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1 KIERUNKI ROZWOJU 

 

1.1 Wstęp 

 

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025 obejmuje zagadnienia 
związane z: 

✓ zagospodarowaniem przestrzennym, 

✓ transportem zbiorowym, 

✓ ruchem pieszym, 

✓ ruchem rowerowym, 

✓ bezpieczeństwem ruchu, 

✓ siecią drogową i rolą samochodu, 

✓ parkowaniem, 

✓ transportem ładunków, 

✓ zarządzaniem mobilnością, 

✓ edukacją transportową i promocją. 

Kierunki rozwoju poszczególnych zagadnień wzajemnie się przenikają i uzupełniają. 

 

 

1.2 Zagospodarowanie przestrzenne 

Zagospodarowanie przestrzenne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (rozmieszczenie źródeł i celów 
podróży, ich gęstość i rodzaj) determinuje zapotrzebowanie na odbywanie podróży, ich kierunki i 
długość oraz rodzaj wykorzystywanych środków transportu. Rozpraszanie zabudowy w LOF oraz 
powstawanie obszarów monofunkcyjnych (np. tylko mieszkaniowych czy tylko biurowych) powoduje 
wzrost transportochłonności, zwiększa zużycie energii i koszty funkcjonowania transportu oraz 
negatywnie wpływa na środowisko. Utrudnia też odbywanie podróży pieszo i rowerem (ze względu na 
długości podróży) i osłabia efektywność transportu zbiorowego. Zachęca do korzystania z 
samochodów. 

Stąd kluczowe znaczenie ma zintegrowanie planowania przestrzennego i planowania transportu.  
Dążyć się powinno do skupienia źródeł i celów podróży w centrach miast, w centrach dzielnicowych, 
centrach gmin i w korytarzach dobrze obsługiwanych transportem zbiorowym oraz przemieszania 
funkcji zagospodarowania w poszczególnych obszarach. 

W ramach Planu Mobilności LOF będą wspierane działania na rzecz poprawy ładu przestrzennego LOF, 
przeciwdziałające procesom niekontrolowanego rozrostu i rozpraszania się zabudowy oraz żywiołowej 
urbanizacji nowych terenów. Wspierane będą działania na rzecz rewitalizacji centrów miast, centrów 
dzielnicowych i centrów gmin oraz lepszego wykorzystywania potencjału słabo zagospodarowanych 
bądź niezagospodarowanych terenów i otoczenia węzłów transportu zbiorowego. Rozwój 
zagospodarowania będzie zorientowany na obsługę transportem zbiorowym, komunikację rowerową 
oraz pieszą. 

 

W  związku z powyższym zakłada się następujące kierunki działań: 
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Działanie 1: 

Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych wybranych obszarów LOF 

 

W ramach tego działania zakłada się zainicjowanie planów i programów rozwojowych istotnych, 
atrakcyjnych obszarów LOF oraz obszarów o dużym potencjale, zapewnienie kontroli kierunków ich 
rozwoju oraz określenie ewentualnych wzajemnych zobowiązań dotyczących finansowania 
modernizacji i rozwoju infrastruktury w tych obszarach. W ramach programów rozwojowych zakłada 
się: 

✓ opracowanie koncepcji zwiększenia atrakcyjności obszaru (np. do zamieszkania, turystycznego, 
kulturalnego), 

✓ identyfikowanie warunków i możliwości przekształceń oraz dogęszczenia zabudowy, 

✓ wskazanie zasad zagospodarowania i zasady przekształceń terenów,  

✓ określenie zakresu modernizacji/rozwoju infrastruktury transportowej (poprawy dostępności 
obszaru), 

✓ wskazanie nowych lokalizacji obiektów i projektów zwiększających integrację społeczną i 
poprawiających wizerunek obszaru, 

✓ określenie zasad współpracy stron publicznej i prywatnej, 

✓ określenie harmonogramów, zasady realizacji i finansowania programu. 

Elementami tego działania będą projekty przewidziane do współfinansowania ze środków UE w 
ramach regionalnych i krajowych Programów Operacyjnych. 

 

Działanie 2: 

Opracowanie programów przekształceń otoczenia stacji i przystanków kolejowych 

 

Jednym z problemów jest sposób zagospodarowania terenów w sąsiedztwie kolei, zwłaszcza rejonów 
stacji i przystanków. Układ linii kolejowych, stacji i przystanków może być wykorzystywany z korzyścią 
dla LOF (do obsługi komunikacyjnej), ale tworzy także bariery rozwojowe (np. w związku z 
utrudnieniami w przekraczaniu szerokich pasów terenów kolejowych) oraz zakłóca planową 
gospodarkę przestrzenną.  Niewykorzystany potencjał tkwi także w zagospodarowaniu otoczenia stacji 
i przystanków.  

Priorytetowo będą traktowane zadania związane z modernizacją stacji i przystanków kolejowych  
(w tym dworców kolejowych) i zwiększaniem ich dostępności dla osób o ograniczonej mobilności,  
z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Działania obejmą także dostosowanie dojść 
pieszych do wymogów funkcjonalnych, lepsze powiązanie tych obiektów z przyległym obszarem oraz 
tworzenie ciągów pieszych przez tereny kolejowe (także innych zamkniętych, zagrodzonych). 

Niezbędna będzie współpraca ze spółkami Grupy PKP oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie infrastrukturą kolejową oraz terenami kolejowymi na rzecz ograniczania uciążliwości, jakie 
stanowią tereny kolejowe (ograniczenie efektu bariery komunikacyjnej i fragmentacji obszarów), 
integrowania terenów kolejowych z terenami miejskimi oraz uzgadniania zasad zagospodarowania 
nieruchomości kolejowych. Ważnym zadaniem będzie uwzględnianie w planach zagospodarowania 
terenów kolejowych możliwości tworzenia ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż torów kolejowych. 
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Działanie 3: 

Opracowanie programów rewaloryzacji ulic i placów 

 

Zakłada się, że ulice i place w miastach LOF powinny pełnić rolę nie tylko komunikacyjną, ale także 
kompozycyjną i funkcjonalną oraz powinny skupiać programy publiczno-usługowe. Działania w tym 
kierunku będą przynosić korzyści związane z rosnącą atrakcyjnością obszaru LOF.  

 

Działania będą dotyczyć poprawy jakości i dostępności ulic i placów dla wszystkich obywateli, 
jednoznacznego przypisania ulicom i obszarom zasad uprzywilejowania pieszych, transportu 
zbiorowego i ruchu rowerowego oraz odejścia od priorytetowego traktowania ruchu samochodowego.  
W ramach rewaloryzacji ulic i placów określane będą: 

✓ zasady obsługi transportowej i uprzywilejowania (ruch pieszy, rowerowy, samochodowy  
i transport zbiorowy), 

✓ zasady zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego i osobistego (mieszkańców i 
użytkowników ulicy), 

✓ rodzaje i intensywność funkcji (publicznych i komercyjnych), ich atrakcyjność i rozlokowanie, 

✓ zasady ochrony i kształtowania przestrzeni publicznych, 

✓ zasady ochrony i rozwoju środowiska (terenów zieleni, drzew i alei drzew),  

✓ zasady ochrony i rozwoju wartości kulturowych i historycznych miejsca,  

✓ warunki rozwoju gospodarczego. 

