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1 PLAN DZIAŁAŃ DO ROKU 2025 

 

1.1 Założenia organizacyjne 

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, 
stanowiącym uzupełnienie dotychczasowych strategii i polityk transportowych w Lubelskim Obszarze 
Funkcjonalnym. W prace nad przygotowaniem dokumentu zaangażowane zostały wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego gmin na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy Lublin, Głusk, 
Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów Gmina, Lubartów Miasto, Mełgiew, Niedrzwica Duża, Niemce, 
Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka, Nałęczów) oraz społeczeństwo (badania ankietowe oraz 
konsultacje społeczne). 

Proces realizacji planu będzie prowadzony przez samorządy jednostek wchodzących w skład LOF, w 
tym komórki organizacyjne urzędów miast i gmin i jednostki miejskie i gminne inicjujące wspólne 
przedsięwzięcia na rzecz wdrożenia Planu. Wdrażanie Planu będzie odbywać się przy ścisłej współpracy 
z pozostałymi interesariuszami, tj. mieszkańcami miasta, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, 
przedsiębiorcami, inwestorami, gminami sąsiadującymi oraz różnymi instytucjami publicznymi 
zlokalizowanymi w LOF. 

Zakłada się, że funkcje koordynujące, organizacyjne, kontrolne i informacyjne przejmie lider LOF, tj. 
miasto Lublin. Dwa istotne elementy organizacyjne związane z realizacja Planu Mobilności LOF to: 

powołanie jednostki zarządzającej i koordynującej transport w LOF i  

powołanie Zespołu Monitorującego (złożonego m.in. z przedstawicieli gmin LOF, organizacji 
społecznych oraz ekspertów) i ew. z udziałem specjalnie powołanych zespołów problemowych. 

Realizacja poszczególnych programów w większości będzie możliwa przy zewnętrznym wsparciu 
finansowym. Dlatego też jednym z głównych źródeł finansowania będą Programy Operacyjne oraz inne 
środki zewnętrzne.  

 

Podstawowymi narzędziami realizacji programu mogą być:  

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, 

• Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,  

• programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

W konsekwencji potencjalne źródła finansowania programu obejmują:  

• środki Unii Europejskiej – fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Instrument Łącząc Europę,  

• środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów oraz jako niezależne 

źródło finansowania,  

• środki budżetowe samorządów – wojewódzkich, powiatowych i gminnych – na 

współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło finansowania,  

• inne środki publiczne – np. fundusze celowe,  

• środki prywatne – np. środki pozyskane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

 

W odniesieniu do środków Unii Europejskiej, poszczególne programy Planu mobilności LOF będą mogły 
być finansowane w ramach następujących osi priorytetowych: 

 

1. RPO WL 2014-2020: 
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• Oś priorytetowa 2: Cyfrowe Lubelskie, w tym: 

- Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie; 

- Działanie 2.2 - Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. 

Wsparcie finansowe w ramach tej osi kierowane będzie na działania zwiększające dostęp do 
informacji w postaci cyfrowej oraz powszechność e-usług publicznych z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. systemy informacji przestrzennej, 
digitalizacja zbiorów, inteligentne systemy zarządzania). 

• Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, w tym: 

- Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny; 

- Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności; 

- Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

W ramach tej osi zaplanowano wsparcie dla inwestycji związanych z wdrażaniem strategii 
niskoemisyjnych, w tym między innymi: rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych 
zintegrowanych systemów transportu miejskiego. 

• Oś priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym: 

- Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe; 

- Działanie 7.2 Dziedzictwo naturalne; 

- Działanie 7.4 Turystyka przyrodnicza. 

Wspierane będą działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz ochronie i 
przywróceniu właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Równolegle do przedsięwzięć 
ochrony przyrody wsparcie kierowane będzie na zachowanie zasobów kulturowych regionu i ich 
wykorzystanie w procesach rozwojowych. Interwencja obejmie ochronę zabytków, rozwój 
instytucji kultury, rozwój terenów turystycznych wraz z rewitalizacją ich otoczenia. 

• Oś priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, w tym: 

- Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy; 

- Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy;  

- Działanie 8.3 Transport kolejowy; 

- Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LOF. 

Wsparcie w ramach tej osi obejmuje modernizację dróg tak, by zapewnić integrację regionalnego 
układu transportowego z krajowym systemem transportowym. Ważnym aspektem będzie 
uzupełnianie dotychczas realizowanych inwestycji na najważniejszych szlakach. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na zapewnienie dostępu do najważniejszych ośrodków gospodarczych oraz 
inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny zwiększający mobilność mieszkańców. Część 
alokacji zostanie przekazana również na modernizację regionalnych linii kolejowych oraz zakup 
niskoemisyjnego taboru kolejowego.  

• Oś priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, w tym: 

- Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich; 

- Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich; 

- Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych.  

Wsparcie finansowe w ramach tej osi obejmie między innymi edukację i usługi społeczne. 
Istotnym elementem interwencji będzie kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
(miejskich oraz wiejskich), podporządkowana celom społecznym, w ramach której przewiduje się 
także wsparcie przedsiębiorstw społecznych. 
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2. Program Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020:  

• Oś Priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, w tym: 

- Działanie 2.1: Zrównoważony transport miejski. Celem tego działania jest zwiększenie 

wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polski 

Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych. Wspierane inwestycje z zakresu tworzenia nowych 

lub rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego muszą 

mieć charakter kompleksowy tj. obejmować zarówno komponent infrastrukturalny, jak 

również zakup ekologicznego taboru czy wdrożenie systemów telematycznych. W ramach 

działania wspierane będą projekty, które przewidują wdrożenie rozwiązań, mających na celu:  

skrócenie czasu podroży komunikacją miejską, upłynnienie ruchu transportu miejskiego w 

zatłoczonych obszarach miasta (centrum), objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich 

w ramach transportu miejskiego obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych, integrację 

funkcjonujących na danym obszarze form transportu, w tym transportu publicznego z 

komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową), lepsze wykorzystanie 

przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wsparcie skierowane jest do 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej 

(Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi albo 

obszarami realizacji Strategii ZIT ww. miast wojewódzkich.  

- Działanie 2.2: Infrastruktura drogowa. Celem działania jest zwiększona dostępność miast 

wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej. 

Realizacja Planu Mobilności LOF wg. zasad zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, będzie 
wymagać podziału poszczególnych gmin na strefy obsługi komunikacyjnej, gdzie wyróżnione zostaną 
następujące obszary: 

1. Obszary wymagające ochrony przed nadmiernym ruchem samochodowym, (np. strefa A) w 
których ograniczany będzie ruch samochodowy, a na wybranych ulicach i placach nawet 
eliminowany. W odniesieniu do Lublina dotyczyć to będzie obszaru śródmiejskiego. Natomiast w 
przypadku pozostałych gmin będą to centra miast, centra gmin, obszary reprezentacyjne, obszary 
aktywności gospodarczej i turystycznej, obszary skupiające dobra historyczne itp. Celem tych 
działań będzie podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych, poprawa wizerunku oraz 
zmniejszenie hałasu i emisji zanieczyszczeń. Ograniczenia będą rekompensowane 
udostępnianiem ekologicznych form mobilności (transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy).  

2. Obszary zurbanizowane, o zwartej zabudowie, np. przyległe do obszaru śródmiejskiego oraz 
tereny dzielnic (w odniesieniu do Lublina) oraz obszary zabudowane o większej intensywności 
zagospodarowania w pozostałych gminach (np. strefa B). W obszarach tych zakłada się większą 
swobodę korzystania z samochodu, przy podejmowaniu takich działań jak: uprzywilejowanie 
transportu zbiorowego (zwłaszcza na głównych trasach i w strefach węzłów przesiadkowych), 
rozwój systemem transportu rowerowego, uspokajanie ruchu w terenie zabudowy (między 
innymi z wykorzystaniem środków takich jak: ronda, zakrzywienia toru jazdy, bramy wjazdowe 
itp.). 

3. Obszary w strefach peryferyjnych Lublina, tereny przemysłowo składowe, tereny o mniejszej i 
małej intensywności zagospodarowania w pozostałej części obszaru funkcjonalnego (np. strefa C). 
W obszarach tych układ drogowy i podaż parkingów będą w miarę możliwości dostosowywane do 
potrzeb wynikających z poziomu motoryzacji i przy założeniu ograniczania kosztów 
funkcjonowania transportu zbiorowego. 

Podział obszaru na strefy obsługi komunikacyjnej będzie powiązany z określeniem zestawu narzędzi 
możliwych do wykorzystania w poszczególnych strefach, jeśli chodzi o: 

- organizację ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego, 
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- organizację parkowania, 
- organizację ruchu samochodowego, w tym dostawczego. 

Działania przedstawione w dalszej części dokumentu odwołują się do stosowania ich w poszczególnych 
typach obszarów i dotyczą głównie obszarów zurbanizowanych (tj. stref A i B). Podział obszaru LOF na 
zaproponowane strefy obsługi komunikacyjnej powinien zostać opracowany jako działanie wstępne w 
realizacji Planu Mobilności LOF i wprowadzony do dokumentów planistycznych np. Studiów 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania poszczególnych gmin. 

 

 

1.2 Zestaw działań realizowanych w ramach Planu Mobilności LOF 

 

Poniżej przedstawiono propozycję 51 działań/programów, które będą realizowane w ramach Planu 
Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w 9 obszarach problemowych. Plan działań 
przedstawiono w formie poniższej tabeli zbiorczej oraz w krótkiej formie opisowej przedstawiającej 
zakres każdego działania. 

Zakres działań obejmuje okres do roku 2025. 

