 autobusów i 

63 trolejbusy) oraz 153 szt. w niedzielę (111 autobusów i 42 trolejbusów). Oznacza to, 

niestety, przekroczenie określonej w SOPZ SIWZ maksymalnej liczby możliwych do 

zaangażowanych autobusów o 11 w dniu powszednim, aż o 50 szt. w sobotę oraz o 2 szt. w 

niedzielę (przy niewykorzystaniu 10 trolejbusów w dniu powszednim, 7 w sobotę i 8 w 

niedzielę). 

W sytuacji niewykorzystania całej puli dostępnych trolejbusów, należałoby – zgodnie 

z wnioskami zebranymi w pierwszym etapie konsultacji społecznych – linię 151 podnieść 

do rangi połączenia priorytetowego, a liniom 152 i 154 nadać status połączeń 

podstawowych. 

Aby linię 151 zamienić na quasi-priorytetową, zwiększając częstotliwość kursowania 

trolejbusów do 7,5 minuty tylko w godzinach od 6:30-17 w dniu powszednim, niezbędne 

byłoby zaangażowanie 8 dodatkowych trolejbusów w dniu powszednim, skutkujące łączną 

liczbą trolejbusów w ruchu równą 93 (pojazdów – 335) i wykonaniem w ciągu roku w skali 

całej sieci komunikacyjnej dodatkowych 255 tys. wozokilometrów. Razem z autobusami 
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oznaczałoby to wykonywanie w lubelskiej komunikacji miejskiej rocznie 20,247 mln 

wozokilometrów. 

Gdyby linie 152 i 154 zamienić na podstawowe, także konieczne byłoby zaangażowanie 

8 dodatkowych trolejbusów w dniu powszednim (skutkujące łączną liczbą pojazdów w ruchu 

równą 335, w tym 93 trolejbusy), 6 dodatkowych trolejbusów w sobotę (232 pojazdy 

w ruchu, w tym 75 trolejbusów) i dodatkowych 4 trolejbusów w niedzielę (161 pojazdów 

w ruchu, w tym 50 trolejbusów). Zmiana ta powodowałaby wykonanie w ciągu roku w skali 

całej sieci komunikacyjnej dodatkowych 541 tys. wozokilometrów. Razem z autobusami 

oznaczałoby to wykonywanie w lubelskiej komunikacji miejskiej rocznie 20,553 mln 

wozokilometrów. 

Jeżeli wdrożone zostałyby łącznie obydwa zaprezentowane wyżej rozwiązania 

(zwiększenie częstotliwości kursów na linii 151 do 7,5 minuty w godzinach od 6:30 do 17 w 

dniu powszednim oraz zamiana na podstawowe linii 152 i 154), konieczne byłoby 

zaangażowanie 16 dodatkowych trolejbusów w dniu powszednim (skutkujące łączną liczbą 

pojazdów w ruchu równą 343, w tym 101 trolejbusów), 6 dodatkowych trolejbusów w sobotę 

(232 pojazdy w ruchu, w tym 75 trolejbusów) i dodatkowych 4 trolejbusów w niedzielę (161 

pojazdów w ruchu, w tym 50 trolejbusów). Zmiana ta powodowałaby wykonanie w ciągu 

roku w skali całej sieci komunikacyjnej dodatkowych 797 tys. wozokilometrów. Razem z 

autobusami oznaczałoby to wykonywanie w lubelskiej komunikacji miejskiej rocznie 20,789 

mln wozokilometrów, czyli o 9,4% więcej niż pułap maksymalny określony w SOPZ SIWZ. 

O ile w przyszłości pozwolą na to środki finansowe na zakup wozokilometrów, planuje 

się przedłużenie trasy linii 40 w północnej jej części do ul. Węglarza (z uwzględnieniem ulic: 

Gębali, Chodźki i al. Smorawińskiego).  

Do dodatkowych konsultacji z radami dzielnic i mieszkańcami przewidziano propozycje 

dotyczące linii 16 i 73 oraz zaproponowane skierowanie linii 18 do przystanku krańcowego 

Turystyczna, a linii 57 – do pętli Paderewskiego. W przypadku niezaakceptowania tej 

propozycji, trasa linii 18 nie zmieni się, a do przystanku krańcowego Turystyczna zostanie 

skierowana linia 57. 

W pierwszym etapie konsultacji społecznych zaproponowano również zamianę 

odcinków tras linii 13 i 29 na południe od Ronda Lubelskiego Lipca 80, tj. skierowanie linii 13 

ulicami: pl. Bychawski, Kunickiego i Zemborzycką do pętli przy ul. Kruczkowskiego (z 

wybranymi kursami wydłużonymi ul. Smoluchowskiego do ul. inżynierskiej), natomiast linii 

29 – do Dworca Głównego PKP. Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez ZTM 

w Lublinie, aczkolwiek zastrzeżono, że jej ewentualna realizacja wymaga dodatkowej 

konsultacji z zainteresowanymi radami dzielnic i mieszkańcami.  
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