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1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

 

1.1 Transport publiczny 

Na sieć transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym składają się: 

• komunikacja miejska, w tym: autobusowa i trolejbusowa organizowana przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Lublinie, 

• komunikacja autobusowa PKS i prywatna, 

• kolej. 

 

Komunikacja miejska w Lublinie 

Lublin posiada bogatą sieć transportu zbiorowego, która składa się dwóch podsystemów: komunikacji 
autobusowej i trolejbusowej. Organizacją i zarządzaniem transportem publicznym w Lublinie zajmuje 
się Zarządu Transportu Miejskiego (jednostka budżetowa Urzędu Miasta). Na jego zlecenie usługi 
przewozowe wykonują przewoźnicy. MPK Lublin Sp. z o.o. to największy przewoźnik na terenie Lublina, 
obsługujący 85% rynku. Poza MPK usługi przewozu osób świadczą przewoźnicy prywatni wyłaniani w 
postępowaniach przetargowych. Przewoźnicy realizują usługi przewozowe na obszarze Lublina oraz na 
podstawie porozumień Gminy Lublin i stosownych umów z przewoźnikiem, na obszarze przyległych 
gmin: Jastków, Konopnica, Niemce, Niedrzwica Duża, Głusk, Wólka, Świdnik, Mełgiew.  

 

Sieć komunikacji autobusowej (wg stanu na sierpień 2017) składa się z 56 linii (w tym 3 linii nocnych), 
pokrywających większość obszaru Lublina oraz częściowo gminy przyległe do miasta (19 linii 
komunikacji miejskiej przekracza granice miasta Lublin). Autobusy obsługują wszystkie osiedla 
mieszkaniowe oraz tereny przemysłowe. Długość linii autobusowych wynosi ok. 780 km, przy długości 
tras autobusowych ok. 230 km. Średnia prędkość komunikacyjna jest na poziomie 21,6 km/h1.  

Sieć komunikacji trolejbusowej składa się z 12 linii. Długość sieci trakcyjnej wynosi 28 km. Długość linii 
trolejbusowych wynosi ok. 80 km, a długość tras trolejbusowych ok. 32km. Średnia prędkość 
komunikacyjna jest na poziomie 16,8 km/h2. 

 

Przewoźnicy świadczący usługi na rzecz ZTM w Lublinie, wg. stanu na koniec 2016 r. dysponowali 394 
pojazdami (108 trolejbusami i 286 autobusami), w tym: 

- 98% stanowią pojazdy niskopodłogowe (387 pojazdów łącznie), 
- 58% stanowią pojazdy klimatyzowane (229 pojazdów). 

Lubelska komunikacja miejska korzysta obecnie z ponad 940 przystanków, w tym z 735 przystanków w 
granicach administracyjnych Lublina oraz 205 przystanków zlokalizowanych w gminach ościennych. 

 

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Lublinie poza granice miasta Lublin 
opiera się na zasadzie porozumień i umów zawartych pomiędzy Gminą Lublin a gminą na terenie, której 
ma funkcjonować dane połączenie. Określa ono trasę przejazdu, liczbę kursów i wysokość partycypacji 
gminy w kosztach funkcjonowania takiego połączenia. W ostatnich latach ZTM prowadzi prace 
związane z rozszerzaniem zasięgu terytorialnego funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

Gmina Lublin posiada porozumienia międzygminne z 8 gminami (Konopnicą, Jastkowem, Niemcami, 
Wólką, Świdnikiem, Głuskiem, Niedrzwicą Dużą i Mełgwią), na podstawie których autobusy docierają 

                                                           
1 źródło: Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, sierpień 2011 
2 źródło: Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, sierpień 2011 
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do części miejscowości położonych w poszczególnych gminach. Ze względu na położenie, np. przy 
dużych ciągach komunikacyjnych, liczbę mieszkańców oraz możliwości finansowe komunikacja na 
terenie poszczególnych gmin pełni różne funkcje i przybiera różnorakie formy: 

• Gmina Konopnica – posiada najbardziej rozbudowaną siec połączeń podmiejskich. Autobusy 
linii nr 12, 78, 79 i 85 obejmują swoim zasięgiem większość terenu gminy i zapewniają dowóz 
do dużych węzłów przesiadkowych na terenie Lublina. W celu dowozu dzieci i młodzieży z 
Konopnicy do Zespołu Szkół przy ul. Roztocze pojazdy linii nr 85 wykonują cztery razy dziennie 
wariantowe kursy przez tę ulicę. Od dnia 12 czerwca 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego w 
Lublinie w porozumieniu z Wójtem Gminy Konopnica – w związku ze wstrzymaniem ruchu na 
linii kolejowej nr 7, w celu zapewnienia mieszkańcom Stasina połączenia komunikacyjnego z 
Lublinem wydłużył część kursów linii nr 54 do tej miejscowości.  

• Gmina Jastków – obsługa gminy realizowana jest przez linie: nr 3 docierającą do miejscowości 
Dąbrownica, nr 20 do Dębówki, Panieńszczyzny i Jastkowa oraz 18 obsługującej Natalin, 
Marysin, Snopki i Smugi, linia 33 obsługujące Płouszowice, Lipy i Tomaszewice. 

• Gmina Niemce – obsługa gminy realizowana jest przez linie: nr 4 obsługującą miejscowości 
Elizówka i Dys oraz linie nr 44, której trasa wydłużona została do pętli autobusowej w 
Jakubowicach Konińskich. 

• Gmina Wólka – obsługa gminy realizowana jest przez linię nr 2, która dociera do miejscowości 
Jakubice Murowane, Wólka, Długie i Turka oraz zlokalizowanego na jej obszarze os. Borek, linie 
nr 22, która obsługuje: Pliszczyn i Wólkę oraz linia 74, która obsługuje miejscowości Rudnik i 
Łagiewniki. 