 

Nr 
działania/ 
programu 

Tytuł działania/programu 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
1.1 Programy rozwojowe dla wybranych obszarów LOF 

1.2 Programy przekształceń otoczenia stacji i przystanków kolejowych 

1.3 Programy rewaloryzacji ulic i placów 

TRANSPORT ZBIOROWY 
2.1 Powołanie jednostki zarządzającej i koordynującej transport w skali LOF 

2.2 Program uprzywilejowania transportu zbiorowego 

2.3 Racjonalizacja układu linii transportu zbiorowego 

2.4 Program aktywizacji kolei na rzecz zrównoważonej mobilności 

2.5 Program integracji systemów transportu 

2.6 Racjonalizacja wykorzystania taboru 

2.7 Rozwój niskoemisyjnego taboru 

2.8 Wdrażanie ITS w transporcie zbiorowym 

RUCH PIESZY 
3.1 Program porządkowania ciągów pieszych 

3.2 Program likwidacji barier architektonicznych 

3.3 
Program dostosowania przejść dla pieszych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością oraz 
likwidacji barier w ruchu komunikacyjnym 

3.4 Opracowanie i wdrożenie standardów projektowania infrastruktury w LOF 

3.5 Wprowadzenie procedury audytu infrastruktury dla pieszych 

RUCH ROWEROWY 
4.1 Program rozwoju sieci głównych tras rowerowych LOF 

4.2 Gminne strategie rowerowe 

4.3 Program ułatwień dla ruchu rowerowego 

4.4 Wdrożenie standardów projektowania infrastruktury rowerowej w LOF 

4.5 Opracowanie Rowerowej mapy Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

4.6 Wprowadzenie procedury audytu infrastruktury rowerowej 

4.7 Program „Rower w szkole” 

4.8 Rozwój systemu roweru publicznego 
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4.9 Rozwój systemu B+R 

UKŁAD DROGOWY I ROLA SAMOCHODU 
5.1 System zarządzania utrzymaniem infrastruktury transportowej LOF 

5.2 Rozwój systemu zarządzania ruchem w LOF 

5.3 Rozwój układu drogowego 

5.4 Dostosowanie ulic do ich funkcji 

5.5 Zintegrowany program na rzecz nowej roli samochodu w LOF 

5.6 Program porządkowania parkowania 

TRANSPORT ŁADUNKÓW 
6.1 Program obsługi ruchu towarowego (i przesyłek kurierskich) 

6.2 Promocja elektrycznych pojazdów dostawczych i rowerów towarowych 

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ 
7.1 Plany mobilności 

7.2 Program działań na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania na transport w godzinach szczytu 

7.3 
Wprowadzenie obowiązku wykonywania Planu Transportowego inwestycji mogącej silnie 
oddziaływać na system transportowy LOF 

7.4 Program wsparcia efektywnych sposobów podróżowania 

7.5 Opracowanie kalkulatora zrównoważonej mobilności 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 

8.1 
Powołanie jednostki odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
bezpieczeństwa osobistego w transporcie w LOF 

8.2 Stworzenie systemu monitorowania bezpieczeństwa w transporcie 

8.3 Program poprawy bezpieczeństwa w transporcie 

8.4 Wprowadzenie procedury audytu brd 

EDUKACJA TRANSPORTOWA 

9.1 
Badanie, analiza i wyznaczenie grup docelowych dla programów edukacyjnych i planów 
mobilności wśród mieszkańców LOF 

9.2 Programy edukacji transportowej 

9.3 Forum dyskusyjne 

9.4 Program „Dobry przykład” 

9.5 Program promocji zrównoważonej mobilności 

   

 

1   ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

1.1 PROGRAMY ROZWOJOWE DLA WYBRANYCH OBSZARÓW LOF 

Zadanie to będzie dotyczyć strefy śródmiejskiej Lublina, innych wybranych rejonów Lublina, obszarów 
centralnych pozostałych miast LOF, centrów dzielnicowych i lokalnych w pozostałych gminach, miejsc 
reprezentacyjnych, ważnych korytarzy transportowych obsługiwanych transportem zbiorowym, 
kampusów uniwersyteckich oraz obszarów planowanych przekształceń obecnej zabudowy (przy 
zakładanej zmianie funkcji dotychczasowego zagospodarowania np. terenów poprzemysłowych, 
terenów monofunkcyjnych). 

 

W ramach tego programu: 

- opracowane zostaną założenia metodyczne opracowywania programów rozwojowych, 
- wskazane zostaną obszary (z ich delimitacją) objęte programami, 
- zostanie przygotowany i wdrożony pilotowy program dla wybranego obszaru, ze sformułowaniem 

wniosków i  rekomendacji dot. opracowań dla pozostałych obszarów, 
- uruchomiony zostanie proces wdrażania pilotowego, 
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- zostaną przygotowane programy rozwojowe dla pozostałych obszarów, 
- zostaną rozpoczęte wdrożenia programów rozwojowych dla większości obszarów (do roku 2025), 

i kontynuowane w następnych latach. 

 

Opracowywane programy rozwojowe obejmą m.in.: 

- określenie celu przekształceń obszaru oraz spodziewanych korzyści, 
- wskazanie zasady zagospodarowania i zasady przekształceń terenu,  
- identyfikację warunków i możliwości przekształceń oraz dogęszczenia zabudowy,  
- określenie zasad obsługi komunikacyjnej, 
- identyfikację możliwości zwiększenia/uzupełnienia zadrzewienia, uzupełnianie o parki, skwery, 

obiekty sportowe, przestrzenie zwiększające integrację społeczną i poprawiających wizerunek 
obszaru,  

- ochronę walorów przyrodniczych, zabytkowych itp. 
- propozycję mechanizmów stymulowania zmian w zagospodarowaniu,  
- określenie zasad współpracy stron publicznych i prywatnych,  
- określanie harmonogramów, zasad realizacji  i finansowania. 

 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 

Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego 
Centrum Komunikacyjnego dla LOF. 

1. Zielony LOF. 
2. Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

poprzez rewitalizację. 
3. Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin. 

 

1.2 PROGRAMY PRZEKSZTAŁCEŃ OTOCZENIA STACJI I PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH 

Odrębnym zadaniem będą programy przekształceń otoczenia stacji i przystanków kolejowych. W 
ramach współpracy poszczególnych gmin z koleją (dotyczy to gmin, przez które przebiegają linie 
kolejowe, tj: gmina i miasto Lubartów, Niemce, Wólka, Lublin, Świdnik, Mełgiew, Niedrzwica Duża, 
Konopnica, Jastków, Nałęczów) zostaną: 

 zidentyfikowane i zdiagnozowane tereny kolejowe na terenie LOF wymagające przekształceń, 
 opracowane programy włączania terenów kolejowych w otoczenie i ograniczania 

wywoływanych przez nie uciążliwości m.in. ograniczenia efektu bariery komunikacyjnej i 
fragmentacji obszarów, 

 uzgodnione zasady zagospodarowywania nieruchomości kolejowych i możliwości tworzenia 
ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż torów kolejowych oraz wyznaczania ulic lokalnych, tam 
gdzie jest to technicznie możliwe i praktycznie uzasadnione, 

 wykonane dostosowania wszystkich przystanków, stacji i dworców kolejowych do potrzeb 
wszystkich użytkowników. 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 

1. Mobilny LOF. 
2. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
3. Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze 

Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF. 
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1.3 PROGRAMY REWALORYZACJI ULIC I PLACÓW 

Zadanie to będzie dotyczyć opracowania i wdrożenia programów rewaloryzacji ulic i placów w strefach 
A i B (wyznaczonych w ramach podziału obszaru LOF na strefy komunikacyjne). Celem będzie 
podniesienie jakości przestrzeni publicznych i poprawa wizerunku obszaru LOF, w dużej mierze poprzez 
ograniczenie zawłaszczenia ulic i placów przez samochody oraz poprawa dostępności dla wszystkich 
osób (m.in. osób o ograniczonej mobilności). Ulicom i obszarom w sposób jednoznaczny zostaną 
przypisane zasady uprzywilejowania grup użytkowników (piesi, pasażerowie transportu zbiorowego, 
rowerzyści). W ramach zadania zostaną: 

- opracowane założenia metodyczne wykonywania projektów rewaloryzacji, 
- wyznaczone ulice/place/obszary planowane do rewaloryzacji i rewitalizacji, 
- wykonane inwentaryzacje stanu istniejącego ulic/placów/obszarów oraz zidentyfikowane 

uwarunkowania i problemy do rozwiązania,  
- przygotowane i wdrożone pilotowe projekty rewaloryzacji, ze sformułowaniem ew. 

rekomendacji dot. opracowywania kolejnych projektów, 
- wykonane oceny skutków przekształceń (transportowych, społecznych, finansowych, itp.),  
- uruchomione procesy opracowywania  i wdrażania kolejnych projektów rewaloryzacji. 

Koncepcje przekształceń będą efektem współpracy wszystkich interesariuszy (władz gmin, 
projektantów, lokalnej społeczności, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, itd.). 

 

Elementem programów będą wprowadzane ograniczenia dostępności dla samochodów z 
wykorzystaniem organizacji ruchu (m.in. zwężenia jezdni i pasów ruchu, przerywanie ciągłości ulic, 
ograniczenia przepustowości skrzyżowań, wprowadzanie stref 30, stref 20, obniżanie klas ulic). 
Programy będą obejmować  działania na rzecz aktywizacji przestrzeni publicznych, jak na przykład: 
zachęty do lokowania punktów usługowych i gastronomicznych zarówno w parterach budynków, jak i 
w przestrzeni ulicy czy możliwości organizacji spotkań, koncertów, wystaw itp. 

 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 

1. Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez rewitalizację. 

2. Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin. 

 

 

2   TRANSPORT ZBIOROWY 
 

2.1  POWOŁANIE JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ I KOORDYNUJĄCEJ TRANSPORT W SKALI LOF 

Powołana zostanie instytucja odpowiedzialna za wspólne planowanie, projektowanie i eksploatację 
systemu transportowego. Jednostka ta będzie wykorzystywać wieloletnie doświadczenie i 
kompetencje Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w zarządzaniu 
drogami i transportem publicznym.  

Zadaniem tej jednostki będzie: 

- Przygotowanie i organizacja siatki połączeń transportem zbiorowym gmin LOF z Lublinem i gmin 
pomiędzy sobą. 

- Organizacja przewozów i nadzoru nad przewozami osób. 
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- Regulowanie finansowania usług transportu publicznego w obszarze LOF, w tym także kwestii 
dopłat do usług i ich racjonalizacji. 

- Przygotowanie i wdrożenie wspólnej taryfy przewozowej z uwzględnieniem uwarunkowań 
obszarowych oraz długości czasu przejazdu. 

- Wprowadzenie jednolitego, możliwie wysokiego standardu świadczonych usług przewozowych. 
- Koordynowanie rozkładów jazdy. 
- Integrowanie podsystemów transportu, zwłaszcza w węzłach przesiadkowych. 
- Rozwoju infrastruktury rowerowej i systemu roweru publicznego, 
- Rozwoju systemów P+R, B+R i K+R. 
- Regulowanie rynku usług transportu publicznego, w tym zwiększanie konkurencji. 
- Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych technologicznie i organizacyjnie, ograniczających negatywne 

oddziaływania transportu na środowisko i ograniczających koszty funkcjonowania transportu. 
- Planowanie rozwoju systemu transportowego w powiazaniu z planowaniem rozwoju obszaru LOF 

(rozmieszczenie źródeł i celów podróży i ich intensywności). 
 