 

 

1.3 Transport zbiorowy 

Jednym z podstawowych założeń Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest 
usprawnienie transportu zbiorowego, zwiększenie jego dostępności a tym samym zwiększenie roli w 
systemie transportowym. Wymaga to zapewnienia konkurencyjności podsystemów: kolejowego, 
autobusowego (także busów) i trolejbusów w stosunku do samochodów. Oznacza to podejmowanie 
działań prowadzących m.in. do: 

✓ zwiększenia gęstości sieci tras komunikacyjnych (siatki połączeń), 

✓ zwiększenia dostępności przystanków (skrócenia odległości dojść i dojazdów do węzłów 
przesiadkowych, eliminowanie barier), 

✓ skrócenia czasu podróżowania,  

✓ utrzymywania cen biletów na rozsądnym, akceptowalnym poziomie, 

✓ zwiększenia niezawodności (dzięki poprawie jakości infrastruktury, wymianie taboru, poprawie 
jakości zarządzania), 

✓ zapewnienia punktualności, 

✓ dostosowania okresu funkcjonowania do potrzeb, 

✓ zwiększenia komfortu, 

✓ poprawie jakości informacji (na etapie planowania i wykonywania podróży), 

✓ zapewnienia bezpieczeństwa osobistego (na trasach dojść do przystanków, na przystankach) i 
komunikacyjnego (podczas jazdy). 

Część z działań związanych z systemem transportu zbiorowego będzie wymagać  poniesienia 
niezbędnych nakładów inwestycyjnych (budowa nowych tras, przebudowa istniejących tras, budowa i 
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przebudowa węzłów komunikacyjnych, zakupy taborowe, itd.). Część będzie mniej kosztowna a 
związana głównie z działaniami o charakterze organizacyjnym (poprawa punktualności, lepsza 
informacja, dostosowanie okresu funkcjonowania do potrzeb). Większość z podejmowanych działań 
będzie się wzajemnie uzupełniać.  

Plan mobilności podtrzymuje także kierunki działań zapisane w obowiązujących dokumentach 
strategicznych poszczególnych gmin i w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

 

W odniesieniu do systemu transportu zbiorowego Plan mobilności Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego zakłada następujące kierunki działań: 

 

Działanie 1: 

Usprawnienie zarządzania poprzez rozszerzenie współpracy Lublina z samorządami pozostałych 
gmin i doprowadzenie do zintegrowanego zarządzania systemem transportowym w obszarze LOF, 
docelowo z powołaniem wspólnej instytucji odpowiedzialnej za planowanie, projektowanie i 
eksploatację systemu transportowego. 

 

W interesie Lublina jest zapewnienie wysokiego udziału transportu zbiorowego i ruchu rowerowego w 
obsłudze ruchu dojazdowego do miasta. Będzie to miało decydujące znaczenie jeśli chodzi o 
ograniczanie natężeń ruchu samochodowego przekraczającego granice miasta, zwłaszcza w godzinach 
ruchu szczytowego, a w konsekwencji do zmniejszenia obciążeń głównych ulic prowadzących do 
centrum i w samym centrum oraz zapotrzebowania na parkowanie. W interesie pozostałych gmin jest 
poprawienie dostępności Lublina i jakości połączeń pomiędzy gminami transportem zbiorowym oraz 
rozwój systemu tras rowerowych wykorzystywanych do celów transportowych i rekreacyjnych, a także 
systemu roweru publicznego. Kluczowe w tym względzie będzie integrowanie organizacyjne 
i funkcjonalne wszystkich podsystemów transportu zbiorowego (kolei, komunikacji autobusowej 
i trolejbusowej) obsługujących obszar LOF, transportu rowerowego i samochodowego. Umożliwi to 
bowiem wszystkim jednostkom LOF wspólne: planowanie sieci połączeń, określanie sposobu obsługi 
(rodzaj środka transportu, częstotliwość, lokalizacja przystanków, system informacji, standardy 
techniczne itd.), zakres i określanie sposobu integracji (liczba i lokalizacja węzłów przesiadkowych, 
wykorzystanie P+R, B+R), ustalanie taryf oraz źródeł finasowania. Umożliwi także optymalizowanie 
rozwoju systemu (podnoszenie jakości, funkcjonalności, ograniczanie kosztów), także dzięki większej 
możliwości przeciwdziałania rozwojowi wzajemnie konkurencyjnych przedsięwzięć, np. powiększania 
przepustowości układu drogowego na kierunkach priorytetowych tras obsługiwanych transportem 
zbiorowym. 

Wspólne zarządzanie systemem ma służyć zapewnieniu oczekiwanej obsługi transportowej obszaru 
LOF. Będzie dotyczyć: 

✓ organizacji siatki połączeń transportem zbiorowym na powiązaniach gmin z Lublinem i gmin 
pomiędzy sobą, 

✓ organizacji przewozów i nadzoru nad przewozami osób, 

✓ regulowania kwestii finansowania usług transportu publicznego w Lublinie i na liniach 
podmiejskich, w tym także kwestii dopłat do usług i ich racjonalizacji, 

✓ stosowania wspólnej taryfy przewozowej z uwzględnieniem uwarunkowań obszarowych oraz 
długości czasu przejazdu, 

✓ wprowadzenia jednolitego, możliwie wysokiego standardu świadczonych usług 
przewozowych, 

✓ koordynowania rozkładów jazdy, 
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✓ integrowania podsystemów transportu, zwłaszcza w węzłach przesiadkowych, 

✓ rozwoju infrastruktury rowerowej i systemu roweru publicznego, 

✓ rozwoju systemów P+R, B+R i K+R, 

✓ regulowania rynku usług transportu publicznego, w tym zwiększania konkurencji, 

✓ wdrażania rozwiązań innowacyjnych technologicznie i organizacyjnie, ograniczających 
negatywne oddziaływania transportu na środowisko i ograniczających koszty funkcjonowania 
transportu, 

✓ planowania rozwoju systemu transportowego w powiazaniu z planowaniem rozwoju obszaru 
LOF (rozmieszczenie źródeł i celów podróży oraz ich intensywności). 

Zintegrowane zarządzanie systemem transportowym LOF docelowo wymaga powołania jednostki 
zarządzającej transportem w skali LOF. Jednostka taka mogłaby powstać na bazie doświadczeń Zarządu 
Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, posiadających wieloletnie doświadczenie i 
kompetencje w zarządzaniu drogami i transportem publicznym.  

 

Działanie 2: 

Modernizacja i rozwój komunikacji autobusowej (miejskiej i podmiejskiej) jako podstawowego środka 
transportu zbiorowego w obszarze LOF.  

 

Działanie to będzie obejmować: 

✓ Planowanie, organizowanie i zarządzanie trasami autobusowymi wysokiej jakości, 
przeznaczonymi do obsługi: powiązań dzielnic/obszarów mieszkaniowych na terenie LOF z 
centrum Lublina, powiązań pomiędzy dzielnicami/obszarami mieszkaniowymi i powiązań z 
innymi centrami lokalnymi. 

✓ Planowanie, organizowanie i zarządzanie liniami autobusowymi, dowozowymi do węzłów 
przesiadkowych zorganizowanych w związku z przystankami kolejowymi i lotniskiem w 
Świdniku. 