• Gmina Świdnik – gmina obsługiwana jest przez: linie nr 55, która została wydłużona z pętli Felin 
w Lublinie do pętli Świdnik-helikopter w Świdniku, a wybrane kursy do Świdnik-stadion, w celu 
obsługi zakładów lotniczych w Świdniku, linie nr 35, która łączy Świdnik z uwzględnieniem 
terenu Kalinówki (w gminie Głusk) z węzłem przesiadkowych na Felinie w Lublinie oraz linię nr 
5, która kursuje przez Zadębie i obsługuje również Port Lotniczy i gminę Mełgiew. 

• Gmina Głusk – autobusy ZTM docierają na terenie gminy do miejscowości Dominów, Głusk, 
Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Mętów, Głuszczyzna, Prawiedniki, Abramowice Prywatne – linie 
nr 3, 16, 17, 25. Ponadto gminę obsługuje linia nr 35, która łączy Świdnik z uwzględnieniem 
terenu Kalinówki (w gminie Głusk) z węzłem przesiadkowych na Felinie w Lublinie. 

• Gmina Niedrzwica Duża – jedyną miejscowością na terenie tej gminy obsługiwanej przez 
autobusy ZTM jest Krężnica Jara. Autobusy linii 8, zapewniają bezpośrednie połączenie z 
centrum miasta i do węzłem przesiadkowym „Muzyczna”. 

• Gmina Mełgiew – obsługiwana jest przez linie nr 5, która zapewnia połączenie Lublina z 
miejscowościami: Mełgiew, Jacków i Świdnik. Linia obsługuje również Port Lotniczy. 
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Rys. 1.1. Miejscowości położone w gminach w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, obsługiwane przez autobusy 

ZTM (źródło: opracowanie własne na podstawie danych: www.ztm.lublin.eu). 

 
Sieć miejskiego transportu zbiorowego w Lublinie jest modernizowana i rozwijana. W 2012 r. 
zakończono projekt „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji 
pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie”, którego efektem 
jest poprawa komfortu podróżowania oraz zwiększenie dostępności środków transportu publicznego 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Całkowita wartość projektu wyniosła 13,2 mln zł. Projekt objął 
przebudowę lub remont 41 przystanków transportu zbiorowego, wyposażenie w wiaty 128 
przystanków. Stworzono także podstawy do wdrożenia systemu informacji pasażerskiej.  Ponadto, 
część przystanków została wyposażona w monitoring, bezobsługowe toalety, a w części pojazdów 
zainstalowano odbiorniki GPS oraz urządzenia do pomiaru liczby pasażerów. 
Zrealizowany został projekt pn. „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 
o wartości ponad 520 mln zł, w ramach którego zmodernizowano i rozwinięto sieć trakcji 
trolejbusowej, wymieniono tabor autobusowy i trolejbusowy na niskopodłogowy oraz uruchomiono  
System Zarządzania Ruchem i System Zarządzania Transportem Publicznym. W ramach projektu 
zakupiono 100 autobusów oraz 70 trolejbusów, w tym 50 wyposażonych w dodatkowy akumulator, co 
pozwala przejechać trasę bez trakcji trolejbusowej.  
W kolejnych latach kontynuowane będą inwestycje w tabor autobusowy i trolejbusowy. W latach 
2018–2021 zakupionych zostanie 129 pojazdów, w tym 89 autobusów i 40 trolejbusów. Wśród 
autobusów będą pojazdy o dwóch rodzajach napędów: spalinowym (spełniające normę emisji spalin 
EURO-VI) i elektrycznym. 
Największą nowością będzie wprowadzenie do eksploatacji autobusów o napędzie elektrycznym. 
Pojazdy te będą doładowywane podczas przerw pomiędzy kursami w stacjonarnych ładowarkach o 
dużej mocy, a w nocy w zajezdni. W celu zwiększenia możliwości wysyłania ich na różne linie 
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komunikacyjne, a także pozostawiając możliwość dalszego zwiększania liczby tych autobusów, punkty 
do ładowania będą zlokalizowane przy najbardziej uczęszczanych pętlach komunikacji miejskiej. 
Dostawy autobusów elektrycznych w liczbie 32 sztuk planowane są w latach 2019–2021. Kolejne 34 
autobusy elektryczne przewidziane są w projektach rezerwowych. 
 
Inwestycje w zakup pojazdów i infrastrukturę drogową służącą ekologicznej sieci transportu miejskiego 
podzielono na 6 projektów, które planowane są do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia. Każdy z projektów został nazwany w sposób opisujący jego zakres, przy czym projekty 5 i 
6 należą do listy rezerwowej, a decyzja o ich realizacji zapadnie w 2018 r.: 

1. Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego dla LOF. 

2. Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy 
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie. 

3. Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w 
centralnej części LOF.  

4. Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu 
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.  

5. Infrastruktura transportowa w Al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru. 
6. Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF. 

 
Jednocześnie z zakupem taboru, trwają prace przy budowie infrastruktury drogowej. W dniu 26 maja 
2017 r. oddany został do ruchu odcinek ul. Muzycznej wraz z mostem na Bystrzycy. Rozpoczęły się 
prace przy budowie nowego odcinka trakcji trolejbusowej – w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. 
Kraśnickiej i w al. Kraśnickiej do pętli Węglin. Planowane zakończenie prac to koniec sierpnia 2017 r.  
Jednocześnie wyłoniony został wykonawca w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla 
projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi 
rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. Zaprojektowanych zostanie 7 nowych lub zmodernizowanych 
węzłów (pętli) komunikacji miejskiej, w tym: 

- przy skrzyżowaniu ul. Żeglarskiej i ul. Krężnickiej, wraz z parkingiem P+R, K+R i punktem ładowania 
autobusów elektrycznych; 

- przy ul. Franczaka „Lalka” w rejonie granicy miasta, wraz z punktem ładowania autobusów 
elektrycznych. Dodatkowo zostanie wybudowany parking P+R w bezpośrednim sąsiedztwie 
dawnej pętli trolejbusowej na Majdanku; 

- przy al. Kraśnickiej w rejonie ul. Wróblej; 
- przy ul. Granitowej, gdzie prace będą polegały na wyznaczeniu dodatkowych miejsc postojowych 

wewnątrz obecnego terenu zielonego na pętli; 
- przy ul. Zbożowej, gdzie prace będą polegały na powiększeniu terenu pętli i wyznaczeniu 

dodatkowych miejsc postojowych; 
- przy ul. Osmolickiej w rejonie granicy miasta, wraz z parkingiem P+R. Prace będą polegały na 

powiększeniu terenu pętli i wyznaczeniu dodatkowych miejsc postojowych; 
- przy ul. Abramowickiej. 