2.2  PROGRAM UPRZYWILEJOWANIA TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

W głównych korytarzach transportowych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie wprowadzane 
uprzywilejowanie transportu zbiorowego. Będzie to oznaczać szczególne zasady traktowania pojazdów 
transportu zbiorowego w ruchu, bazujące na takich rozwiązaniach jak: 

- wydzielone pasy, 
- wydzielone jezdnie,  
- kontrapasy na ulicach jednokierunkowych, 
- priorytety w sygnalizacji świetlnej i śluzy autobusowe na skrzyżowaniach.  

Rozwiązania te będą wspomagane narzędziami z zakresu Inteligentnych Systemów Transportu, takimi 
jak monitorowanie przejazdów, zarządzanie przesiadkami i ruchem. 

 

W ramach programu przewiduje się: 

- wyznaczenie głównych korytarzy transportu zbiorowego w LOF, w tym korytarzy wjazdowych do 
Lublina, korytarzy prowadzących do centrum Lublina, korytarzy prowadzących do innych centrów 
lokalnych w LOF, korytarzy doprowadzających do węzłów przesiadkowych itp., 

- określenie zasad korzystania z uprzywilejowania innych użytkowników (np. prywatny transport 
zbiorowy, autokary, taksówki, pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne, itp.). 

- opracowanie projektów uprzywilejowania transportu zbiorowego, 
- wdrożenie rozwiązań. 

 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 

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

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

części obszaru LOF. 
4. Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej 

i strefy przemysłowej w Lublinie.  
5. Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu 

elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej. 
6. Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF. 
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7. Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru. 

 

2.3 RACJONALIZACJA UKŁADU LINII TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

Zostanie przygotowany program aktualizacji układu linii autobusowych i trolejbusowych Lublina w 
dostosowaniu do: 

 zmieniających się potrzeb wynikających ze zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, 
 przebiegu głównych tras, wysokiej jakości transportu zbiorowego (uprzywilejowanego wg. 

punktu 2.2), 
 potrzeby eliminowania dublowania się linii na tych samych trasach. 

Celem będzie większa czytelność przebiegu linii oraz optymalizowanie kosztów eksploatacyjnych, przy 
zachowaniu wysokiego standardu obsługi pasażerów. Zakłada się, że racjonalizacja wywoła 
zwiększenie liczby przesiadek, co będzie rekompensowane m.in. poprawą jakości węzłów 
przesiadkowych oraz rozwojem i poprawą jakości systemu na głównych trasach (skróceniem czasu 
przejazdu). 

 

2.4  PROGRAM AKTYWIZACJI KOLEI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI 

W ramach programu będą podejmowane działania zmierzające do włączenia kolei do obsługi LOF.  W 
zakresie infrastruktury podjęta zostanie współpraca z PKP, które obecnie prowadzi i planuje działania 
modernizacyjne. Obejmie to takie działania jak: 

- modernizacje i remonty odcinków kolejowych w obszarze LOF,  
- modernizacje stacji i przystanków, 
- budowa nowych przystanków, tam gdzie jest to uzasadnione gęstością źródeł i celów podróży, 
- wyposażenie wszystkich przystanków i stacji w rozwiązania umożliwiające dostęp osób o 

ograniczonej mobilności, 
- wyposażenie wszystkich przystanków i stacji w system monitoringu i informacji dynamicznej o 

czasie do przyjazdu najbliższych pociągów, 
- tworzenie węzłów przesiadkowych ze zminimalizowanymi drogami dojścia pomiędzy punktami 

odprawy poszczególnych środków i systemów transportu, w miarę możliwości wyposażonych w 
zadaszenie dojść pieszych i system wzajemnej informacji dynamicznej o najbliższych odprawach 
innych środków transportu. 
 

W zakresie organizacji przewozów działania obejmą: 

- wprowadzenie na terenie aglomeracji cyklicznego stałoodstępowego rozkładu jazdy pociągów ze 
stałymi końcówkami minutowymi, 

- zwiększenie częstotliwości kursowania 10 lub 15 minut w szczycie na każdej linii; 

- skoordynowanie rozkładu jazdy innych środków komunikacji zbiorowej LOF z rozkładem kolei, 

- integrację taryfowo – biletowa komunikacji kolejowej z komunikacją zbiorową LOF. 

Zakłada się, że docelowo realizacja zadania będzie koordynowana przez jednostkę zarządzającą 
transportem zbiorowym w skali LOF (jako działanie 2.1), także ze względu na konieczność 
koordynowania rozkładów jazdy i przeciwdziałania nadmiernej konkurencji środków transportu 
publicznego w tych samych korytarzach (np. z komunikacją autobusową), obniżającej ich efektywność. 
Wskazane będzie powierzanie wykonywania przewozów kolejowych na drodze przetargów tak, by 
stworzyć rzeczywisty konkurencyjny rynek w tym segmencie usług. Pozytywne doświadczenia 
podobnej polityki w sektorze przewozów autobusowych, pozwalają przewidywać, że spowodowałoby 
to znaczne korzyści w obniżaniu kosztów i podnoszeniu jakości przewozów. 
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2.5  PROGRAM INTEGRACJI SYSTEMÓW TRANSPORTU 

Zadaniem programu będzie zwiększenie stopnia integracji systemów transportu. W związku z tym 
podjęte zostaną następujące działania: 

- Opracowanie i wdrożenie systemu wspólnego biletu (w zakresie funkcjonalnym i obszarowym). 
- Opracowanie programu integracja rozkładów jazdy środków transportu zbiorowego w LOF. 
- Stworzenie systemu parkingów, w tym: parkingów P+R (przesiadki z samochodów do transportu 

zbiorowego), parkingów B+R (przesiadki z rowerów do transportu zbiorowego) organizowanych 
wraz z systemem P+R oraz jako niezależne a lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
przystanków kolejowych i autobusowych) oraz miejsc postojowych K+R (podwożenie do stacji i 
przystanków w celu przesiadki do transportu zbiorowego). 

- Przebudowa istniejących i budowa nowych, nowoczesnych, wygodnych węzłów przesiadkowych 
ułatwiających przesiadanie się i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. 

- Usprawnienie systemów informacji pasażerskiej (wizualnej i głosowej). 
- Usprawnienie nadzoru nad bezpieczeństwem osobistym podróżujących (monitoring, patrole). 

 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 

1. Mobilny LOF. 
2. Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi 

rodzajami transportu dla potrzeb LOF. 
3. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
4. Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu 

biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej. 

 

2.6 RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA TABORU 

Program będzie dotyczył wprowadzania do eksploatacji autobusów o zróżnicowanej pojemności w celu 
zwiększenia stopnia elastyczności eksploatacyjnej taboru oraz ograniczenia kosztów jego eksploatacji. 
W obszarach luźnej zabudowy LOF (w szczególności w strefach C, zdefiniowanych w programie 1.1) 
rozpoznana zostanie możliwość zastępowania regularnej obsługi liniami komunikacyjnymi, 
indywidualnym transportem zbiorowym (np. taksówkami zbiorowymi i mikrobusami), z 
dostosowaniem trasy do bieżących potrzeb pasażerów. 

W ramach programu zostanie przygotowana analiza możliwości indywidualizacji usług dla wybranego 
obszaru LOF i ew. nastąpi wdrożenie pilotowe. W zależności od uzyskanych efektów, w kolejnych latach 
program będzie rozwijany. 

 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 

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

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

centralnej części obszaru LOF. 
4. Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej 

i strefy przemysłowej w Lublinie. 
5. Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu 

biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.  
6. Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF. 
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7. Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru.  

 

2.7 ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TABORU AUTOBUSOWEGO 

Przy okazji wymiany taboru na nowoczesny ważnym kryterium będzie ochrona środowiska. Zakłada się 
wykorzystywanie trakcji trolejbusowej, a w przypadku autobusów zwiększenie udziału, a docelowo 
całkowite przejście na nowoczesny tabor wykorzystujący paliwa niskoemisyjne i odnawialne. 

Projekt może uzyskać wsparcie technologiczne w ramach obecnie realizowanego badania (MPK Lublin 
Spółka z.o.o. wraz z Politechniką Lubelską) pn. „Opracowanie technologii autobusowych struktur 
fotowoltaicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin”, co może 
przyczynić się do zmniejszenia obciążenia alternatorów w autobusach, zmniejszenia zużycia paliwa i 
tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 

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

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

części obszaru LOF. 
4. Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej 

i strefy przemysłowej w Lublinie.  
5. Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu 

elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.  
6. Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF. 
7. Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru.  

 

 

2.8 WDRAŻANIE ITS W TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

Program obejmie zadania z zakresu inteligentnych systemów transportowych. Przygotowane zostaną 
założenia i programy rozwojowe odnośnie: 

- systemów informacji pasażerskiej na przystankach i w węzłach przesiadkowych, 
- systemów biletowych,  
- systemów bezpośredniego informowania pasażerów o rozkładzie jazdy i planowania podróży 

(przed dojściem na przystanek),  
- systemów zarządzania flotą pojazdów, 
- systemów automatycznego monitorowania jakości obsługi linii, 
- systemów monitorowania tras (także z punktu widzenia zakłóceń funkcjonowania 

wydzielonych pasów autobusowych). 

Szczególnym zadaniem będzie rozwój systemu poboru opłat w transporcie zbiorowym w kierunku jego 
ujednolicenia i zwiększenia dostępnych form zakupu biletu (np. bilet elektroniczny z możliwością 
odbywania krótkiej podróży na kredyt niezależnie od stanu doładowania konta, uzależnienie wysokości 
opłaty od intensywności korzystania z systemu – programy lojalnościowe, uzależnienie wysokości 
opłaty okresu podróżowania – taniej poza szczytem). 

 

Elementem programu będzie projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w 
Lublinie. 
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3   RUCH PIESZY 
 

3.1  PROGRAM PORZĄDKOWANIA CIĄGÓW PIESZYCH 

Program będzie realizowany w głównej mierze w miejscach wzmożonego ruchu pieszego w obszarach 
zurbanizowanych LOF (strefy A i B, wyznaczone w ramach programu 1.1). W poszczególnych gminach 
będą to: 

- ciągi piesze/ulice/obszary w centrach miast,  
- ciągi piesze/ulice w centrach poszczególnych gmin, mniejszych miejscowości, dzielnic Lublina, 
- główne osie piesze (w odniesieniu do Lublina wyznaczone w dokumencie: „Lubelskie standardy 

piesze kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie; w pozostałych gminach zostaną 
wyznaczone), 

- ciągi piesze/ulice w obszarach mieszkaniowych i kampusach uniwersyteckich, 
- dojścia do szkół, 
- dojścia do przystanków i węzłów przesiadkowych. 