✓ Wprowadzanie uprzywilejowania komunikacji autobusowej w Lublinie i na głównych trasach 
podmiejskich, np. w postaci wydzielonych jezdni autobusowych, pasów ruchu dla autobusów, 
kontrapasów, priorytetów w sygnalizacji świetlnej (np. śluz sygnalizacyjnych ułatwiających 
autobusom wykonanie skrętów). 

✓ Modernizowanie przystanków, tak by były dostępne dla wszystkich użytkowników, 
odpowiednio wyposażone (zgodnie ze standardem obowiązującym w LOF) i dostosowane do  
obsługi nowoczesnym i wysokiej jakości taborem. 

✓ Racjonalizację układu linii, w dostosowaniu do innych podsystemów transportu.  

✓ Wymianę taboru na nowoczesny, niskoemisyjny. 

 

Działanie 3: 

Modernizacja i rozwój trakcji trolejbusowej, będącego jednym z dwóch (obok komunikacji 
autobusowej) podstawowych elementów systemu transportu zbiorowego Lublina. 

 

Zakłada się dalszy rozwój i podnoszenie niezawodności systemu trolejbusowego oraz poprawę 
komfortu obsługi pasażerów. Rozwiązania będą obejmować modernizację i rozwój infrastruktury oraz 
wymianę taboru. W szczególności w odniesieniu do trakcji trolejbusowej zakłada się, że: 

✓ Kontynuowana będzie rozbudowa układu tras trolejbusowych wraz z systemem zasilania 
trakcji w połączeniu z kompleksową przebudową ulic i skrzyżowań, w celu ich przystosowania 
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do uprzywilejowanego ruchu trolejbusów, wprowadzenia rozwiązań dla ruchu rowerowego i 
poprawy warunków ruchu pieszego. Zakłada się, że przyjazny środowisku transport 
trolejbusowy obejmować będzie coraz większy obszar miasta, umożliwiając zmniejszenie 
wielkości emisji hałasu i substancji szkodliwych do powietrza.  

✓ Kontynuowany będzie zakup nowych trolejbusów wyposażonych w układ jazdy autonomicznej 
(wyposażonych w alternatywny napęd w postaci silnika spalinowego lub baterie 
akumulatorowe, co pozwala na kierowane na objazd odcinkami, gdzie nie ma trakcji). 

✓ Racjonalizowany będzie układ linii, w dostosowaniu do potrzeb przewozowych i integracji z 
innymi podsystemami transportu.  

 

Działanie 4: 

Rozwój systemu kolei podmiejskiej i regionalnej 
 

W przypadku podróży podmiejskich i regionalnych, poprawa atrakcyjności kolei może być szansą na 
zwiększenie dostępności systemu transportu zbiorowego i ograniczenie uciążliwości związanych z 
samochodowym ruchem dojazdowym do Lublina (przewozy pomiędzy Lublinem i strefą podmiejską 
oraz regionem, w mniejszym stopniu wewnątrzmiejskie). Wzmocnienie udziału kolei w przewozach 
będzie wymagać współpracy Lublina i pozostałych gmin LOF z koleją, z myślą o znalezieniu możliwości: 

✓ większego (lepszego) wykorzystania infrastruktury kolejowej,  

✓ zintegrowania systemu kolejowego z miejskim i zamiejskim transportem zbiorowym, 
rowerowym i pieszym, 

✓ poprawienia oferty przewozowej (zwłaszcza okresu i częstotliwości kursowania), 

✓ zwiększenia stopnia integracji przestrzennej terenów kolejowych z otoczeniem i zmiany zasad 
ich zagospodarowywania.  

Zakłada się, że działania modernizacyjne na kolei, które zostały podjęte w ostatnich latach, trwają 
obecnie oraz są planowane na najbliższe lata w obszarze LOF, stworzą potencjał zwiększenia 
atrakcyjności kolei w obsłudze przede wszystkim ruchu aglomeracyjnego. Jego wykorzystanie będzie 
jednak zależeć od zapewnienia atrakcyjnej dla pasażerów oferty przewozowej obejmującej m. in. 
zwiększone częstotliwości kursowania, nowoczesny tabor, wspólny bilet, parkingi przesiadkowe dla 
samochodów i rowerów usytuowane w sąsiedztwie przystanków, a być może także utworzenie kolei 
aglomeracyjnej. Priorytetowo będą traktowane zadania związane z lepszym skomunikowaniem 
dworców i stacji kolejowych poprzez powiązanie ich z miejskim i podmiejskim/zamiejskim systemem 
transportu zbiorowego LOF oraz szlakami pieszo-rowerowymi LOF. Sprzyjać to będzie zwiększeniu ich 
dostępności dla wszystkich użytkowników. Ważnym zadaniem będzie także znalezienie rozwiązań 
ograniczających efekt bariery komunikacyjnej i fragmentacji powodowanych przez tereny kolejowe. 

 

Działanie 5: 

Integracja systemów transportu 
 

W obszarze LOF z uwagi na funkcjonowanie kilku podsystemów transportu (pieszego, rowerowego, 
samochodowego i zbiorowego) szczególnego znaczenia nabiera kwestia ich integracji. Zakłada się, że 
integracja będzie polegać na: 

✓ zapewnieniu możliwości korzystania ze wspólnego biletu na wszystkie środki transportu 
publicznego transportu zbiorowego w obszarze LOF; 

✓ stworzeniu systemu parkingów P+R i B+R (organizowanych zasadniczo w strefie peryferyjnej 
Lublina i poza granicami miasta, w formie niskonakładowych obiektów lokalizowanych w 
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korytarzach wysokiej jakości komunikacji autobusowej, trolejbusowej i kolejowej) i B+R, 
umożliwiających  przesiadanie się z samochodów i rowerów na transport zbiorowy i tym 
samym ograniczanie natężeń ruchu samochodowego; 

✓ przebudowie istniejących i budowie nowych, nowoczesnych, wygodnych węzłów 
przesiadkowych ułatwiających przesiadanie się i dostosowanych do potrzeb osób o 
ograniczonej mobilności; 

✓ usprawnieniu systemów informacji pasażerskiej (wizualnej i głosowej); 

✓ usprawnieniu nadzoru nad bezpieczeństwem osobistym podróżujących (monitoring, patrole). 

 

Ważnym zadaniem będzie stworzenie w obszarze LOF sprawnych węzłów przesiadkowych w oparciu o 
przystanki kolejowe, gwarantujących komfort przesiadania się i minimalne straty czasu podczas 
wykonywania przesiadek (krótkie drogi dojść pomiędzy punktami odprawy poszczególnych środków i 
systemów transportu, w miarę możliwości zadaszone, systemy informacji dynamicznej o najbliższych 
odprawach poszczególnych środków transportu, skoordynowane rozkłady jazdy, integracja taryfowo – 
biletowa komunikacji kolejowej z komunikacją miejską, podmiejską i zamiejską). 

Szczególne znaczenie będzie przypisane jakościowej zmianie sposobu funkcjonowania głównego węzła 
przesiadkowego w LOF – węzła Lublin Główny – integrującego systemy: kolejowy, zamiejskiej i 
podmiejskiej komunikacji autobusowej i komunikacji miejskiej Lublina. 