 
Ponadto wszystkie węzły będą wyposażone m.in. w: linie prowadzące dla osób niedowidzących na 
peronach i przejściach dla pieszych, parkingi K+R umożliwiające krótki postój samochodów w celu 
zostawienia lub odebrania osób przesiadających się z samochodów na komunikację miejską, zespoły 
stojaków rowerowych i punkty z narzędziami do samodzielnej naprawy rowerów, monitoring wizyjny. 
Modernizowane będą również zespoły przystankowe wewnątrz miasta, w tym: Związkowa, 
Poczekajka, Rejon Ronda Dmowskiego (obejmujący również budowę nowego przystanku dla 
komunikacji zamiejskiej przy Placu Singera), Mickiewicza, Dworzec Gł. PKP – Kunickiego (obejmujący 
modernizację istniejącego przystanku Dom Kolejarza 02), Turystyczna (rejon przystanku kolejowego 
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Lublin Zadębie). Wszystkie zespoły przystankowe będą wyposażone m.in. w linie prowadzące dla osób 
niedowidzących na peronach i przejściach dla pieszych, zespoły stojaków rowerowych, wyświetlacze 
dynamicznej informacji. 
W systemie transportu zbiorowego w Lublinie wraz z inwestycjami pojawiają się nowe, niedostępne 
dotychczas relacje przewozowe. Budowa ul. Muzycznej umożliwia połączenie komunikacją miejską 
Politechniki Lubelskiej z dworcem PKP oraz dworca PKP z dzielnicą Dziesiątą i Abramowicami, lub 
połączenie miasteczka akademickiego z dworcem kolejowym, a także dworca ze szpitalami przy ul. 
Jaczewskiego i Chodźki.  
Warto również wspomnieć, że inwestycja drogowa pn. „Budowa ul Muzycznej i Stadionowej” 
obejmowała również wytyczenie pasów autobusowych. Jest to pierwsza tak kompleksowa inwestycja 
zawierająca ułatwienia dla komunikacji miejskiej w Lublinie. Wraz z realizacją kolejnych modernizacji i 
przebudów ulic w mieście planowane jest wyznaczanie kolejnych pasów autobusowych oraz innych 
priorytetów dla transportu zbiorowego. W pierwszej kolejności planowane jest wyznaczenie pasów 
autobusowych umożliwiających dojazd do centrum miasta z odległych dzielnic: 

• ciąg al. Kraśnicka (od ul. Al. Jana Pawła II) – Al. Racławickie – Lipowa – al. Piłsudskiego – Al. 
Zygmuntowskie – Fabryczna – Droga Męczenników Majdanka (do skrzyżowania z ul. 
Grabskiego), 

• ul. Sowińskiego, 

• ul. Poniatowskiego, 

• ul. Głęboka, na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Stadionowej, 

• ul. Lwowska, na odcinku od ronda Berbeckiego na placu Singera, 

• ul. Grygowej, od Pancerników do Mełgiewskiej. 
Planowana jest również budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, czyli dworca 
komunikacji regionalnej i dalekobieżnej, który przejmie funkcje obecnego Dworca PKS oraz mniejszych 
dworców komunikacji prywatnej. Powstanie ono w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP, 
pomiędzy ul. Gazową, Młyńską i Dworcową. 
 
W Lublinie widoczny jest znaczny wysiłek modernizacyjny i pozytywne zmiany zachodzące w 
transporcie zbiorowym. Pomimo tego rośni wykorzystanie samochodów. Wśród głównych przyczyn 
należy wymienić słabości w dostosowaniu układu linii do zmieniających się potrzeb miasta oraz nadal 
relatywnie niski stopień uprzywilejowania autobusów i trolejbusów w ruchu (niski stopień 
niezależności komunikacji miejskiej od zatłoczenia ulic ruchem samochodowym). Szans poprawy 
należy upatrywać w planach związanych z wprowadzaniem priorytetów w ruchu dla komunikacji 
zbiorowej. 
 
Rozwój Lublina wiąże się ze zmianami w sposobie zagospodarowania poszczególnych obszarów (tereny 
przemysłowe, mieszkaniowe, biurowe). Wywołuje to zmiany w zapotrzebowaniu na obsługę 
transportem zbiorowym. Zmienia się położenie i koncentracja źródeł i celów podróży. Wymaga to 
dostosowania oferty do aktualnych potrzeb mieszkańców, jeśli chodzi o układ połączeń, częstotliwości 
kursowania oraz podaż taboru. Atrakcyjność komunikacji miejskiej zależy także od zapewnienia jej 
niezawodności, regularności i wysokiej jakości mierzonej prędkością jazdy (konkurencyjny czas podróży 
w stosunku do samochodu). Wiąże się to z koniecznością uprzywilejowania autobusów i trolejbusów 
zwłaszcza w głównych korytarzach transportowych miasta, łączących poszczególne dzielnice z centrum 
i dzielnice pomiędzy sobą.  
 
Jeśli chodzi o obsługę gmin sąsiednich, to pomimo zwiększania zasięgu w ostatnich latach, komunikacją 
miejska Lublina sięga zaledwie kilka kilometrów od miasta, a jej częstotliwości często są 
niezadowalające. Stworzenie systemu atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w obszarze LOF wymaga 
zapewnienia wysokiej konkurencyjności transportu zbiorowego i jego poszczególnych podsystemów 
(autobusów, trolejbusów oraz kolei) w stosunku do samochodów. Dotyczy to m.in. gęstości sieci tras 
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komunikacyjnych, dostępności przystanków, okresu funkcjonowania, wysokości cen biletów, 
niezawodności, punktualności, komfortu, bezpieczeństwa i czasu podróżowania. 
 