Docelowo programem tym będą objęte wszystkie ciągi piesze w obszarach zurbanizowanych LOF. 

W ramach programu zostaną wykonane następujące działania: 

- przegląd inwentaryzacyjny wybranych ulic/obszarów/ciągów pieszych pod kątem 
występowania infrastruktury dla pieszych oraz usytuowania urządzeń i obiektów w przestrzeni 
przeznaczonej dla pieszych (miejsca parkingowe, kosze na śmieci, kwietniki, skrzynie, znaki 
drogowe, słupy, latarnie, nośniki reklam, ławki itp.); 

- opracowanie oceny i diagnozy stanu, a następnie pakietów niezbędnych zmian dla 
poszczególnych ulic/ciągów pieszych/obszarów (uzupełnienie w infrastrukturę pieszą, 
usunięcia przeszkód, przesunięcia, remonty, likwidacja parkowania itd.) porządkujących 
infrastrukturę dla pieszych w celu zapewnienia wymaganego poziom obsługi, m.in.: 
zapewnienia wymaganej dostępności ulic dla osób z ograniczoną mobilnością (wyposażenie w 
pochylnie, pasy ostrzegawcze z elementami dotykowymi), poprawienia widoczności, 
oświetlenia, skrócenia długości dojść, dostosowania szerokości do natężeń ruchu). 

 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 

1. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
2. Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze 

Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF 
3. Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

poprzez rewitalizację. 
4. Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin. 

 

3.2  PROGRAM LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

Program będzie służyć stopniowemu likwidowaniu barier architektonicznych utrudniających ruch 
pieszy. W ramach programu podjęte zostaną następujące działania: 

 nawiązanie współpracy z zarządcami budynków w celu dostosowanie budynków i ich otoczenia 
do potrzeb wszystkich użytkowników (instytucji publicznych, szkół i obiektów wyższych 
uczelni, obiektów prywatnych, itp.),  

 dostosowanie przystanków transportu zbiorowego, wiat przystankowych i tras dojścia do 
przystanków do potrzeb wszystkich grup użytkowników, w tym osób niewidomych (i 
niedowidzących), niesłyszących i z ograniczeniami ruchowymi, 
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 porządkowanie chodników z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i wygodnego prowadzenia 
ruchu pieszego w przestrzeni wolnej od przeszkód, 

 dostosowanie skrzyżowań i przejść dla pieszych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością;  
 wprowadzanie ułatwień w pokonywaniu różnic wysokości (stosowanie pochylni, wind, w 

uzasadnionych przypadkach kładek niwelujących różnice wzniesień), 
 wprowadzanie ułatwień w dostępie do informacji o funkcjonowaniu systemu transportowego 

miasta na etapie planowania i wykonywania podróży (także na przystankach i w pojazdach 
komunikacji zbiorowej). 

Programami tymi objęte będą poszczególne gminy z włączeniem do współpracy (m.in. w celu 
identyfikacji problemów i barier) lokalnego społeczeństwa. 

 

3.3  PROGRAM DOSTOSOWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH DO POTRZEB OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ 

ORAZ LIKWIDACJI BARIER W RUCHU KOMUNIKACYJNYM 

W pierwszej kolejności w wybranych obszarach/na ulicach/na ciągach pieszych (wytypowanych jako 
kluczowe z punktu widzenia ruchu pieszego, w ramach programu 3.1) zostanie przeprowadzony 
przegląd inwentaryzacyjny wszystkich przejść dla pieszych pod kątem: 

- ich wyposażenia i dostosowania do potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności 
(pochylnie, pasy ostrzegawcze z elementami dotykowymi), widoczności i oświetlenia, 

- gęstości rozmieszczenia, 
- dostosowania szerokości do natężeń ruchu pieszego, 
- konieczności uzupełnienia skrzyżowań o naziemne przejścia dla pieszych, wyznaczenia nowych 

przejść na odcinkach między skrzyżowaniami, zapewnienia kontynuacji ciągów pieszych, 
- dostosowania sygnalizacji świetlnych do potrzeb ruchu pieszego (odpowiednia długość sygnału 

zielonego), 
- bezpieczeństwa. 

 

Na tej podstawie zostaną opracowane i wdrożone programy poprawy warunków ruchu i 
bezpieczeństwa na przejściach przez jezdnie, obejmujący takie działania jak:  

- wyniesienie przejścia do poziomu chodnika, obniżenie krawężnika, wyposażenie w pasy 
ostrzegawcze z elementami dotykowymi, poprawienie widoczności, oświetlenie, wyposażenie 
w azyl, zastosowanie innych środków w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, 

- skrócenie długości przejścia, dostosowanie szerokości do natężeń ruchu, dogęszczenie przejść 
dla pieszych lub ich usunięcie (na drogach niższych klas), uzupełnienie skrzyżowania w przejścia 
dla pieszych przez wszystkie wloty, 

- dostosowanie sygnalizacji do natężenia ruchu pieszych z uwzględnieniem zróżnicowania 
wielkości ruchu w poszczególnych okresach doby i dnia tygodnia (dni powszednie, weekendy), 
z zapewnieniem przekroczenia całego przejścia w trakcie jednej fazy światła zielonego dla 
pieszych (np. wydłużenie sygnału zielonego dla pieszych, rezygnacja ze wzbudzania sygnału 
przez pieszych, skrócenie długości cyklu sygnalizacji świetlnej), 

- organizacja Stref 30 i Stref 20 (w wybranych obszarach zurbanizowanych), w połączeniu z 
reorganizacją przestrzeni ulic i placów oraz rezygnacją z sygnalizacji świetlnej na rzecz innych 
rozwiązań umożliwiających uspokojenie ruchu np. rond, skrzyżowań równorzędnych, także z 
wyniesieniem ich powierzchni. 

 

Docelowo program ten zostanie rozszerzony na wszystkie przejścia dla pieszych w Lubelskim Obszarze 
Funkcjonalnym. 
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3.4 OPRACOWANIE I WDROŻENIE STANDARDÓW PROJEKTOWANIA CIĄGÓW PIESZYCH W LOF 

Opracowanie i wdrożenie standardów służących planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i 
utrzymaniu infrastruktury przeznaczonej dla pieszych. Dotyczyć to będzie także zasad prowadzenia 
ruchu pieszego w trakcie wykonywanych remontów dróg. 

Standardy opracowane zostaną na podstawie podobnego dokumentu obowiązującego w Lublinie 
(część standardów dotycząca standardów projektowania infrastruktury pieszej opracowanej w formie 
kart rekomendowanych rozwiązań będzie rozszerzona na cały obszar LOF).  

Standardy będą stosowane przez jednostki w poszczególnych gminach zajmujące się planowaniem, 
biura projektowe i firmy wykonawcze oraz przez zarządców dróg i zarządców ruchu we wszystkich 
przedsięwzięciach budowlanych i modernizacyjnych realizowanych na terenie LOF. 

Zakłada się, że standardy projektowania infrastruktury pieszej będą systematycznie aktualizowane w 
kolejnych latach. 

 

3.5 WPROWADZENIE PROCEDURY AUDYTU INFRASTRUKTURY PIESZEJ 

Wprowadzona zostanie procedury audytu infrastruktury pieszej w odniesieniu do istniejących i 
planowanych rozwiązań, w tym: 

- Obowiązkowe będzie stosowanie procedury oceny nowych rozwiązań drogowych, projektów 
modernizacji i projektów organizacji ruchu pod katem: poprawności rozwiązań dla ruchu 
pieszego, zgodności ze standardami pieszymi oraz zachowania dostępności dla osób o 
ograniczonej mobilności. Efektem audytów będzie określenie wszystkich potencjalnych 
zagrożeń i sformułowanie propozycji, jak zidentyfikowane mankamenty będzie można usunąć. 
Nacisk będzie kładziony na eliminowanie rozwiązań, które będą uniemożliwiać samodzielne 
poruszanie się osób o ograniczonej mobilności.  

- W przypadku rozwiązań już istniejących, przy współpracy z mieszkańcami, będzie prowadzona 
identyfikacja miejsc najbardziej niebezpiecznych i uciążliwych, np. poprzez stworzenie 
specjalnej platformy dla poszczególnych gmin, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać 
występowanie utrudnień w ruchu pieszym. 

Działanie to będzie wymagać opracowania zasad procedury wykonywania audytu infrastruktury pieszej 
w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. 

 

 

4  RUCH ROWEROWY 
 

4.1  PROGRAM ROZWOJU SIECI GŁÓWNYCH TRAS ROWEROWYCH W LOF 

Wykonana zostanie sieć głównych tras rowerowych w obszarze LOF, pełniących funkcje transportowe, 
łączących główne źródła i cele podróży, zwłaszcza połączenia poszczególnych gmin z centrum obszaru 
tj. Lublinem, dojazdy do przystanków transportu zbiorowego i węzłów przesiadkowych oraz połączenia 
międzygminne. Jako punkt wyjścia posłużą opracowana w roku 2014 „Strategia Realizacji Systemu 
Dróg Rowerowych Lublina”, „Koncepcja budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Lubartów” oraz analiza możliwości wykorzystania bogatej sieci turystyczno-rekreacyjnych 
szlaków rowerowych. Wzdłuż tras i przy ważniejszych obiektach organizowane będą ogólnodostępne 
miejsca do parkowania rowerów. 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 
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 Rozbudowa szlaków, ścieżek rowerowych łączących miasto i gminy Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego z uwzględnieniem miejscowości w gminie Jabłonna. 

 Rozbudowa istniejących szlaków rowerowych i budowa ścieżek rowerowych w gminie 
Konopnica. 

 Wprowadzenie udogodnień dl ruchu rowerowego w mieście Lubartów – budowa ścieżek 
rowerowych. 

 Utworzenie szlaku rowerowego po terenie gminy Nałęczów – „Jastrzębi szlak”. 
 Modernizacja istniejącej nitki szlaku rowerowego i wytyczenie nowych nitek w gminie 

Niedrzwica Duża. 
 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej (ścieżki rowerowe) n terenie gminy Niemce 
 Rozbudowa połączeń rowerowych pomiędzy Świdnikiem a LOF, ze szczególnym 

uwzględnieniem połączenia z Lublinem – wypożyczalnie dla rowerów, ścieżki rowerowe, 
stojaki rowerowe, ścieżki zdrowia . 