 

Działanie 6: 

Wymiana taboru na nowoczesny 
 

Wzrost atrakcyjności transportu zbiorowego jest związany ze zdolnością do zapewnienia jego dobrego 
wizerunku w oczach użytkowników, postrzeganego m.in. przez pryzmat komfortu podróżowania, czy 
innowacyjności stosowanych rozwiązań (np. jeśli chodzi o stosowane napędy w pojazdach). Rosnące 
wymagania pasażerów oraz konkurencja ze strony samochodów, wywołują konieczność 
priorytetowego traktowania wymiany taboru na nowoczesny, niskopodłogowy, jednoprzestrzenny i 
niskoemisyjny. Dodatkowe korzyści obejmą wówczas: ograniczanie emisji hałasu i zanieczyszczeń, 
poprawę jakości przestrzeni miejskiej, poprawę wizerunku LOF jako obszaru, w którym w celu poprawy 
środowiska naturalnego i ochrony zdrowia mieszkańców promowane są niskoemisyjne technologie, w 
tym paliwa odnawialne. 

Przy okazji wymiany taboru na nowoczesny zakłada się, że wprowadzane będą do eksploatacji 
autobusy i trolejbusy dostosowane do potrzeb wszystkich grup użytkowników (w tym osób o 
ograniczonej mobilności) i o zróżnicowanej pojemności, w celu zwiększenia stopnia elastyczności 
eksploatacyjnej taboru oraz ograniczenia kosztów jego eksploatacji. 

 

Działanie 7: 

Rozwój systemów ITS 
 

Ważnym zadaniem będzie kontynuacja rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych 
(ITS), takich jak nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, systemy biletowe, czy systemy 
sterowania sygnalizacją świetlną. Są one ważne z punktu widzenia poprawy dostępności transportu 
zbiorowego, ograniczania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a także wizerunkowego poprzez 
zainteresowanie (zwłaszcza ludzi młodych) wykorzystaniem oferowanych rozwiązań. Zakłada się, że 
działania będą dotyczyć: 

✓ systemów informacji pasażerskiej na przystankach i w węzłach przesiadkowych, 



Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025.  
KIERUNKI ROZWOJU 

 
 

 

              Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO sp.j                                 8 
 

✓ 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 i trolejbusowych). 

Szczególnym zadaniem będzie rozwój systemu poboru opłat w transporcie zbiorowym w kierunku jego 
ujednolicenia, integracji w obszarze LOF (komunikacji miejskiej, zamiejskiej i kolejowej) 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 od okresu 
podróżowania – taniej poza szczytem). 

 

 

1.4 Ruch pieszy 

Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zakłada, że ruch pieszy dotyczy nie tylko podróży 
w całości wykonywanych pieszo, ale jest także częścią podróży odbywanych transportem zbiorowym 
(dojścia do/z przystanków, przejścia w węzłach przesiadkowych) i samochodem (dojścia do/z miejsc 
postoju i parkowania). Wobec tego rola ruchu pieszego w całym łańcuchu podróży powinna rosnąć.  

Zakłada się, że ruch pieszy będzie traktowany priorytetowo (jako najważniejsza forma ruchu) w 
podróżach na krótsze dystanse, wewnątrz miast, gmin, osiedli, pomiędzy sąsiadującymi osiedlami, 
miejscami zamieszkania, miejscami usług itp. Będzie to możliwe dzięki odpowiedniemu kształtowaniu 
przestrzeni, modernizacji i tworzeniu systemu tras pieszych, uprzywilejowaniu ruchu pieszego, 
likwidacji barier i promocji kultury chodzenia.  

Wzrost ruchliwości pieszej ma dotyczyć wszystkich grup użytkowników i motywacji podróży, zwłaszcza 
podróży związanych ze strefami śródmiejskimi miast, centrami lokalnymi gmin czy poszczególnymi 
miejscowościami, podróży do szkół oraz przemieszczeń do i w obrębie węzłów przesiadkowych.  

Wykorzystywane będą dobre doświadczenia Lublina, który we współpracy z partnerami z organizacji 
pozarządowych i mieszkańcami, podjął działania na rzecz budowy miasta przyjaznego dla pieszych. Ich 
wyrazem jest zarządzenia Prezydenta miasta: „Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu 
pieszego w Lublinie”, określające m.in. kierunki działań, plan działań, zasady planowania i 
projektowania rozwiązań oraz partycypacji społecznej. 

 

Plan mobilność LOF zakłada rozszerzenie i wzmocnienie działań sprzyjających rosnącej roli systemu 
transportu pieszego w całym obszarze LOF (zwiększenie liczby podróży odbywanych pieszo oraz 
zwiększenie roli ruchu pieszego w podziale zadań przewozowych) z uwzględnieniem potrzeb 
wszystkich grup użytkowników, w tym osób z ograniczoną mobilnością poprzez następujące działania: 

 

Działanie 1: 

Organizacja bezpiecznego ruchu pieszego w obszarze LOF 

 

Działanie to będzie obejmować: 
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✓ stworzenie czytelnego układu ciągów pieszych zapewniających powiązania wszystkich 
głównych źródeł i celów podróży (powiązania piesze pomiędzy miejscowościami i innymi 
obszarami zurbanizowanymi), 

✓ stworzenie czytelnego układu ciągów pieszych zapewniających powiazania wszystkich źródeł i 
celów podróży wewnątrz miejscowości i innych obarów zurbanizowanych, 

✓ wyznaczanie ciągów pieszych zasadniczo wzdłuż ulic z uzupełnieniami skracającymi długość i 
czas przejść przez obszary z niewykształconą siatką ulic, np. przez tereny zielone, obszary 
handlowo- usługowe i inne, 

✓ usprawnienie dojść do węzłów transportu zbiorowego, przystanków, szkół, lokalnych centrów; 

✓ powiązanie poszczególnych obiektów z istniejącymi chodnikami, 

✓ zapewnienie dobrego oznakowania ciągów i urządzeń dla ruchu pieszego, 

✓ likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych i uwzględnianie potrzeb osób o 
ograniczonej mobilności, 

✓ stosowanie odpowiednich materiałów poprawiających jakość i funkcjonalność ciągów pieszych 
z uwzględnieniem estetyki, wpływu na krajobraz, różnicujących funkcje ulicy (rodzaje 
nawierzchni, ich szorstkość, kolorystyka). 

 

Poprawa warunków ruchu pieszego będzie wymagać zapewnienia bezpośredniości powiązań w 
ruchu pieszym poprzez: 

✓ wyznaczanie ciągów w taki sposób, by zapewniać możliwie najkrótszą drogę pomiędzy celami 
podróży, 

✓ zapewnienie ruchu pieszego po obu stronach jezdni (gdy prędkość dopuszczalna wynosi 
powyżej 20 km/h) lub jezdnią (gdy prędkość dopuszczalna jest mniejsza lub równa 20 km/h),  

✓ na placach, skwerach, parkach zapewnienie możliwości ruchu pieszego bez ograniczeń lub co 
najmniej z zapewnieniem skrótów bez konieczności nadrabiania drogi i z dostosowaniem do 
podstawowych kierunków ruchu pieszego, 

✓ ograniczanie powierzchni dużych obszarów publicznie niedostępnych, pogarszających jakość 
powiązań pieszych, 

✓ właściwe organizowanie przekroju ulicy z zapewnianiem dużej łatwości przekraczania jezdni 
(w poprzek) w osiąganiu czy nawet poszukiwaniu celów podróży - obiektów o różnych 
funkcjach, 

✓ umożliwienie kontynuacji ruchu pieszego na skrzyżowaniach; przejścia przez wszystkie wloty, 
z zasady w poziomie terenu, 

✓ staranne projektowanie urządzeń ulicy, pasów i miejsc postojowych dla samochodów, ciągów 
rowerowych itp., tak by nie tworzyły one barier dla ruchu pieszego. 