Gminy LOF również planują inwestycje dot. transportu zbiorowego. Zgodnie z listą projektów 
zawartych w Strategii ZIT dwanaście spośród szesnastu gmin LOF będzie realizowało wspólny projekt 
pod nazwą Mobilny LOF. W ramach tego działania powstaną węzły przesiadkowe oraz infrastruktura 
im towarzysząca. Lokalizacja dworców przesiadkowych podyktowana jest możliwością połączenia 
różnego rodzaju środków transportu: kolejowego, miejskiego, samochodowego, rowerowego, 
lotniczego. Planowana jest także rozbudowa systemu biletu elektronicznego aglomeracyjnego. 
 

Transport autobusowy PKS i prywatny 

W Lublinie zbiega się gęsta sieć linii autobusowych, obsługiwanych przez przedsiębiorstwa PKS oraz 
innych przewoźników autobusowych i minibusowych. Linie autobusowe prowadzone są głównie z 
wykorzystaniem dróg krajowych i wojewódzkich. Autobusy PKS i przewoźnicy prywatni dowożą 
pasażerów do Dworca Głównego przy Al. Tysiąclecia i Dworca Południowego zlokalizowanego w 
sąsiedztwie dworca kolejowego Lublin Główny. Istnieje również możliwość wsiadania i wysiadania na 
przystankach pośrednich, co czyni ich usługi bardzo dostępnymi i tym samym konkurencyjnymi. 

 

Wg danych zawartych na stronie internetowej ZTM w Lublinie (na stronie zamieszczone są rozkłady 
jazdy przewoźników, którzy przedstawili ZTM dane o aktualnie realizowanych przewozach) na terenie 
Lublina zlokalizowanych jest 40 przystanków wjazdowych i 42 przystanków wyjazdowych, z których 
korzystają przewoźnicy komunikacji zamiejskiej obsługujących m.in. obszar LOF (oprócz dwóch 
dworców autobusowych wymienionych powyżej). Są to przystanki ZTM i zlokalizowane są one na: 

- ul. Abramowickiej – 3 przystanki wjazdowe i 4 wyjazdowe, 
- ul. Choiny – 1 przystanek wyjazdowy, 
- ul. Droga Męczenników Majdanka – 5 przystanków wjazdowych i 6 wyjazdowych, 
- ul. Głuskiej – 2 przystanki wjazdowe i 3 wyjazdowe, 
- ul. Kasprowicza – 1 przystanek wyjazdowy, 
- al. Kraśnickiej – 8 przystanków wjazdowych i 7 wyjazdowych, 
- ul. Kunickiego – 3 przystanki wjazdowe i 1 wyjazdowy, 
- ul. Mełgiewska – 3 przystanki wjazdowe i 3 wyjazdowe 
- ul. Nałęczowska – 1 przystanek wjazdowy, 
- ul. Osmolicka – 2 przystanki wjazdowe i 1wyjazdowy, 
- ul. Prusa – 1 przystanek wyjazdowy, 
- al. Sikorskiego – 2 przystanki wjazdowe i 1 wyjazdowy 
- al. Solidarności – 2 przystanek wjazdowy, 
- al. Spółdzielczości Pracy – 1 przystanek wjazdowe i 1 wyjazdowy, 
- ul. Turystyczna – 2 przystanki wjazdowe i 1 wyjazdowy, 
- ul. Unicka – 1 przystanek wjazdowe i 1 wyjazdowy, 
- al. Warszawska – 1 przystanek wjazdowe i 2 wyjazdowe, 
- al. Witosa – 3 przystanki wjazdowe i 3 wyjazdowe, 
- ul. Wolska – 1 przystanek wjazdowy, 
- ul. Zemborzycka – 2 przystanki wjazdowe i 3 wyjazdowe. 

 

Sieć połączeń jest bogata i obsługiwane są wszystkie kierunki wyjazdowe z Lublina. W tabeli poniżej 
przedstawiono zestawienie relacji obsługiwanych przez autobusy zamiejskie wraz z szacunkową liczbą 
kursów realizowanych w ciągu dnia w jednym kierunku. Dane te opracowano na podstawie danych 
przewoźników, którzy przedstawili ZTM w Lublinie dane o aktualnie realizowanych przewozach. Na 
przystankach, na których zatrzymuje się komunikacja zamiejska wywieszone są rozkłady jazdy. 
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Rozkłady jazdy dostępne są również na stronie internetowej ZTM Lublin. Analizując poniższe dane 
należy stwierdzić, że w ciągu dnia realizowanych jest ponad 1050 kursów do Lublina z obszaru LOF, 
województwa lubelskiego oraz z poza niego. 

 

 

Tabl. 1.1. Relacje obsługiwane przez autobusy zamiejskie wraz z liczbą kursów/kierunek/dobę 
(źródło: www.ztm.lublin.eu – tabela obejmuje kursy przewoźników, którzy przedstawili ZTM w 

Lublinie dane o realizowanych przewozach). 