 Rozbudowa szlaków, ścieżek rowerowych wraz z przedłużeniem ścieżki rowerowej wzdłuż 
Bystrzycy od terenu Miasta Lublin, w kierunku Gminy Spiczyn. 

 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dk 82 od terenu Miasta Lublin w kierunku Gminy Łęczna. 
 Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Piaski z Gminą Rybczewice, stanowiącej alternatywę 

dla ruchu samochodowego. 
 Utworzenie ścieżek rowerowych w dolinie rzeki Bystrzyca. 

 

4.2 GMINNE STRATEGIE ROWEROWE 

Zostaną opracowanie i będą sukcesywne wdrażanie gminne strategie rowerowe, stanowiąc 
uzupełnienie programu budowy głównych tras rowerowych w obszarze LOF (zadanie 4.1). Strategie te 
skierowane będą na powstanie lokalnej infrastruktury rowerowej m.in.: 

 połączeń lokalnych źródeł ruchu (miejsca zamieszkania, pracy, usług) z węzłami 
przesiadkowymi na transport zbiorowy,  

 dojazdów do szkół, sklepów, punktów usługowych itp.,  
 połączeń pomiędzy gminami 
 połączeń z głównymi trasami rowerowymi, 
 parkingów rowerowych 

oraz promocję ruchu rowerowego.  

Rozwój ruchu rowerowego w poszczególnych gminach będzie wspierany, zwłaszcza ze względu na 
stosunkowo krótkie długości podróży lokalnych, sprzyjających korzystaniu z roweru.  

 

4.3 PROGRAM UŁATWIEŃ DLA RUCHU ROWEROWEGO 

W uzupełnieniu programów związanych zasadniczo z rozwojem infrastruktury rowerowej w obszarze 
LOF, podjęte będą działania skierowane na wprowadzanie ułatwień w korzystaniu z rowerów oraz 
minimalizowanie uciążliwości związanych z ukształtowaniem terenu. W ramach tego programu 
przewiduje się: 

- wprowadzanie zmian w organizacji ruchu dopuszczających ruch rowerowy pod prąd na 
lokalnych ulicach jednokierunkowych oraz na wybranych pasach autobusowych, 

- wyznaczanie skrótów rowerowych, np. przez tereny zielone, tereny kolejowe, 
- likwidowanie fizycznych barier, np. schodów, 
- wprowadzenie ułatwień organizacyjnych np. na wybranych trasach dostosowywanie 

autobusów do przewozu większej liczby rowerów,  
- w uzasadnionych przypadkach stosowanie rozwiązań technicznych niwelujących różnice 

terenowe (kładki pieszo-rowerowe). 
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Program będzie realizowany w poszczególnych gminach przy aktywnym udziale mieszkańców w 
identyfikacji miejsc najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych dla rowerzystów. 

 

W okresach największego zainteresowania tj. w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym (z uwzględnieniem 
w rozkładach wzmożonego zainteresowania przewozami w weekendy i w wakacje) usługa przewożenia 
rowerów będzie uruchomiana także na liniach turystycznych (zwłaszcza jeśli chodzi o dowóz do  
szlaków rowerowych). 

 

4.4 WDROŻENIE STANDARDÓW PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ W LOF 

Zostaną opracowane i wdrożone standardy służące planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i 
utrzymaniu infrastruktury rowerowej w LOF. Dotyczyć będą także prowadzenia ruchu rowerowego w 
trakcie wykonywanych remontów dróg. Dokument powstanie na podstawie podobnego dokumentu 
obowiązującego w Lublinie.  

Standardy będą stosowane przez jednostki w poszczególnych gminach zajmujące się planowaniem, 
przez biura projektowe i firmy wykonawcze oraz przez zarządców dróg i zarządców ruchu we 
wszystkich przedsięwzięciach budowlanych i modernizacyjnych realizowanych na terenie Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Umożliwi to zachowanie jednolitego, możliwie wysokie standardu budowy i 
utrzymania infrastruktury rowerowej. 

Zakłada się, że standardy projektowania infrastruktury rowerowej będą systematycznie aktualizowane 
w kolejnych latach. 

 

4.5 OPRACOWANIE ROWEROWEJ MAPY LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

Zadanie obejmie opracowanie ogólnodostępnej i stale aktualizowanej mapy infrastruktury rowerowej 
LOF (trasy i parkingi rowerowe oraz wypożyczalnie rowerów publicznych) ułatwiającej planowanie i 
odbywanie podróży. Mapa poza informacjami o infrastrukturze będzie zawierać informacje o jakości 
tras i warunkach bezpieczeństwa ruchu. 

 

4.6 WPROWADZENIE PROCEDURY AUDYTU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ 

Zostanie wprowadzona procedura audytu infrastruktury rowerowej w odniesieniu do istniejących i 
planowanych rozwiązań, w tym: 

- Obowiązkowy będzie audyt rozwiązań rowerowych na etapie projektowania i budowy tras 
rowerowych. 

- Wprowadzony zostanie audyt istniejącej infrastruktury, polegający na monitorowaniu 
geometrii i stanu technicznego sieci tras i weryfikacji warunków widoczności pod kątem 
warunków dla bezpiecznego ruchu rowerowego. 

Działanie to będzie wymagać opracowania zasad procedury wykonywania audytu infrastruktury 
rowerowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. 

 

4.7 PROGRAM „ROWER W SZKOLE” 

Zadanie będzie wykonywane przez poszczególne gminy i będzie składać się z trzech elementów: 

 rozwoju infrastruktury rowerowej w otoczeniu szkół i na trasach dojazdowych, 
 wsparcia szkół w zakresie wyposażenia w rowery, w celu umożliwienia organizowania 

specjalnych lekcji edukacyjnych, wycieczek rowerowych oraz gier i zabaw dot. zrównoważonej 
mobilności,  
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 wdrażania rozwiązań innowacyjnych, takich jak np. „rowerobusy”, umożliwiające pod opieką 
osoby dorosłej wspólne przejazdy rowerem pomiędzy domem i szkołą.  

Początkowo program zostanie wdrożony w wybranych szkołach (pilotażowo), a następnie będzie 
rozwijany w granicach LOF. 

 

4.8 ROZWÓJ SYSTEMU ROWERU PUBLICZNEGO 

Rozwijany będzie system roweru publicznego w całym obszarze LOF. Rozwój będzie bazować na 
systemie funkcjonującym w Lublinie i Świdniku, także z wprowadzaniem różnych nowych form roweru, 
w tym: dla dzieci, seniorów, towarowych, elektrycznych, itp. 

Działanie to będzie wymagać zidentyfikowanie potrzeb LOF jeśli chodzi o rozmieszczenie stacji roweru 
publicznego i ich rozmiar. Zakłada się, że zostaną wzięte pod uwagę m.in.: powiązania obszarów 
zurbanizowanych (głównie zabudowy mieszkaniowej, centrów miast) z węzłami przesiadkowymi na 
transport zbiorowy i atrakcyjne cele turystyczne. 

 

4.9  ROZWÓJ SYSTEMU B+R 

Stworzony zostanie system parkingów rowerowych lokalizowanych przy przystankach transportu 
zbiorowego w całym obszarze LOF. Parkingi B+R będą organizowane w połączeniu z rozwijanym 
systemem P+R oraz jako parkingi niezależnie.  

Działanie to będzie wymagać zidentyfikowania potrzeb LOF jeśli chodzi o rozmieszczenie parkingów i 
ich wielkość. Parkingi będą sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków kolejowych, 
autobusowych (busowych) i trolejbusowych. 

 

 

 

5   UKŁAD DROGOWY I ROLA SAMOCHODU 
 

5.1 SYSTEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ LOF 

Rozwój infrastruktury transportowej LOF i zapewnienie wysokiej jakości jej utrzymania będzie 
wymagać wdrożenia systemowego zarządzania majątkiem (siecią drogową, rowerową, trasami 
pieszymi i infrastrukturą transportu zbiorowego).  Oprócz korzyści związanych z zapewnieniem 
dobrego stanu infrastruktury, przyniesie to także oszczędności finansowe w związku z możliwością 
optymalizowania ponoszonych wydatków utrzymaniowych. 

W ramach tego zadania zakłada się: 

- Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania utrzymaniem infrastruktury transportowej w 
obszarze LOF wraz z systematycznie aktualizowaną bazą danych o stanie technicznym 
infrastruktury i możliwością przewidywania, planowania i optymalizowania wydatków na jej 
utrzymanie. 

- Opracowanie wieloletniego programu napraw i remontów infrastruktury drogowej, rowerowej 
i pieszej z programem finansowania z uwzględnieniem na terenie miast i miejscowości 
programów przekształceń przestrzeni ulic w kierunku rozwiązań porządkujących parkowanie, 
zwiększających dostępność ulic dla ruchu pieszego i rowerowego oraz poprawiających 
bezpieczeństwo ruchu. 

Zakłada się, że remonty nie powinny jedynie odtwarzać stanu istniejącego (np. poprzez remont 
nawierzchni), ale powinny być wykorzystywane jako element modernizacji i rewitalizacji dróg i ulic.   
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5.2 ROZWÓJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM W LOF 

Rozwijana będzie idea systemowego zarządzania ruchem. Umożliwi to poprawę warunków ruchu 
transportu zbiorowego (także poprzez możliwość uprzywilejowania), porządkowanie ruchu i 
zapewnianie jego płynności (skrócenie czasu przejazdu, obniżenie kosztów eksploatacyjnych), poprawę 
bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

W związku z powyższym kontynuowany będzie rozwój systemu wdrażanego w Lubinie zarówno pod 
względem obszarowym (na całość obszaru LOF) jak i funkcjonalnym (sterowanie sygnalizacją świetlną, 
monitorowanie ruchu, szybkie reagowanie w stanach awaryjnych (wypadki, kolizje, awarie), 
informowanie użytkowników systemu o aktualnej sytuacji ruchowej w mieście, zarządzanie 
transportem publicznym z udzielaniem priorytetów w ruchu ulicznym, zarządzanie parkowaniem i 
zarządzanie ruchem towarowym). W działaniu tym zostaną wykorzystane funkcje obecnego 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie oraz kontynuowane będzie inwestowanie w 
rozwój nowoczesnych i wysoce efektywnych ekonomicznie technologii umożliwiających zarządzanie 
systemem transportowym.  