 

Poprawa warunków ruchu będzie związana także z zapewnieniem płynności ruchu pieszego poprzez: 

✓ wprowadzenie zasady uprzywilejowania ruchu pieszego w procesie planowania, w procesie 
inwestycyjnym i w projektach organizacji ruchu, 

✓ zapewnienie kompletnego i spójnego systemu pieszego i czytelności połączeń, 

✓ stosowanie rozwiązań technicznych (trasowanie, szerokość ciągów, rodzaje nawierzchni, 
kolorystyka) ułatwiających poruszanie się pieszo i orientację w terenie, 

✓ stosowanie rozwiązań bez barier i przeszkód mogących utrudniać lub zakłócać ruch pieszych w 
szerokości użytkowej chodnika. 
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Ważnym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez: 

✓ stosowanie rozwiązań nietworzących konfliktów pomiędzy użytkownikami ulicy, 

✓ wyraźne oddzielanie przestrzeni przeznaczonej dla pieszych od samochodów (ich ruchu i 
postoju) i w miarę możliwości rowerów (zakłada się, że chodniki będą całkowicie wolne od 
samochodów, a w przestrzeni ulicy (placu) miejscem dla samochodu będą jezdnia, pasy i zatoki 
postojowe), 

✓ tworzenie atrakcyjnych przestrzeni (obecność innych użytkowników), odpowiednie 
oświetlenie i wyposażenie, w szczególnych przypadkach monitoring, 

✓ stosowanie uspokojeń i/lub ograniczeń ruchu samochodowego, rozwiązań ułatwiających 
przekroczenie jezdni, w przypadku dużych różnic prędkości - separację ruchu samochodowego 
i w miarę możliwości rowerowego od ruchu pieszego. 
 

Działanie 3: 

Zaspokojenie różnorodnych potrzeb użytkowników 

 

Zakłada się uwzględnienie potrzeb różnorodnych grup użytkowników biorąc pod uwagę, że wśród 
pieszych jest wiele grup o specyficznych potrzebach, takich jak osoby z bagażami, prowadzące rowery, 
wózki, dzieci, mające fizyczne trudności w swobodnym poruszaniu się, a także używające rolek czy 
hulajnóg. Oznacza to konieczność odpowiedniego, uniwersalnego projektowania elementów 
infrastruktury pieszej zaspokajającej możliwie wszystkie potrzeby użytkowników. Działania będą także 
skierowane na zapewnienie atrakcyjności, komfortu i gościnności przestrzeni pieszej , w tym 
zapewnienie urozmaiconych możliwości spędzania czasu w przestrzeni pieszej (m.in. 
ogólnodostępnych miejsc odpoczynku, siedzisk, wodopojów i toalet oraz miejsc umożliwiających 
różnorodne aktywności, czynny i bierny wypoczynek, samodzielnie lub w grupie).  

 

W ramach tego działania stosowana będzie także procedura audytu rozwiązań projektowych pod 
kątem spełnienia wymagań osób o ograniczonej mobilności. 

 

Działanie 4: 

Opracowanie i wdrożenie standardów projektowych i wykonawczych dla ruchu pieszego 

 

Poprawa warunków ruchu pieszego wymaga zapewnienia odpowiednich standardów planowania, 
projektowania, wykonywania i eksploatacji infrastruktury. W związku z tym stosowane będą standardy 
projektowe i wykonawcze dla ruchu pieszego, opracowane na podstawie podobnego dokumentu 
obowiązującego w Lublinie.   

 
 

1.5 Ruch rowerowy 

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zakłada, że system transportu rowerowego, 
podobnie jak w przypadku transportu zbiorowego, ma zapewniać alternatywę dla korzystania z 
samochodów w codziennych dojazdach do pracy i szkoły oraz umożliwiać podróżowanie w celach 
rekreacyjnych i sportowych. Oznacza to, że infrastruktura (trasy rowerowe, parkingi) powinna stwarzać 
możliwość szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przejazdu rowerem przez cały obszar LOF pomiędzy 
głównymi źródłami i celami podróży międzymiejskich (pomiędzy obszarami zurbanizowanymi) i 
pomiędzy wszystkimi źródłami i celami podróży w miastach i miejscowościach. 
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W  związku z powyższym zakłada się następujące kierunki działań: 

 

Działanie 1: 

Rozwój dobrej jakości i bezpiecznej infrastruktury 

 

Działanie to będzie obejmować zapewnienie pełnej dostępności stref śródmiejskich w miastach i 
miejscowościach obszaru LOF oraz centrów lokalnych dla ruchu rowerowego z uwzględnieniem 
charakteru podróży (krótkie, na akceptowalne odległości). Wymaga to budowy spójnego systemu tras 
(bez barier), łączących źródła i cele podróży, oraz parkingów rowerowych (także zadaszonych). Zakłada 
się rozwiązania w formie: wydzielonych dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów, pasów i 
kontrapasów rowerowych, dopuszczenia ruchu rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych, 
dopuszczenia ruchu rowerowego na wybranych odcinkach pasów autobusowych i trolejbusowych (w 
Lublinie), uspokojenia ruchu (tzw. strefa 30), stref współdzielonych (stref zamieszkania). 

Ze względu na rozległość przestrzenną LOF zapewnienie możliwości odbywania bezpośrednich 
podróży, zwłaszcza w relacjach dom - praca/szkoła, będzie wymagać zorganizowania kompletnego i 
spójnego układu tras rowerowych, w pierwszej kolejności w głównych międzygminnych korytarzach 
transportowych, w tym zwłaszcza na połączeniach z Lublinem oraz na połączeniach z węzłami 
przesiadkowymi na transport zbiorowy. Układ głównych korytarzy będzie uzupełniany o sieć tras 
lokalnych dojazdowych do głównych korytarzy transportu rowerowego, w centrach miejscowości 
(m.in. w śródmieściu Lublina), w poszczególnych dzielnicach miast oraz w centrach gmin obszaru 
funkcjonalnego. Uwzględniona zostanie możliwość wykorzystania bogatej sieci szlaków rowerowo-
turystycznych występujących w LOF. 

Uwaga zostanie zwrócona na podnoszenie jakości i bezpieczeństwa ruchu na istniejących trasach 
rowerowych. Dotyczy to modernizacji nawierzchni na istniejących trasach rowerowych, parametrów 
geometrycznych tras (promienie łuków, pochylenia, szerokości) oraz likwidacji barier. Plan zakłada, że 
modernizacja istniejących tras będzie prowadzona z udziałem mieszkańców zachęcanych do udziału w 
akcjach identyfikowania miejsc najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych.  

