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Zakończone projekty współfinansowane  
z Unii Europejskiej 
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Projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 
2007-2015, Działanie 3.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego 
 
 
Całkowity koszt projektu:  463 ml zł 
Wartość dofinansowania z EFRR:  331 mln zł 
 

 
 

„ZINTEGROWANY SYSTEMU  
MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO  

W LUBLINIE” 
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ZREALIZOWANE KOMPONENTY PROJEKTU 
 
Infrastruktura 
 rozbudowa sieci trolejbusowej  - ponad 27 km nowych odcinków trakcji 

trolejbusowej 
 budowa nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej i ul. Pancerniaków 
 
Tabor 
 zakup 70 nowoczesnych trolejbusów, w tym 12 pojazdów przegubowych 
 zakup 100 nowoczesnych autobusów 
 zakup 2 wozów wieżowych oraz 1 pojazdu z tzw. zwyżką 
 
Zarządzanie ruchem 
 budowa systemu zarządzania ruchem 
 budowa  systemu zarządzania transportem publicznym 
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INWESTYCJE W TABOR 
 
         
 
 

ok. 100 mln zł 

ponad 125 mln zł 

AUTOBUSY  

TROLEJBUSY 
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Nowe projekty współfinansowane  
z Unii Europejskiej 
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PLANY  ZAKUPU TABORU 
 

 Trolejbusy 
 
liczba: 55 szt. 
długość pojazdu: ok. 12 m i 18 m 
Dodatkowy napęd: bateryjny lub spalinowy 
 

 Autobusy elektryczne 
 
liczba: 32 szt. 
długość pojazdu: ok. 12 m 

 

 Autobusy niskoemisyjne 
 
liczba: 45 szt. 
długość pojazdu: ok. 12 m i 18 m 
Rodzaj napędu: szeregowy lub równoległy 
 

 

łącznie  
132 pojazdy  
niskoemisyjne 
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PLANY ROZWOJU SYSTEMÓW I INFRASTRUKTURY 

 
 Budowa i modernizacja węzłów komunikacyjnych, parkingów typu Park&Ride oraz 

Bike&Ride 
 

 Budowa i modernizacja przystanków przesiadkowych z komunikacji miejskiej do zamiejskiej 
 
 Budowa buspasów  na ok. 16 km ulic 

 
 Dalsza rozbudowa trakcji trolejbusowej  

 

 Budowa systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej  

 -  wymiana obecnego systemu karty biletu elektronicznego,  

 -  zakup i instalacja ok. 50  automatów biletowych wyposażonych we własny system sprzedaży  

 -  doposażenie pojazdów komunikacji zamiejskiej w urządzenia niezbędne do obsługi systemu biletu 
elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej  - ok. 100 kompletów urządzeń (kasowniki, modemy GPS) 
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PLANY ROZWOJU SYSTEMÓW I INFRASTRUKTURY 

 
 Rozbudowa systemu dynamicznej informacji  - ok. 50 nowych punktów dynamicznej 

informacji pasażerskiej 
 
 Doposażenie  pojazdów w ok. 60 mobilnych automatów biletowych, zarówno pojazdów 

komunikacji miejskiej 
 

 Wyposażenie nowego dworca autobusowego i wybranych przystanków 
przesiadkowych w system informacji pasażerskiej uwzględniający przewoźników 
zamiejskich. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