 

Elementem tego działania będzie projekt zgłoszony do współfinansowania ze środków UE Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i 
Komunikacją w Lublinie”. 

 

5.3 ROZWÓJ UKŁADU DROGOWEGO 

Kontynuowany będzie rozwój układu drogowego LOF w zakresie: 

 połączeń drogowych z drogami wyższego rzędu, 
 dróg lokalnych (modernizacja istniejących odcinków i budowa nowych) z założeniem 

zapewnienia bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i 
powiatowej sieci drogowej.  

Rozwój układu drogowego będzie następował z uwzględnieniem analiz kosztów i korzyści społecznych, 
określających efektywność poszczególnych przedsięwzięć. Opracowane zostaną także standardy 
budowy, przebudowy oraz remontów dróg lokalnych na terenie LOF. 

 

W ramach tego zadania będą realizowane projekty zapisane w dokumencie Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 

1. Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. 
Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19). 

2. Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów 
Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła 
Lublin Sławinek (S12/S17/S19). 

3. Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. 
Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. 
Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830. 

 

5.4   DOSTOSOWANIE ULIC DO ICH FUNKCJI 

Plan mobilności LOF zakłada, że drogi i ulice będą dostosowywane do ich funkcji. Jest to ważne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa ruchu ale także jednoznacznego określenia zasad dostępności i obsługi 
przyległej zabudowy. Będzie to wymagać: 

 Przeanalizowania i ew. weryfikacji klas funkcjonalnych dróg/ulic w obszarze LOF, zwłaszcza w 
miastach i miejscowościach, 
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 Opracowania zestawu działań dostosowujących poszczególne ulice do ich funkcji, także 
poprzez zmianę ich charakteru (w obszarach centralnych miast i miejscowości, dzielnicach 
mieszkaniowych) polegającą m.in. na: ograniczaniu szerokości jezdni oraz liczby i szerokości 
pasów ruchu, ograniczaniu powierzchni skrzyżowań, wprowadzaniu skrzyżowań 
równorzędnych, zwiększaniu gęstości powiązań ulic z obsługiwanym obszarem, wprowadzaniu 
ułatwień w przekraczaniu jezdni przez pieszych i rowerzystów, stosowaniu uspokojeń ruchu, 
przerywaniu ciągłości ciągów w celu przeciwdziałania samochodowemu ruchowi 
tranzytowemu, tworzeniu stref zamieszkania, tworzeniu bram wjazdowych do obszarów 
zabudowanych, wydzielaniu specjalnych pasów ruchu dla autobusów, trolejbusów i rowerów. 
Działania te przewiduje się na ulicach poza korytarzami dróg wyższych klas. 

 

5.5 ZINTEGROWANY PROGRAM NA RZECZ NOWEJ ROLI SAMOCHODU W LOF 

Zakłada się wspieranie wykorzystania z samochodów do odbywania podróży łączonych, z przesiadką 
na środki transportu zbiorowego. W związku z powyższym rozwijany będzie system P+R (w formie 
niskonakładowych parkingów w strefie peryferyjnej Lublina oraz poza nim, głównie w rejonie stacji i 
przystanków kolejowych oraz autobusowych) oraz system K+R (podwożenie). Decyzje realizacyjne 
określające: lokalizację, wielkość i sposób rozwiązania technicznego parkingów, będą podejmowane z 
uwzględnieniem rachunku kosztów i korzyści społecznych.  

Rozwijane będą idee podwożenia się (car-pooling) i wspólnego wykorzystywania samochodów (car-
sharing) poprzez wspieranie inicjatyw prywatnych i tworzenie rozwiązań systemowych, np.: 
zorganizowanie platformy pomagającej kontaktować się osobom zainteresowanym podwożeniem się; 
opracowanie zbioru zasad dot. podwożenia się (regulaminu), prowadzenie działań edukacyjnych i 
promocyjnych, a także wspieranie organizatorów systemu (indywidualnych, pracodawców, organizacji 
społecznych, sąsiedzkich, operatorów prywatnych). Możliwe będzie stosowanie dodatkowych zachęt 
jak np. wyznaczanie specjalnych miejsc parkingowych. 

Z drugiej strony prowadzona będzie polityka zachęcania do niekorzystania z samochodów w podróżach 
do centrów miast i miejscowości czy innych obszarów wrażliwych. W związku z powyższym zostanie 
uruchomiony program przekształceń układu drogowego (w powiązaniu z zadaniami 5.3 i 5.4) 
obejmujący takie rozwiązania jak: 

• W strefach A i wybranych strefach B Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (wyznaczonych w 
ramach podziału obszaru LOF na strefy komunikacyjne): 
- ograniczanie szerokości jezdni oraz liczby i szerokości pasów ruchu, 
- ograniczenie powierzchni skrzyżowań, zwiększanie dostępności ulic (powiązań z obsługiwanym 

obszarem), 
- uspokajanie ruchu i ograniczenie prędkości dopuszczalnej (strefy zamieszkania, strefy 30 

km/h), 
- przerywanie ciągłości ciągów (przeciwdziałanie ruchowi tranzytowemu), 
- wydzielanie pasów ruchu dla autobusów, trolejbusów i rowerów,  
- wyznaczanie naziemnych przejść dla pieszych, 
- czasowe lub stałe zamknięcia obszarów (odcinków ulic) dla ruchu samochodowego,  
- redukowanie liczby miejsc do parkowania samochodów,   
- dostosowanie sygnalizacji świetlnej do potrzeb ruchu pieszego i rowerowego oraz priorytetów 

dla transportu zbiorowego. 

• W rejonie szkół (zwłaszcza podstawowych i gimnazjów): 
- ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, bądź 

całkowite wyłączenia z ruchu samochodowego, 
- organizacja K+R, 
- organizacja dojść pieszo i dojazdów rowerem, 
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- organizacja obsługi transportem zbiorowym. 

 

W przypadku Lublina zakłada się program obejmie także takie rozwiązania jak: 

 Uruchomienie systemu miejskich wypożyczalni samochodów publicznych o ekologicznym 
napędzie. 

 Promowanie ekologicznych taksówek wraz z tworzeniem zachęt poprzez organizowanie 
specjalnych miejsc postojowych czy uprzywilejowanie w ruchu.  

 Promocja samochodów o małych gabarytach i silnikach. Podjęte zostaną działania edukacyjne 
i promocyjne na rzecz zmiany rodzajów samochodów wykorzystywanych w podróżach 
miejskich. Zachęty mogą obejmować np.  udzielanie dostępu do wybranych obszarów miasta 
tylko pojazdom o małych gabarytach i silnikach, stosowanie preferencji w opłatach za 
parkowanie, wyznaczanie specjalnych miejsc parkingowych, dopuszczenie do korzystania ze 
specjalnych pasów ruchu. 

 

5.6  PROGRAM PORZĄDKOWANIA PARKOWANIA 

Dla obszarów, wyznaczonych jako strefa A i B w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym (wyznaczonych w 
ramach podziału obszaru LOF na strefy komunikacyjne) przygotowane zostaną programy 
porządkowania parkowania. W ramach tych programów: 

- Przeprowadzona zostanie inwentaryzacja parkowania (ilości miejsc do parkowania, sposobu 
wykorzystania miejsc, parkowania niezgodnego z przepisami, itd.); 

- Przygotowane zostaną działania skierowane na: eliminację parkowania niezgodnego z 
przepisami i zagrażającego bezpieczeństwu ruchu, odblokowanie i ochronę nawierzchni 
chodników (w możliwie jak najkrótszym czasie z całkowitym wyeliminowaniem parkowania na 
chodnikach i trawnikach) oraz stworzenia podstaw rewitalizacji ulic i placów.  

- Zaplanowane zostaną miejsca do parkowania rowerów, motocykli i skuterów oraz 
samochodów dostawczych. 
 

W odniesieniu do strefy płatnego parkowania w Lublinie przewiduje się 

• Rozwój obszarowy (poszerzanie granic strefy) i funkcjonalny (regulowanie stawek opłat za 
parkowanie, limitowanie czasu parkowania), poprawę jakości kontroli przestrzegania 
regulaminu strefy.  Działania będą skierowane także na ograniczenie liczby samochodów 
mieszkańców strefy płatnej, poprzez stosowanie instrumentów zachęcających do rezygnacji z 
posiadania samochodu i stosowanie rozwiązań rekompensujących (np. ulgi w korzystaniu z 
komunikacji miejskiej, dostęp do parkingów poza strefą na preferencyjnych warunkach), lub 
zniechęcających (np. wyższe opłaty abonamentowe, limitowanie liczby abonamentów).  

W odniesieniu do pozostałych gmin LOF, przeprowadzona analiza możliwości/konieczności 
wprowadzenia stref płatnego parkowania wraz z ew. wyznaczeniem ich zasięgu i zasad 
funkcjonowania. 

 

Skuteczność działań na rzecz porządkowanie parkowania będzie zależeć od możliwości skuteczniejszej 
egzekucji zasad parkowania przez służby porządkowe (straż miejska i policja) z określeniem 
priorytetów – np. częstsze stosowanie blokowania i odholowania pojazdów zwłaszcza, gdy zagrażają 
one bezpieczeństwu ruchu (np. gdy ograniczają widoczność i utrudniają ruch, w tym pieszy i 
rowerowy). 
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W miastach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz obszarach zurbanizowanych miejsca do 
parkowania w pasach drogowych będą zastępowane miejscami na parkingach wydzielonych. Do tego 
celu przewiduje się wykorzystywanie istniejących (i planowanych) parkingów miejskich oraz parkingów 
prywatnych (w tym kubaturowych w Lublinie). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki współpracy z 
właścicielami/zarządcami parkingów prywatnych i np. porozumień określających zasady włączenia 
wolnych miejsc do systemu parkingów miejskich. 

 

6   TRANSPORT ŁADUNKÓW 
 

6.1 PROGRAM OBSŁUGI RUCHU TOWAROWEGO (I PRZESYŁEK KURIERSKICH) 

Wprowadzone zostaną systemowe rozwiązania jeśli chodzi o organizację dostaw towarów i przesyłek 
kurierskich w wybranych obszarach LOF, zwłaszcza w strefach określonych jako A. 