Kierunek Przez 

Liczba 
kursów/ 

kierunek/ 
dobę 

Kierunek Przez 

Liczba 
kursów/ 

kierunek/ 
dobę 

Bełżyce Babin 26 Nałęczów 
Jastków - Garbów - 

Czesławice 
8 

Bełżyce Radawiec 6 Nałęczów 
Tomaszowice - 

Miłocin 
2 

Biała Podlaska Parczew 5 Okuninka Urszulin - Włodawa 21 

Biała Podlaska Radzyń Podlaski 20 Opole Lubelskie Bełżyce - Chodel 16 

Białka Kijany 4 Opole Lubelskie Bełżyce - Poniatową 60 

Biłgoraj  Frampol 3 
Ostrowiec 

Świętokrzyski 
Ożarów 1 

Brzeźnica Książęca Lubartów 1 Ostrów Lubelski Brzostówka 4 

Busko Zdrój Kraśnik - Annopol 1 Ostrów Lubelski Kijany 1 

Bychawa Bychawkę 30 Ostrów Lubelski Łęczna - Krasne  

Bychawa Strzyżewice 20 Ostrów Lubelski Niemce, Kazanów 4 

Bychawa  Olszowiec 10 Ostrów Lubelski Parczew 1 

Chełm Łęczna - Wierzbica 2 Parczew Glinny Stok 7 

Chmielnik Sporniak - Wojciechów 4 Parczew Miłków 1 

Ciechocinek Radom 1 Piaseczno Łęczna 1 

Czerniejów Skrzynice 8 Piaski Majdan Mętowski 9 

Częstochowa Radom 1 Polańczyk Sanok 1 

Dęblin Ryki 16 Policzyzna Chmiel - Krzczonów 4 

Dominów Kalinówka  6 Poniatowa Bełżyce 8 

Dzierzkowice Wola Urzędów, Wilkołaz 6 Poniatowa 
Tomaszowice - 

Miłocin -Nałęczów 
5 

Dziuchów Turka 8 Poniatowa Wojciechów 6 

Giżycko Siedlce - Łomża 1 Poznań Łódź 1 

Janów Lubelski Batorz 1 Przemyśl Biłgoraj - Jarosław 2 

Janów Lubelski Niedrzwica - Wilkołaz - Kraśnik 7 Puławy Garbów 60 

Jeziorzany Lubartów - Firlej 1 Puławy Kurów 12 

Józefów nad Wisłą Bełżyce, Chodel 1 Puławy 
Nałęczów - 

Kazimierz Dolny 
23 

Katowice Kraśnik 2 Radawczyk Tereszyn 5 

Kielce 
Kraśnik - Ostrowiec 
Świętokrzyski 

2 Radawczyk Drugi Pawlin 2 

Kiełczewice Górne Piotrków, Bychawę 6 Radawczyk Drugi 
Zemborzyce 

Tereszyńskie 
2 

Kraków Kraśnik - Sandomierz 3 Radecznica Wysokie - Turobin 2 

Kraków Radom 5 Radom Puławy 8 

Kraśnik Bełżyce, Chodel 1 Radzyń Podlaski Kock, Lubartów 3 

Kraśnik Borzechów 20 Rzeszów Nisko 6 

Kraśnik Wilkołaz, Urzędów 4 Sanok Rzeszów 1 

Kraśnik, Sandomierz Kock, Lubartów 3 Siedlce 
Lubartów, Kock, 

Łuków 
2 

Krępiec Świdnik 16 Stalowa Wola Zaklików 5 

Krężnica Jara Nowiny 5 Starachowice 
Ostrowiec 

Świętokrzyski 
1 

Krynica Zdrój Rzeszów - Jasło 1 Stoczek Łukowski Lubartów - Kock 2 

Krzczonów Piotrków 28 Szczebrzeszyn Wysokie - Turobin 3 

Krzczonów Sobieską Wolę 10 Świdnik Kalinówkę 26 

Ksawerówka Piaski, Fajsławice 1 Świdnik Zadębie 40 

Lipsko Opole Lubelskie 2 Świdnik Duży Wólka 8 

http://www.ztm.lublin.eu/
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Kierunek Przez 

Liczba 
kursów/ 

kierunek/ 
dobę 

Kierunek Przez 

Liczba 
kursów/ 

kierunek/ 
dobę 

Lisów Niemce, Lubartów 7 Warszawa - 3 

Lubaczów Wysokie - Biłgoraj 1 Wierciszów Czerniejów 8 

Lubartów Elizówkę, Ciecierzyn, 104 Wisznice Parczew 1 

Lubartów - 3 Włodawa Łęczna - Urszulin 5 

Łęczna - 100 Wojciechów Miłocin - Palikije 1 

Łódź Radom 2 Wojciechów Nałęczów 4 

Łubki Wojciechów - Sporniak 14 Wojciechów Sporniak 6 

Łuków Kock 8 Wola Przybysławska Borków - Garbów 10 

Łuków Radzyń Podlaski 3 Wólka Zawieprzycka Kijany 6 

Majdan Kawęczyński Wilczopole 7 Wrocław Radom 2 

Majdan Mętowski Wilczopole 11 Zakopane Rzeszów - Tarnów 2 

Majdanek Kozicki Piaski 1 Zakopane 
Tarnów - 

Szczawnica 
1 

Mełgiew Świdnik 6 Zakrzówek Strzyżewice 32 

Michów Niemce, Lubartów 1 Żółkiewka Krzczonów 10 

Międzyrzec Podlaski Parczew 1 Żółkiewka Piaski 11 

Nałęczów Czesławice - Garbów - Jastków 8 Łączna liczba kursów 1051 

 

Gęstość sieci połączeń autobusowych w obszarze LOF jak i w całym województwie lubelskim 
skorelowana jest z gęstością zaludnienia. Zgodnie z Planem zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego w województwie lubelskim tereny wokół Lublina charakteryzują się najgęstszą 
siecią połączeń autobusowych, a główne trasy wylotowe z Lublina charakteryzują się największą liczbą 
autobusów na dobę w dzień roboczy w województwie lubelskim.  
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Rys. 1.2. Liczba autobusów dniu powszednim na drogach województwa Lubelskiego (źródło: Plan 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim). 

Badania w komunikacji autobusowej na granicy LOF 

Jesienią 2014 roku (w okresie od 20 października do 25 listopada 2014 r.) wykonano badania potoków 
pasażerskich w autobusach w obszarze LOF. Badania przeprowadzono w 16 punktach pomiarowych, w 
których badano napełnienia autobusów w godzinach 07.00 – 20.00, w dni powszednie (wtorek-
czwartek). Punkty wytypowano głównie na drogach krajowych, wojewódzkich, a także na powiatowych 
prowadzących komunikację autobusową, zapewniającą połączenie z Lublinem. Wyniki pomiarów 
przedstawione są w tabl. 1.2. 