 

Działanie 2: 

Wprowadzanie uprzywilejowania ruchu rowerowego 

 

Działanie to będzie skierowane na uprzywilejowanie i ułatwianie jazdy rowerem po ulicach 
jednokierunkowych (kontrapasy rowerowe, ruch pod prąd), w parkach i na terenach zieleni (tworzenie 
skrótów) oraz przez tereny dotychczas zamknięte (np. kolejowe), tak aby dać przewagę ruchowi 
rowerowemu nad samochodowym.  

 

Działanie 3: 

Rozwój systemu roweru publicznego (osobowego, towarowego, dla dzieci itp.) w całym obszarze LOF  

 

Zakłada się, że system roweru publicznego będzie rozwijany w całym obszarze LOF, tak aby zapewnić 
możliwość korzystania z infrastruktury rowerowej w miastach i w podróżach pomiędzy miastami i 
miejscowościami, przyczyniając  się do zachęcania do korzystania z tej formy transportu.  Podstawą 
rozwoju będzie system funkcjonujący w Lublinie i Świdniku, który będzie systematycznie rozszerzany 
na pozostały obszar LOF. 
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Działanie 4: 

Rozwój systemu parkingów rowerowych typu B+R (także zadaszonych) 

 

Celem działania będzie zachęcenie do przesiadania się z rowerów do transportu zbiorowego. Parkingi 
B+R będą organizowane wraz z systemem P+R oraz jako niezależne, lokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie zorganizowanych węzłów przesiadkowych, pozostałych przystanków kolejowych, ważnych 
przystanków trolejbusowych, autobusowych i busowych na całym obszarze funkcjonalnym LOF. 

 

Działanie 5: 

Opracowanie i wdrożenie standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego 

 

Warunkiem rozwoju i bezpiecznego korzystania z rowerów jest zapewnienie odpowiednich 
parametrów technicznych infrastruktury. W związku z tym stosowane będą standardy projektowe i 
wykonawcze dla systemu rowerowego, opracowane na podstawie podobnego dokumentu 
obowiązującego w Lublinie. Plan zakłada, że monitorowany będzie stan techniczny tras rowerowych w 
obszarze LOF oraz warunki widoczności na trasach i w sąsiedztwie punktów kolizji. Wykorzystywana 
do tego celu będzie procedura audytu infrastruktury rowerowej pod kątem warunków bezpieczeństwa 
ruchu rowerowego. Audytem objęte zostaną trasy istniejące oraz obowiązkowo etap projektowania 
oraz realizacji nowych tras. 

 

Działanie 6: 

Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego 

 

Działania obejmą przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego obejmującego dzieci, młodzież i 
pozostałe grupy społeczne ukierunkowanego na: promowanie bezpiecznych zachowań wśród 
rowerzystów i upowszechnianie zasad kultury korzystania z roweru (dobrych praktyk współistnienia w 
przestrzeni z pieszymi, innymi rowerzystami i użytkownikami samochodów) oraz stosowanie się do 
przepisów ruchu drogowego. Treść i forma tych działań będzie zależała od zidentyfikowanych grup 
docelowych i ich specyfiki związanej z postawami i potrzebami.  

Promowane będą także zdrowotne aspekty korzystania z roweru jako aktywności zapewniającej 
regularne ćwiczenia fizyczne, korzystne m.in. z uwagi na walkę z otyłością i profilaktykę w zakresie 
chorób układu krążenia czy chorób serca. Podkreślane będą postawy proekologiczne, dzięki którym 
możliwe jest indywidualne wpływanie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, gazów 
cieplarnianych i hałasu. 

 

Plan mobilności zakłada, że rozwój ruchu rowerowego następować będzie z poszanowaniem praw 
pieszych. Brane będą pod uwagę wymagania związane z zapewnieniem niezbędnej szerokości 
chodników i bezpiecznego ruchu pieszych, a w przypadku modernizacji i rozwoju tras rowerowych, w 
pierwszej kolejności stosowane będą rozwiązania zapewniające oddzielenie ruchu pieszego od 
rowerowego. 
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Działanie 7: 

Wprowadzenie audytu infrastruktury rowerowej 

 

Zakłada się wprowadzenie na terenie LOF obowiązkowych procedur trzystopniowego audytu 
infrastruktury rowerowej, stosowanego: 

✓ przy ocenie (zatwierdzaniu) projektów infrastruktury rowerowej (tras rowerowych i 
parkingów), 

✓ na etapie realizacji inwestycji (ocena stanu przed oddaniem inwestycji do użytku), 
✓ na etapie eksploatacji w ramach zarządzania infrastrukturą rowerową.   

Audyt będzie miał na celu niezależną od projektantów, inwestorów i zarządzających ocenę inwestycji 
w infrastrukturę rowerową pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności zastosowanych rozwiązań, a 
tym samym: minimalizację ryzyk i konsekwencji wypadków drogowych, na które mogą mieć wpływ 
rozwiązania w projekcie drogowym, minimalizację potrzeb ewentualnych prac naprawczych po 
zrealizowaniu projektu, a w rezultacie obniżenie całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia. Celem 
procedury audytu będzie także zwiększenie uwagi na projektowanie bezpiecznych rozwiązań przez 
wszystkich uczestniczących w planowaniu, projektowaniu, budowaniu i utrzymaniu infrastruktury 
rowerowej na terenie LOF. 

 

 

1.6 Układ drogowy i rola samochodu 

Plan mobilności zakłada działania ukierunkowane na modernizację i rozwój układu drogowego LOF 
(zwłaszcza powiązań z drogami wyższego rzędu oraz modernizację i rozwój sieci dróg lokalnych) ale 
także  ograniczenie roli samochodów (na rzecz transportu zbiorowego i ruchu rowerowego) w 
dojazdach do Lublina i w przejazdach pomiędzy pozostałymi miastami i miejscowościami LOF oraz w 
wybranych obszarach LOF, m.in. śródmieściu Lublina i w centrach pozostałych miast (m.in. Lubartów, 
Nałęczów). Celem będzie poprawa dostępności transportowej LOF, zmniejszenie transportochłonności 
systemu transportowego, zmniejszenie zatłoczenia ulic samochodami, ograniczenie powierzchni 
przeznaczanej do parkowania, zwiększenie efektywności transportu zbiorowego oraz zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń i hałasu, obniżających jakość przestrzeni i jakość życia mieszkańców. 

Działania skierowane będą także na zahamowanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby 
samochodów indywidualnych oraz określenie nowej roli samochodu i jego efektywniejsze 
wykorzystywanie. Przyniesie to zmniejszenie kosztów społecznych i uciążliwości dla otoczenia.  

 

Działanie 1: 

Zapewnienie wysokiego standardu technicznego dróg i obiektów 

 

Działania podejmowane w ostatnich latach przynoszą widoczne efekty zarówno jeśli chodzi o poprawę 
stanu technicznego dróg, ulic i obiektów, jak i sposób organizacji remontów oraz koordynacji prac. 
Zachodzące zmiany są zauważane przez użytkowników i powinny być kontynuowane na podstawie 
programu napraw i remontów układu drogowego LOF wyposażonego w harmonogram wydatkowania 
środków finansowych. 