W ramach działania tego LOF zostanie podzielony na podobszary - strefy obsługi ze ściśle określonymi 
zasadami prowadzenia dostaw, obejmującymi: 

- ograniczenia dot. okresów prowadzenia dostaw,  
- ograniczenia dot. czasu załadunku/wyładunku,  
- wskazania miejsc postoju dla pojazdów towarowych w pasach drogowych ulic,  
- preferencje dot. wykorzystania określonych rodzajów pojazdów (także z wykorzystaniem 

skuterów, motorowerów i rowerów towarowych),  
- zasady udostępniania specjalnych pasów ruchu dla pojazdów towarowych,  
- organizowanie planów dostaw towarów do poszczególnych podobszarów,  
- zorganizowanie systemu zarządzania ruchem pojazdów towarowych wraz z systemami 

informacji o wolnych miejscach załadunku/rozładunku. 

Ze względu na zróżnicowanie uwarunkowań, regulacje będą dotyczyć poszczególnych podobszarów 
LOF, lub nawet pojedynczych obiektów (np. galerii handlowych).  Program obsługi ruchu towarowego 
zostanie opracowany przy współpracy z centrami logistycznymi, przewoźnikami i odbiorcami 
ładunków. 

 

6.2  PROMOCJA ELEKTRYCZNYCH POJAZDÓW DOSTAWCZYCH I ROWERÓW TOWAROWYCH 

Dla wybranych obszarów LOF zostanie opracowany program zachęt (z zakresu organizacji ruchu) i 
działań edukacyjnych oraz promocyjnych na rzecz stosowania przez firmy transportowe elektrycznych 
pojazdów dostawczych. Zachęty mogą obejmować np. udzielanie dostępu do wybranych obszarów 
tylko pojazdom elektrycznym czy organizowanie specjalnych miejsc postojowych. Promowane będzie 
również wykorzystywanie rowerów towarowych (także z napędem elektrycznym) do przewożenia 
towarów na krótsze odległości np. w ścisłym centrum Lublina i w innych wybranych obszarach LOF (np. 
reprezentacyjnych, historycznych itp.).  

 

 

 

7   ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ 
 

7.1 PLANY MOBILNOŚCI 

W ramach Planu Mobilności LOF inicjowane i opracowywane będą plany mobilności: indywidualne i 
dla grup społecznych/wiekowych (np. studentów, osób starszych). Plany te będą zasadniczo dotyczyć: 
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 osób mieszkających i pracujących w Lublinie, a więc także mieszkańców gmin LOF codziennie 
dojeżdżających do Lublina), 

 przedszkoli i szkół, 
 firm z dużą liczbą pracowników, 
 osiedli mieszkaniowych, 
 pojedynczych obiektów (o różnych funkcjach),  
 wydarzeń specjalnych (imprezy sportowe, koncerty, itd.). 

Plany te będą dotyczyć sposobu wykonania podróży, ale także przystosowania miejsc (źródeł i celów 
podróży) do zrównoważonego podróżowania (np. dowiązanie do tras rowerowych, zorganizowanie 
parkingu rowerowego, szatni i pryszniców, ułatwienie dojścia do przystanku  lub zmiany jego 
usytuowania).  Będą także wymagać współpracy Lublina z uczelniami, dużymi zakładami pracy, 
poszczególnymi gminami (np. współfinansowanie biletów komunikacji miejskiej, stworzenia brakującej 
infrastruktury). 

 

W ramach tego zadania przewiduje się: 

 przygotowanie założeń metodycznych wykonywania planów mobilności, 
 opracowanie pilotażowego planu mobilności przez miasto Lublin dla różnych grup 

zainteresowań, ze sformułowaniem ew. rekomendacji dot. opracowywania kolejnych planów, 
 uruchomienie procesu opracowywania planów mobilności w LOF. 

 

Plany mobilności będą wymagać: rozpoznania potrzeb transportowych użytkowników, identyfikacji ich 
zachowań komunikacyjnych oraz możliwości ich zmian oraz dostępnej oferty systemu transportowego 
dla określonej grupy. Umożliwi to optymalizowanie sposobu podróżowania z uwzględnieniem 
kryteriów czasu i kosztu podróżowania oraz wykorzystywanego środka transportu (z ograniczaniem 
roli samochodu).   

 

7.2 PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA TRANSPORT W GODZINACH SZCZYTU 

Zadaniem będzie ograniczanie zapotrzebowania na podróżowanie w godzinach szczytu. Zmniejszy to 
presję na powiększanie przepustowości systemu, często związane z koniecznością rozbudowy 
infrastruktury czy zakup nowego taboru. Zakłada się przygotowanie i wdrożenie programu 
obejmującego następujące rozwiązania: 

• Promowanie elastycznych godzin pracy (także w urzędach i jednostkach samorządowych), np. 
poprzez: 

- określenie przedziału czasowego, dla godzin rozpoczęcia pracy (np. między 06.30 a 09.30); 

- określenie godzin wspólnych, obowiązkowej obecności w miejscu pracy (np. między 10.00 a 

14.00);  

- stosowanie zadaniowego czasu pracy, z rozliczaniem pracownika z faktycznego efektu pracy 

lub z liczby przepracowanych godzin, wykonywanych w dowolnym okresie (np. z możliwością 

skumulowania pracy w 4 dniach w tygodniu i uzyskaniem dodatkowego dnia wolnego). 

• Promowanie pracy w domu. W przypadku niektórych rodzajów wykonywanej pracy, dobrym 
rozwiązaniem jest umożliwienie wykonywania pracy w formule tzw. „pracy zdalnej”, w niektóre 
dni wykonywanej w domu (np. raz w tygodniu).  

• Rozwój e-usług w urzędach LOF. System transportowy jest obciążany także niepotrzebnymi 
podróżami, np. tymi, które są wykonywane w związku ze zbędnymi procedurami 
administracyjnymi lub niedostateczną informacją.  Wymaga to dalszego powiększania zakresu 
świadczenia e-usług, także w urzędach miast i gmin oraz jednostek im podległych.  
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• Stosowanie niższych taryf w komunikacji miejskiej poza godzinami szczytu (na podstawie 
wykonanych badań rynku), 

Elementem programu będzie projekt realizowany w ramach Strategii ZIT LOF: E-gminy w Lubelskim 
Obszarze Funkcjonalnym. 

 

7.3  WPROWADZENIE OBOWIĄZKU WYKONYWANIA PLANU TRANSPORTOWEGO INWESTYCJI MOGĄCEJ SILNIE 

ODDZIAŁYWAĆ NA SYSTEM TRANSPORTOWY LOF 

Wzmocnienie mechanizmu publicznej kontroli nad procesem inwestycyjnym i ograniczenia ryzyka 
potencjalnie negatywnego wpływu poszczególnych inwestycji na funkcjonowanie systemu 
transportowego wymaga współpracy z inwestorami (także na terenach nieobjętych planami 
miejscowymi), w celu weryfikacji ich zamierzeń pod kątem: wpływu na system transportowy 
(oddziaływania w zakresie transportu samochodowego, zbiorowego, rowerowego i pieszego oraz 
parkowania i dostaw ładunków), konieczności zastosowania środków zaradczych (inwestycyjnych i 
organizacyjnych) oraz sposobu ich wdrożenia oraz wskazania podziału zadań pomiędzy inwestorem i 
miastem. Wymaga to uzupełnienia procesu inwestycyjnego o Plan Transportowy inwestycji mogącej 
silnie oddziaływać na funkcjonowanie system transportowego. 

W zależności od potrzeb, wielkości i specyfiki obszaru dokument taki powinien zwierać: 

- bilans funkcji przewidziany w ramach inwestycji, 
- założenia i zasady obsługi komunikacyjnej inwestycji wszystkimi rodzajami transportu (piesi, 

rowery, transport zbiorowy, samochody), 
- prognozy wielkości ruchu generowanego i absorbowanego przez inwestycję, 
- założenia dotyczące podziału zadań przewozowych w obsłudze podróży generowanych i sposobu 

jego uzyskania, 
- prognozy wpływu inwestycji na system transportowy w skali zdefiniowanego wcześniej obszaru 

(ruch pieszy, rowerowy, samochodowy i transport zbiorowy), 
- określenie kosztów i korzyści społecznych (w ujęciu transportowym) wynikających z jego realizacji. 

 

 

7.4  PROGRAM WSPIERANIA EFEKTYWNYCH SPOSOBÓW PODRÓŻOWANIA 

Zakłada się uruchomienie programu współpracy gmin LOF i pracodawców na rzecz wspierania 
pracowników rezygnujących z podróżowania samochodem na rzecz odbywania podróży pieszo, 
rowerem i transportem zbiorowym. Wsparcie może polegać na przykład: dofinansowanie biletów 
komunikacji miejskiej, premiowanie i nagradzanie dojazdów rowerem i chodzenia pieszo, doposażanie 
w rowery, organizowanie miejsc parkingowych, zaplecza socjalnego, organizację tras rowerowych, 
dostosowywanie lokalizacji przystanków. 

W związku z dużą liczbą mieszkańców gmin LOF dojeżdżających do pracy na terenie Lublina, 
szczególnym zadaniem będzie wspieranie inicjatyw i pracodawców zachęcających pracowników do 
korzystania z transportu zbiorowego i rowerowego.  

 

7.5  OPRACOWANIE KALKULATORA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI 

Opracowany zostanie kalkulator (w formie powszechnie dostępnej aplikacji), umożliwiający obliczanie 
analizowanie kosztów podróży wykonywanych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym z 
wykorzystaniem różnych środków transportu. W ramach kalkulatora możliwe będzie udostępnianie 
także innych funkcji (np. szacowania skutków środowiskowych podróży, organizacji rywalizacji osób i 
grup konkurujących w ramach zasad zrównoważonej mobilności). 
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8   BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 
 

8.1 POWOŁANIE JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I 

BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO W TRANSPORCIE W LOF 

Powołana zostanie jednostka odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i osobistego 
w transporcie zbiorowym w skali całego terenu LOF. Zadaniem jednostki tej będzie: 

- Przygotowanie i prowadzenie bazy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego i 
bezpieczeństwie osobistym w transporcie. 

- Przygotowywanie cyklicznych raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
bezpieczeństwa osobistego w transporcie. 

- Przygotowywanie lokalnych (w ramach LOF) programów poprawy bezpieczeństwa ruchu i 
bezpieczeństwa osobistego w transporcie, koordynowanie ich wdrożenia i monitorowanie. 

- Wdrażanie środków prewencyjnych gwarantujących szybki i istotny spadek liczby ofiar 
śmiertelnych w obszarze, np. system zarządzania prędkością, uspokojenia ruchu itp. 

- Inicjowanie i nadzorowanie współpracy pomiędzy administracją rządową, administracją 
samorządową, organizacjami pozarządowymi. 

- Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa w transporcie i pozyskiwanie 
poparcia mieszkańców LOF dla realizowanych działań. 

- Ocena efektów realizowanych działań. 

 

Prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie będzie wymagać dysponowania 
dedykowanymi na ten cel środkami finansowymi, ze świadomością, że dobrze przygotowane 
rozwiązania ograniczające zagrożenie w ruchu drogowym, czy poprawiające bezpieczeństwo osobiste 
w komunikacji miejskiej zwykle są efektywne i tańsze niż usuwanie skutków wypadków. Zakłada się, że 
jednostka ta będzie dysponować wydzielonym funduszem przeznaczonym na działania związane z 
poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa osobistego w transporcie. 

 

8.2  STWORZENIE SYSTEMU MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE  

Zostanie opracowany i wdrożony system umożliwiający zbieranie, przetwarzanie oraz analizowanie 
informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego i bezpieczeństwie osobistym w transporcie w 
Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. W ramach systemu powstanie baza danych w której będą 
gromadzone informacje o wypadkach, ofiarach, kolizjach, wykroczeniach, ich przyczynach i 
okolicznościach powstawania itp.. System będzie umożliwiać m.in.: 

 łączenie danych zbieranych przez rożne jednostki w tym policję i służby miejskie z informacjami 
posiadanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe i służby medyczne, itp. 

 analizę tych danych i ich udostępnianie zainteresowanym podmiotom, 
 publikowanie danych i analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 wykorzystywanie danych w celach projektowych oraz przez organizacje społeczne. 

 
 

8.3  PROGRAM  POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE 

Uruchomiony zostanie program poprawy bezpieczeństwa w transporcie dotyczący wszystkich gmin na 
terenie LOF (ew. poszczególnych obszarów). Obejmie on: 

- Wykonane szczegółowej diagnozy stanu istniejącego, która stanie się podstawą sfomułowania 
programu naprawczego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa osobistego w transporcie. 
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- Opracowanie i wdrożenie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie niezbędnych  
zmian w infrastrukturze drogowej i organizacji ruchu (m.in. rozwijanie idei uspokojenia ruchu na 
przejściach dróg przez miejscowości, przez tereny mieszkaniowe, segregowanie ruchu różnych 
grup użytkowników, eliminowanie miejsc niebezpiecznych).  

- Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych i promujących bezpieczne zachowania na 
drodze. 

- Monitorowanie efektów wprowadzonych rozwiązań. 
 

Szczególnym zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego w obszarach 
zurbanizowanych LOF (w szczególności: w obszarze śródmiejskim Lublina, w centrach dzielnic Lublina, 
w centrach lokalnych poszczególnych gmin i miejscowości, na trasach dojść i w obszarach węzłów 
przesiadkowych, na trasach rowerowych, na terenach mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie szkół).  

Zwrócona będzie uwaga na: dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymagań określonych w 
standardach technicznych dla infrastruktury rowerowej i pieszej oraz likwidowanie barier, przeszkód, 
miejsc uciążliwych i niebezpiecznych występujących w systemie. Stosowane rozwiązania będą 
elementem szerzej zakrojonych działań na rzecz uspokajania i ograniczania ruchu samochodowego. 

 

8.4 WPROWADZENIE PROCEDURY AUDYTU BRD 

Wprowadzona zostanie obowiązkowa procedura audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego czyli oceny 
nowych rozwiązań drogowych, projektów modernizacji i projektów organizacji ruchu z punktu 
widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Audyt bezpieczeństwa będzie prowadzony na różnych 
etapach procesu inwestycyjnego:  projektu koncepcyjnego, projektu technicznego, przed oddaniem 
inwestycji do użytku. Efektem audytów będzie określenie wszystkich potencjalnych zagrożeń i 
sformułowanie propozycji, jak te mankamenty można usunąć.  

 

 

9  EDUKACJA TRANSPORTOWA 
 

9.1  WYZNACZENIE GRUP DOCELOWYCH PLANU MOBILNOŚCI LOF 

W początkowej fazie wdrażania Planu Mobilności LOF wśród mieszkańców LOF zidentyfikowane i 
wyznaczone zostaną grupy docelowe dla programów edukacyjnych i planów mobilności. Zadanie to 
będzie realizowane etapowo poprzez: 

• Analizę istniejących zbiorów danych dotyczących mobilności w LOF w celu określenia, jakie wyniki 
dotyczące zachowań i opinii są dostępne, a jakich danych brakuje.  

• Przygotowanie i przeprowadzenie badań empirycznych metodami psychologii środowiskowej 
służące zidentyfikowaniu postaw, preferencji i opisaniu nawyków grup docelowych dotyczących 
mobilności w LOF. Na tej podstawie zostaną wyróżnione grupy docelowe dla dalszych działań 
związanych z polityką mobilności obszaru funkcjonalnego. 

• Identyfikację rozwiązań dotyczących mobilności, które dana grupa akceptuje, jest gotowa 
rozważyć, odrzuca.  

• Analizę dostępnych form komunikowania i informacji związanych z mobilnością i ich dostosowanie 
do potrzeb i preferencji poszczególnych grup docelowych. Działanie to będzie podstawą do 
sformułowania programów adekwatnych działań edukacyjnych i promocyjnych dla 
poszczególnych grup. Uzyskane wyniki będą także pomocne w optymalizowaniu działań 
infrastrukturalnych i organizacyjnych dotyczących systemu transportowego. 
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• Określenie celów polityki, treści edukacyjnych w odniesieniu do postaw danej grupy, określenie 
miar sukcesu w odniesieniu do danej grupy.  

 

9.2  PROGRAMY EDUKACJI TRANSPORTOWEJ 

W ramach Planu Mobilności LOF zostaną opracowanie i wdrożone programy edukacyjnych dla 
poszczególnych grup docelowych wśród mieszkańców LOF. Ich zadaniem będzie zwiększenie 
świadomości komunikacyjnej mieszkańców LOF oraz promowanie proekologicznych postaw. W 
szczególności programy obejmą: pracowników jednostek samorządowych, radnych, studentów i 
pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, pracowników dużych firm, zawodowych kierowców, 
funkcjonariuszy straży miejskiej i policji oraz osoby starsze i osoby o ograniczonej mobilności. Treści 
programowe będą przekazywane w formie: wykładów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, kursów 
szkoleniowych, broszur informacyjnych i poradników oraz wydarzeń organizowanych w przestrzeni 
publicznej. 

 

Zadaniem szczególnym będzie program edukacji w szkołach. Treści dot. zrównoważonej mobilności 
będą przekazywane w dostosowaniu do wieku odbiorców jako przykłady dobrych zachowań i wzorce 
do naśladowania. Zajęcia będą organizowane z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego zestawu 
materiałów edukacyjnych i z dużym udziałem zadań praktycznych (np. jak korzystać z komunikacji 
miejskiej, poruszać się pieszo, rowerem). W przygotowaniu zajęć zostaną wykorzystane doświadczenia 
Lublina, z realizowanego programu „Lublin rowerem”, zwłaszcza wnioski organizacyjne i programowe. 
Uruchomiony będzie kompleksowy program edukacyjny, obejmujący wszystkie szkoły na terenie LOF i 
wszystkie poziomy edukacji (zwłaszcza szkoły podstawowe i gimnazja) z założeniem prowadzenia 
cyklicznych zajęć dot. „mobilności”, m.in. w ramach: wychowania komunikacyjnego (przez 
uzupełnienie programu o treści dotyczące mobilności), wychowania fizycznego (w formie zajęć 
praktycznych w terenie), w świetlicach szkolnych (dla najmłodszych dzieci) oraz dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych. W ramach zajęć dostosowanych do wieku odbiorców przekazywane będą treści 
związane ze zrównoważoną mobilnością, przedstawiane przykłady dobrych zachowań i wzorce do 
naśladowania. Zajęcia będą organizowane z wykorzystaniem przygotowanych materiałów 
edukacyjnych i z dużym udziałem zadań praktycznych (korzystanie z komunikacji miejskiej, poruszanie 
się pieszo, rowerem).  

W program edukacyjny będą zaangażowani specjaliści zajmujący się problematyką zrównoważonej 
mobilności oraz wytypowani nauczyciele, których zadaniem będzie (przy wsparciu merytorycznym i 
organizacyjnym urzędów gmin) kontynuowanie przekazywania treści programowych i utrwalanie 
nawyków związanych ze zrównoważoną mobilnością, np. w postaci organizowania wycieczek, nauki 
jazdy na rowerze, itd. 

W pierwszym okresie: 

- opracowana zostanie metodyka prowadzenia zajęć, 
- przygotowane zostaną materiały dydaktyczne, 
- uruchomiony zostanie program pilotażowy obejmujący wybraną grupę szkół, 
- wykonane zostaną badania efektów działań edukacyjnych z wnioskami do rozwiązań 

systemowych 

 

9.3 FORUM DYSKUSYJNE 

Zostanie powołane forum dyskusyjne dot. realizacji Planu Mobilności LOF. Forum będzie grupować 
nominowanych reprezentantów różnych środowisk (przedstawicieli urzędów gmin, jednostek 
zarządzających infrastrukturą i transportem, dzielnic, organizacji społecznych, ekspertów, środowisk 
naukowo-badawczych, mieszkańców, przedsiębiorców itd.). W ramach Forum prowadzone będą 
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debaty i dyskusje na różnego typu tematy, także kontrowersyjne, związane z realizacją Planu 
Mobilności. Celem będzie wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących funkcjonowania 
systemu transportowego i kierunków rozwoju LOF oraz formułowanie rekomendacji działań. 

 

9.4 PROGRAM „DOBRY PRZYKŁAD” 

Uruchomiony zostanie program „Dobry przykład” w ramach którego powstaną plany mobilności dla 
radnych, władz gminnych, urzędników miejskich (i pracowników podległych im jednostek). Ich celem 
będzie dawanie dobrego przykładu mieszkańcom LOF, jeśli chodzi o sposób podróżowania.   

 

9.5 PROGRAM PROMOCJI ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI 

Opracowany i wdrożony zostanie program promocji Planu Mobilności LOF, obejmujący: 

- Prowadzenie akcji promujących Plan Mobilności LOF, np. w lokalnych mediach oraz 
skierowanych bezpośrednio do wybranych grup, 

- Organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych połączonych z promocją 
zrównoważonej mobilności, 

- Przekazywanie informacji za pomocą strony internetowej i portali społecznościowych, 
- Przekazywanie informacji za pomocą broszur, plakatów i innych nośników informacji. 

 

 