Łącznie we wszystkich przekrojach pomiarowych, w godzinach 7.00-20.00 odnotowano prawie 2 tys. 
autobusów w obu kierunkach, przewożących ok. 23,5 tys. pasażerów. Analizując poszczególne 
kierunku do i z Lublina w większości punktów można zauważyć pewną niesymetryczność wyników. 
Większe wartości uzyskano dla kierunku z Lublina, co spowodowane jest prawdopodobnie godziną, od 
której rozpoczynano pomiar (godz. 7.00) i pominięcie godziny szczytu, która w aglomeracji lubelskiej 
na dojazdach do miasta centralnego przypada prawdopodobnie w godzinach 6.00-7.00. Obliczone 
średnie zapełnienie autobusów dla całego okresu pomiarowego wacha się od 16,5% do 57,3%.  

Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski: 

- ponad 1000 autobusów wjeżdża codziennie do Lublina, zapewniając komunikację 
mieszkańcom LOF z Lublinem, 
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- ok. 13 tys. osób podróżuje autobusami do Lublina na granicy Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego – biorąc pod uwagę położenie punktów pomiarowych są to mieszkańcy gmin 
granicznych obszaru oraz spoza obszaru LOF; potok pasażerski prawdopodobnie zdecydowanie 
wzrasta na wjeździe do Lublina, 

- na podstawie pomiarów można oszacować3, że najwięcej osób dojeżdża z kierunku gminy 
Jastków komunikacją prowadzoną dawnym przebiegiem DK 17 (ok. 3 tys.), z kierunku gminy 
Lubartów komunikacją prowadzoną DK 19 (ok. 2,3 tys.), z kierunku gmin Spiczyn i Wólka 
komunikacją prowadzoną DK82 (ok.1,6 tys.), z kierunku gminy Konopnica komunikacją 
prowadzoną DW 747 oraz drogami powiatowymi (łącznie ok. 1,6 tys.), z kierunku gminy 
Niedrzwica Duża, komunikacją prowadzoną DK19 (ok. 1,8 tys. pasażerów). 

 

Tabl. 1.2. Wyniki badań przewozów pasażerskich na granicy LOF (źródło: „Badanie potoków 
pasażerskich na granicy Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, ECORYS, grudzień 2014 r.) 

Nr 
punktu 

Nazwa 

Liczba pasażerów Liczba autobusów Podaż miejsc 

Do 
Lublina 

Z Lublina 
Razem w 
przekroju 

Do 
Lublina 

Z 
Lublina 

Razem w 
przekroju 

Do 
Lublina 

Z Lublina 
Razem w 
przekroju 

1 Głuszczyna 455 548 1003 91 86 177 2762 2610 5372 

2 Wilczopole 90 91 181 12 13 25 360 390 750 

3 Jastków 2013 3026 5039 129 172 301 4446 6250 10696 

4 Radawczyk 98 74 172 11 10 21 330 300 630 

5 Radawiec Duży 1143 1385 2528 81 82 163 2528 2570 5098 

6 Sporniak 167 165 332 19 19 38 570 570 1140 

7 Lubartów 744 1566 2310 105 177 282 3482 5954 9436 

8 Serniki 140 791 931 10 53 63 354 2160 2514 

9 Nałęczów 493 491 984 59 56 115 1820 1872 3692 

10 Krasienin 317 475 792 24 36 60 790 1140 1930 

11 Mełgiew 679 384 1063 37 22 59 1110 670 1780 

12 Kalinówka 624 750 1374 55 61 116 2200 2440 4640 

13 
Niedrzwica 
Kościelna 

1846 443 2289 119 33 152 3720 1162 4882 

14 
Kiełczewice 
Maryjskie 

481 474 955 37 28 65 1132 884 2016 

15 Żabia Wola 550 647 1197 51 53 104 1530 1590 3120 

16 
Łuszczów 
Pierwszy 

766 1604 2370 111 143 254 3994 5176 9170 

Razem 10606 12914 23520 951 1044 1995 31128 35738 66866 

 

                                                           
3 Szacunki dotyczą jednego kierunku i brana jest pod uwagę większa wartość z poszczególnych kierunków 
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Rys. 1.3. Lokalizacja punktów pomiarowych oraz wyniki w postaci liczby pasażerów w autobusach z 

wyszczególnieniem kierunków (źródło: opracowanie własne na podstawie „Badanie potoków pasażerskich na 
granicy Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, ECORYS, grudzień 2014 r.) 

Podsumowując komunikacja autobusowa obsługiwana przez PKS i prywatnych przewoźników ma w 
Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym istotne znaczenie. Rozproszenie zabudowy, w szczególności 
położonej poza korytarzami głównych dróg w obszarze powoduje, że nie wszystkie obszary w gminach 
LOF są obsługiwane komunikacją zbiorową. 

Z punktu widzenia jakości infrastruktury poziom obsługi przewozów w komunikacji autobusowej budzi 
zastrzeżenia. Podstawowe problemy to: 

 straty czasu w ruchu ulicznym w związku z zatłoczeniem układu ulic, 

 słabość integracji z systemem kolejowym, 

 niski standard obsługi podróżnych na dworcach (zły stan techniczny infrastruktury, brak 
nowoczesnych systemów informacyjnych, czystość), 
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 słaba dostępność w związku z zagospodarowaniem otoczenia, min. blokowanie przejść pieszym 
przez punkty handlowe i handel naręczny (dotyczy przystanków końcowych przy Dworcu 
Głownym), 

 niski poziom bezpieczeństwa pasażerów (dostęp do peronów, bezpieczeństwo osobiste, mieszanie 
się ruchu pieszego i samochodowego). 

 

Kolej 

W Lubelskim Węźle Kolejowym zbiegają się linie kolejowe o znaczeniu państwowym i lokalnym. Są to: 

 pierwszorzędna linia kolejowa w sieci TENT ważna dla kolejowych połączeń z Ukrainą, oczekująca 
na wpisanie do umów europejskich AGC i AGTC: E28 (Nr 7) Warszawa – Pilawa – Dęblin – Lublin – 
Rejowiec – Chełm – Dorohusk – gr. państwa (Kijów), 

 linie kolejowe o lokalnym znaczeniu:  

• Nr 30 (1-rzędna) Łuków – Lublin Północ – nieczynna, z zawieszonym ruchem pasażerskim. 