W kolejnych latach na terenie miast i miejscowości program remontów powinien zostać powiązany z 
programem przekształceń przestrzeni ulic w kierunku rozwiązań porządkujących parkowanie, 
zwiększających dostępność ulic dla ruchu pieszego i rowerowego oraz poprawiających bezpieczeństwo 
ruchu. Tym samym remonty nie powinny jedynie odtwarzać stanu istniejącego (np. poprzez remont 
nawierzchni), ale stanowić element modernizacji i rewitalizacji dróg i ulic.   
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Planowanie zadań i wydatkowanie środków finansowych w zakresie utrzymania bieżącego i remontów 
infrastruktury drogowej będzie wsparte rozwiązaniami systemowymi. Powstanie system zarządzania 
infrastrukturą drogową LOF ze stale aktualizowaną bazą danych o stanie technicznym infrastruktury 
oraz z opracowanymi metodami planowania, prognozowania i optymalizowania utrzymania. System 
będzie wykorzystywany w zarządzaniu infrastrukturą do analizowania i dobierania strategii 
utrzymaniowych, pozwalających optymalizować sposób wydatkowania środków finansowych w celu 
uzyskania maksymalnego efektu w postaci stanu technicznego infrastruktury. 

 

Działanie 2: 

Lepsze wykorzystanie systemu transportowego poprzez rozwój zarządzania ruchem 

 

System zarządzania ruchem powinien być traktowany jako narzędzie służące lepszemu 
wykorzystywaniu systemu transportowego, także jeśli chodzi o możliwość uprzywilejowania 
transportu zbiorowego. Rekomenduje się zatem kontynuowanie rozwoju 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. 

 

Działanie 3: 

Kontynuowanie rozwoju powiązań z drogami wyższego rzędu 

 

W ostatnich latach główny wysiłek w zakresie rozwoju układu drogowego został poczyniony w celu 
poprawienia dostępności Lublina w powiązaniach zewnętrznych (z układem dróg ekspresowych). 
Działania w tym kierunku będą kontynuowane, także w odniesieniu do innych miast i miejscowości 
LOF, w miarę możliwości finansowych. Lista zadań priorytetowych będzie tworzona na podstawie 
analiz kosztów i korzyści społecznych, określających efektywność poszczególnych przedsięwzięć. 

 

Działanie 4: 

Rozwój dróg lokalnych 

 

Poprawa jakości sieci drogowej i dostępności obszaru LOF będzie realizowana także poprzez 
modernizację i rozwój bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i 
powiatowej sieci drogowej. Oprócz poprawy bezpieczeństwa, celem będzie  podniesienie standardów 
technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych i spójności sieci. Będzie to sprzyjać 
wyrównywaniu szans rozwoju poszczególnych obszarów LOF i budowaniu spójności terytorialnej. 

W ramach LOF dla sieci dróg lokalnych stosowane będą jednolite kryteria techniczno-budowlane, 
których przestrzeganie będzie przyczyniać się do zachowania jednolitych standardów budowy, 
przebudowy oraz remontów dróg. 
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Działanie 5: 

Porządkowanie systemu parkowania 

 

Znaczenie uporządkowania systemu parkowania w Lublinie i innych miastach LOF wynika nie tylko z 
powodu konieczności podwyższenia sprawności i standardu systemu drogowego, ale także z uwagi na 
wpływ parkowania na jakość przestrzeni publicznej oraz warunki ruchu pieszego i rowerowego. 
Nasilające się problemy z parkowaniem są negatywnym skutkiem rosnącej w LOF liczby rejestrowanych 
samochodów. 

Polityka parkingowa w ramach Planu Mobilności LOF będzie służyć także regulowaniu popytu na 
odbywanie podróży samochodami w celu ograniczenia liczby samochodów dojeżdżających przede 
wszystkim do strefy centralnej Lublina oraz centrów dzielnic i centrów lokalnych w poszczególnych 
gminach LOF.  

 

W związku z powyższym zakłada się: 

✓ wykorzystywanie mechanizmów płatnego parkowania,  

✓ rozwijanie systemu parkingów typu P+R, 

✓ weryfikację wskaźników budowy nowych miejsc parkingowych w przypadku nowych inwestycji 
i w zależności od strefy miasta (ze stosowaniem ograniczeń w centrach miast), 

✓ porządkowanie parkowania w pasach drogowych ulic (zwłaszcza w obszarach centralnych i w 
dzielnicach mieszkaniowych), 

✓ bardziej zdecydowane i konsekwentne egzekwowanie przepisów parkowania. 

 

Zakłada się, że w wyznaczonych strefach w obszarze LOF (strefa centralna Lublina i centra lokalne 
pozostałych dzielnic Lublina i w pozostałych gminach) w pierwszej kolejności będą zaspakajane 
potrzeby związane z: obsługą danej strefy przez samochody dostawcze i samochody innych służb 
obsługi obszaru, następnie z krótkookresowym parkowaniem samochodów klientów strefy (punktów 
usługowo-handlowych, biur, urzędów itp.), z parkowaniem mieszkańców strefy, a dopiero w dalszej 
kolejności z parkowaniem osób dojeżdżających do pracy, i to nie w całości. 

Podejmowane będą stanowcze działania porządkujące sposób parkowania samochodów w obszarze 
LOF, m.in. zastąpienie parkowania na chodnikach lub częściowo na chodnikach parkowaniem na 
pasach postojowych i w zatokach, zastąpienie parkowania ukośnego i prostopadłego parkowaniem 
równoległym, a także parkowania na ulicy parkowaniem na wydzielonych parkingach. 

Zakłada się rozwój systemów P+R (i K+R), który będzie następował zasadniczo w obszarach 
peryferyjnych Lublina, ale też poza Lublinem, tam gdzie zidentyfikowane zostanie zapotrzebowanie na 
przesiadanie się z samochodów (i rowerów) do transportu zbiorowego. Ma to zachęcać do 
zastępowania podróży samochodami zwłaszcza do strefy śródmiejskiej Lublina krótszymi dojazdami do 
węzłów przesiadkowych na transport zbiorowy. Zakłada się, że system P+R będzie rozwijany głównie 
w formie niskonakładowych parkingów, a decyzje określające lokalizację, wielkość i sposób rozwiązania 
technicznego parkingów będą podejmowane z uwzględnieniem rachunku kosztów i korzyści 
społecznych. Wspierane będą działania skierowane na rozwój systemu P+R w obszarze funkcjonalnym, 
zwłaszcza przy stacjach i przystankach kolejowych, przystankach komunikacji autobusowej 
podmiejskiej i zamiejskiej oraz pętlach autobusowych i trolejbusowych.  
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Działanie 6: 

Dostosowanie ulic do ich funkcji 

 

Plan zakłada, że w miastach (i miejscowościach) będą wprowadzane zmiany charakteru ulic (w 
obszarach centralnych, dzielnicach mieszkaniowych) polegające 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, 
ułatwieniach przekraczania jezdni przez ruch pieszy i rowerowy, stosowaniu rozwiązań z zakresu 
uspokojenia ruchu, przerywaniu ciągłości ciągów w celu przeciwdziałania tranzytowemu ruchowi 
samochodowemu, tworzeniu stref zamieszkania, tworzeniu bram wjazdowych do obszarów 
zabudowanych, wydzielaniu specjalnych pasów ruchu dla autobusów i rowerów. Działania te 
przewiduje się na ulicach poza korytarzami dróg wyższych klas. 