• Nr 68 (1-rzędna) Lublin – Stalowa Wola – Przeworsk 

• Nr 581 – odgałęzienie od LK7,w kierunku lotniska: Świdnik – Świdnik Miasto – Lublin Airport. 

 

W LOF funkcjonują 33 przystanki kolejowe oraz następujące połączenia kolejowe, umożliwiające 
dojazdy do Lublina: 

• Połączenia regionalne (REGIO), zapewniające połączenie wszystkich przystanków kolejowych 
zlokalizowanych na terenie LOF z Lublinem, w tym: 

- na linii lotniskowej: Lublin – Lublin Północny – Świdnik Miasto – Lublin Airport – 3 
połączenia/dobę/kierunek 

- na LK7 (kierunek południowo-wschodni), obsługujące przystanki: Lublin – Lublin Północny – 
Świdnik Miasto – Świdnik Wschodni – Minkowice – Podzamcze – Dominów –  i dalej w kierunku 
Chełma - 17 połączeń/dobę/kierunek w obszarze LOF, 

- na LK7 (kierunek północno-zachodni), obsługujące przystanki: Lublin – Motycz – Motycz Leśny 
– Miłocin Lubelski – Sadurki – Nałęczów – Łopatki – Klementowice – Pożóg – Puławy – Gołąb – 
Zarzeka – Dęblin - 3 połączenia/dobę/kierunek w obszarze LOF, 

- na LK30 Lublin (kierunek północny), obsługujące przystanki: Lublin Północny – Lublin Zadębie 
– Lublin Ponikwoda – Rudnik – Ciecierzyn – Bystrzyca – Niemce – Wandzin – Lubartów – 
Lubartów Lipowa – Lubartów Słowackiego i dalej w kierunku Parczewia - 7 
połączeń/dobę/kierunek w obszarze LOF, 

- na LK68 (kierunek południowo-zachodni), obsługujące przystanki: Lublin – Lublin Zemborzyce 
– Krężnica Jara – Majdan – Niedrzwica – Niedrzwica Kościelna – Leśniczówka – i dalej w 
kierunku Stalowej Woli  - 8 połączeń/dobę/kierunek w obszarze LOF. 
 

• Połączenia międzyregionalne (TLK), zapewniające połączenie w obszarze LOF pomiędzy Lublinem a: 
- Świdnikiem – 3 połączenia/dobę/kierunek, 
- Lubartowem – 8 połączenia/dobę/kierunek, 
- Nałęczowem – 11 połączenia/dobę/kierunek. 

 

Lublin posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą oraz 10 miastami wojewódzkimi 
Bydgoszczą, Gdańskiem (Trójmiastem), Katowicami, Kielcami, Krakowem, Łodzią, Poznaniem, 
Rzeszowem, Szczecinem i Wrocławiem oraz ważniejszymi miastami regionu (Chełmem, Dęblinem, 
Łukowem, Terespolem, Zamościem). System kolejowy zapewnia także powiązania międzynarodowe z 
Kijowem, Odessą i Berlinem. 
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Rys. 1.4. Sieć kolejowa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym (źródło: opracowanie własne) 

Gminy Lubartów, Niemce, Wólka, Świdnik, Mełgiew, Niedrzwica Duża, Konopnica oraz Nałęczów 
posiadają powiązanie kolejowe z Lublinem. Lublin posiada również dobre powiązanie kolejowe z 
innymi miastami wojewódzkimi. Kolej jednak do tej pory w bardzo małym stopniu była 
wykorzystywana w przewozach regionalnych i lokalnych. Mankamentem jest niska jakość węzłów 
przesiadkowych pomiędzy koleją a komunikacją miejską w Lublinie lub ich brak pomiędzy komunikacją 
autobusową (PKS i przewoźnicy prywatni) a koleją w obszarze LOF. Ponadto nawarstwiające się 
zaniedbania infrastrukturalne i niedofinansowanie w kolei skutkują słabą ofertą przewozową, w tym 
niskimi częstotliwościami kursowania w godzinach szczytowych (najczęściej jest to jeden pociąg na 
godzinę). Wszystko to powoduje, że kolej jest bardzo mało konkurencyjna w stosunku do samochodów 
osobowych i prywatnych przewoźników autobusowych, pomimo, że zamiejska komunikacja 
autobusowa także oferuje dość niski standard obsługi w związku ze stratami czasu wynikającymi z 
zatłoczenia dróg, niskim standardem obsługi na dworcach, słabą dostępnością w związku z 
zagospodarowaniem obecnego otoczenia dworca autobusowego i niskim poziomem bezpieczeństwa 
pasażerów. Szansy upatruje się w: 

• Planowanej kompleksowej modernizacji węzła transportowego opartego na dworcu 
kolejowym Lublin Główny, która będzie połączona z rewitalizacją otaczającego obszaru i 
stworzeniem węzła przesiadkowego na komunikację miejską. 

• Zakończonej w 2017 r. modernizacji linii kolejowej nr 30, pomiędzy stacją Lublin Północny a 
Łukowem, która ma zapewnić ruch pociągów pasażerskich z prędkością nawet 120 km/h; w 
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ramach modernizacyjnych wymieniono tory, przebudowano przejazdy drogowo-kolejowe, 
zainstalowano nowoczesny system telekomunikacyjny oraz zbudowano nowe, zadaszone 
perony w Wandzinie, Niemcach, Ponikwodzie, Lublinie, Zadębiu i Rudniku, 

• Rozpoczętej w czerwcu 2017 modernizacji linii kolejowej nr 7 (szczegóły poniżej). 

• Planowanej modernizacji linii kolejowej nr 68, na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów 
wraz z jej elektryfikacją. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację i 
elektryfikację linii kolejowej pomiędzy Lublinem i Stalową Wolą. Inwestycja jest finansowana 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Prace modernizacyjne mają 
skończyć się przed końcem 2019 roku. W ramach modernizacji planuje się: budowę sieci 
trakcyjnej od st. Zemborzyce do st. Stalowa Wola Rozwadów wraz z modernizacją istniejących 
odcinków sieci trakcyjnej, roboty odtworzeniowe na torach wraz z optymalizacją układu 
geometrycznego, remont istniejącego i wykonanie nowego systemu odwodnienia oraz 
odcinkowe wzmocnienie podtorza, dostosowanie istniejących obiektów inżynieryjnych do 
parametrów linii, przebudowa istniejących oraz budowa nowych peronów , przebudowa 
urządzeń srk w wybranych lokalizacjach, budowa telekomunikacyjnych sieci kablowych, 
dostosowanie przystanków, stacji i innych obiektów obsługi podróżnych do osób 
niepełnosprawnych i  z ograniczoną możliwością poruszania się. Przeprowadzenie zakładanych 
robót budowlanych doprowadzić ma do osiągnięcia prędkości maksymalnej: 100/120 km/h 
(odcinkowo) z lokalnymi ograniczeniami do 70 km/h. 

 
W odniesieniu do modernizowanej linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – 
Dorohusk – Granica Państwa realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Głównymi celami 
inwestycji jest: 

• dostosowanie infrastruktury do prędkości V = 160 km/h dla pociągów pasażerskich i V = 120 
km/h dla pociągów towarowych oraz maksymalnego nacisku 221 kN/oś, 

• zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży,  

• zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),  

• zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,  

• zmniejszenie negatywnego wpływu prowadzonego ruchu kolejowego na środowisko naturalne 
oraz 

• eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 
 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:  

• przebudowę torowisk (dobudowę drugiego toru, złagodzenie łuków), 

• modernizację, przebudowę lub budowę nowych obiektów inżynieryjnych: mostów, 
wiaduktów, przepustów, przejść dla pieszych, przystosowanie ich do pełnienia funkcji przejść 
dla zwierząt, 

• wymianę sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem (na sterowane komputerowo);  

• budowę przejść dla zwierząt,  

• przebudowę peronów i ich wyposażenia, 

• budowę układu sterowania ruchem, 

• budowę ekranów akustycznych, 

• odnowienie systemu odwodnienia linii kolejowej.  
 
W ramach modernizacji przewidziana jest między innymi zmiana wysokości peronów (likwidacja 
peronów niskich) oraz wymiana nawierzchni peronów z dostosowaniem jej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych). Niejednokrotnie zmieniony zostanie sposób dojścia do peronów – budowa 
kładek lub przejść podziemnych. Przewidziane jest wybudowanie ułatwień dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich takich jak pochylnie lub windy. Podobnie wymiana lub kompleksowy remont 
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będą dotyczyć wiat peronowych. Do remontu przewiduje się również budynki przystanków 
osobowych. 

W odniesieniu do zakresu przebudowy peronów na poszczególnych stacjach LOF przewiduje się: 

• stacja Nałęczów - rozbiórka istniejącego peronu wyspowego oraz peronu 
jednokrawędziowego; budowa 2 nowych peronów wyspowych budowa przejścia 
podziemnego wraz z windami; 

• stacja Sadurki - rozbiórka istniejącego peronu wyspowego, budowa 2 peronów 
jednokrawędziowych oraz budowa przejścia podziemnego wraz z windami; 

• stacja Motycz - rozbiórka istniejącego peronu wyspowego; budowa 2 peronów wyspowych; 
zejścia na perony z planowanego wiaduktu drogowego wraz z windami; 

• stacja Lublin = peron nr 1 pozostaje bez zmian – po remoncie; dobudowana zostanie jedynie 
krawędź dla szynobusów rozpoczynających bieg z toru nr 56 w kierunku Świdnika.; przewiduje 
się przebudowę peronów 2 i 3; wyremontowane zostaną istniejące zadaszenia peronów, a 
istniejące przejście podziemne doposażona zostanie w windy; planuje się zejścia z peronów w 
str. ciągu pieszego wzdłuż ul. Kunickiego; 

• stacja Lublin Północny - rozbiórka 2 peronów jednokrawędziowych, budowa nowych 2 
peronów jednokrawędziowych; remont istniejącego zadaszenia peronów i istniejącego 
przejścia pod torami wraz z doposażeniem go w windy; 

• stacja Świdnik - częściowa rozbiórka istniejących peronów jednokrawędziowych, budowa 1 
peronu jednokrawędziowego i 1 peronu wyspowego; remont istniejącego zadaszenia peronów  
i istniejącego przejścia pod torami wraz z doposażeniem go w windy. 

 
W związku z powyższym należy stwierdzić, że w najbliższych latach, w Lubelskim Obszarze 
Funkcjonalnym: 

 zlikwidowane zostaną nawarstwiające się przez lata zaniedbania infrastrukturalne, które wpłyną 
na poprawę oferty przewozowej, także w związku z otwarciem linii i przystanków, 

 znacznej poprawie ulegnie standard obsługi podróżnych na stacjach i przystankach kolejowych. 
 

Niesie to szansę na zdecydowaną poprawę jakości obsługi koleją w obszarze LOF, w korytarzu linii 
kolejowych. W związku z tym bardzo ważnym aspektem będzie zapewnienie integracja przestrzennej 
głównych węzłów komunikacji autobusowej i kolejowej oraz ułatwienie dokonywania przesiadek 
autobus-kolej. Należy podjąć działania, w których komunikacja autobusowa pełnić będzie rolę 
uzupełniającą, dowozową w korytarzach obsługiwanych przez kolej. Istotnym aspektem będzie 
również zapewnienie wyższej częstotliwości kursowania na podstawowych kierunkach dowozowych w 
aglomeracji lubelskiej, zwłaszcza w godzinach szczytowego zapotrzebowania (szczególnie w 
porównaniu z przewoźnikami autobusowymi prywatnymi). 
 

 