 

 

1.7 Transport ładunków 

Rozwój Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie zwiększać zapotrzebowanie na transport 
ładunków. System transportowy będzie musiał zapewniać dobre warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, bez narażania przedsiębiorców na nieuzasadnione koszty (np. straty czasu i zużycia 
paliwa) wywołane np. niewłaściwą organizacją i warunkami ruchu.  

Z drugiej strony dążyć się będzie do zmniejszenia obciążenia układu drogowego ruchem samochodów 
ciężarowych i dostawczych oraz związanych z tym znacznych uciążliwości transportu dla LOF, jego 
mieszkańców oraz środowiska. Ruch pojazdów towarowych (zwykle ciężarowych) wiąże się z dużymi 
emisjami hałasu i spalin, niszczeniem konstrukcji nawierzchni drogowych, blokowaniem i obniżaniem 
przepustowości ulic oraz ryzykiem tragiczniejszych w skutkach wypadków. W związku z powyższym 
Plan Mobilności LOF będzie miał za zadanie pogodzenie tych interesów dzięki zorganizowaniu 
nowoczesnego systemu dostaw ładunków. 

 

Zakłada się następujące działania w odniesieniu do transportu ładunków: 

 

Działanie 1: 

Współpraca z centrami logistycznymi, przewoźnikami i odbiorcami ładunków 

 

Współpraca będzie dotyczyć ustalania tras i okresów ruchu samochodów towarowych, miejsc oraz 
zasad załadunku i rozładunku oraz wykorzystywanych środków transportu (dotyczy także dostaw z e-
handlu dla klientów indywidualnych). Docelowo wprowadzony zostanie system zarządzania 
przejazdami umożliwiający m.in. ograniczanie dostępu wybranym kategoriom pojazdów, np. 
wysokoemisyjnym i hałaśliwym, do poszczególnych obszarów (ulic) i w niektórych okresach doby, 
zarządzanie ruchem pojazdów (trasami przejazdu), informowanie o miejscach wolnych miejscach 
wyładunku/załadunku.  

 

Działanie 2: 

Opracowanie zasad organizacji dostaw w określonych obszarach 

 

Opracowane zostaną zasady organizacji dostaw towarów w określonych obszarach LOF takich jak np. 
strefa śródmiejska Lublina czy centra poszczególnych gmin. Zasady będą obejmować:  



Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025.  
KIERUNKI ROZWOJU 

 
 

 

              Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO sp.j                                 17 
 

✓ ograniczenia dotyczące okresów prowadzenia dostaw (tylko w określonych porach dnia), 

✓ ograniczenia dotyczące czasu załadunku/wyładunku (np. do 30 minut),  

✓ wskazania miejsc postoju dla pojazdów towarowych w pasach drogowych ulic, także przy 
założeniu konieczności dostarczenia towaru pod drzwi z wykorzystaniem dodatkowych 
urządzeń (np. wózki), 

✓ preferencje dotyczące wykorzystania określonych rodzajów pojazdów, ich wielkości, rodzaju 
czy wieku silników (oddziaływanie przez strefowanie możliwości wjazdu i dostępności miejsc 
postojowych), w tym skuterów, motorowerów i rowerów towarowych (np. z napędem 
elektrycznym). 

Opracowywane będą plany dostaw towarów dla poszczególnych obszarów określające: sposób 
prowadzenia dostaw, godziny dostaw, wspólne prowadzenie dostaw dla sąsiednich odbiorców, 
wskazane miejsca załadunku/rozładunku, trasy dojazdu. Plany dostaw będą ustalane wspólnie  z 
mieszkańcami poszczególnych obszarów LOF i przedsiębiorcami. 

 

Działanie 3: 

Zorganizowanie postoju pojazdów zaopatrzenia w całym obszarze funkcjonalnym 

 

Zostanie zorganizowany system wyznaczonych miejsc postoju dla samochodów towarowych 
przeznaczonych do wyładunku/załadunku.  Miejsca te będą wyznaczane zwłaszcza w strefach dużej 
koncentracji punktów odbioru i załadunku towarów (punktów handlowych, usługowych) i deficytu 
miejsc do parkowania. Celem będzie uporządkowanie parkowania (a tym samym uporządkowanie 
przestrzeni publicznych i zapewnienie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu) oraz ułatwienie 
pracy. Miejsca dla pojazdów towarowych będą dostosowane do ich gabarytów i specjalnie 
oznakowanie.  

 

Działanie 4: 

Wprowadzenie zachęt do stosowania nieuciążliwych i nowoczesnych technologii 

 

Promowane będzie wykorzystywanie w dostawach towarów pojazdów niskoemisyjnych (ze względu 
na ochronę środowiska) oraz małogabarytowych (ze względu na deficyt przestrzeni, zwłaszcza w 
centralnych częściach miast, oraz niszczenie nawierzchni). Stosowane będą zachęty np. w postaci 
większej dostępności do wybranych obszarów i możliwości korzystania z wyznaczonych miejsc 
postojowych. Promowane będzie także korzystanie z rowerów towarowych, zwłaszcza w przypadku 
przewozów na krótkie odległości (wewnątrz miast i do ich obszarów centralnych).  

 

1.8 Zarządzanie mobilnością 

Poprzez wpływanie na popyt na odbywanie podróży możliwe jest lepsze i bardziej efektywne 
wykorzystywanie systemu transportowego i ukrytych w nim rezerw, a tym samym ograniczenie 
konieczności angażowania znacznych środków inwestycyjnych w jego rozwój oraz ograniczenie 
wydatków eksploatacyjnych. Celem zarządzania mobilnością będzie: 

✓ zachęcanie do odbywania podróży pieszo, rowerem lub transportem zbiorowym, 
korzystniejsze (z punktu widzenia komfortu, bezpieczeństwa, niezawodności, czasu i kosztu 
podróży) niż podróżowanie samochodem, 

✓ eliminowanie niepotrzebnych podróży obciążających system transportowy, zbędnych z punktu 
widzenia korzyści indywidualnych użytkowników systemu i korzyści społecznych, 
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✓ zwiększanie elastyczności wykorzystania systemu transportowego (np. poprzez 
wielofunkcyjne wykorzystania infrastruktury, przenoszenie podróży poza godziny szczytowe 
itp.). 

Zarządzanie mobilnością będzie adresowane do różnych grup użytkowników (uczniów, studentów, 
osób pracujących, emerytów i rencistów, itd.), tak aby działania edukacyjne i propozycje dotyczące 
zmiany zachowań trafiały w konkretne potrzeby i były adekwatne do gotowości osób do zmiany 
nawyków (sposobu korzystania z systemu transportowego).  

 

Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zakłada następujące kierunki działań odnośnie 
zarządzania mobilnością: 

 

Działanie 1: 

Zwiększenie elastyczności wykorzystania systemu transportowego poprzez wspierane i wdrażane 
m.in. takich rozwiązań jak: 

✓ wielofunkcyjne wykorzystanie parkingów prywatnych i parkingów P+R (np. parkingi 
wykorzystywane w dzień i w dni powszednie przez jedną grupę użytkowników, w weekendy 
mogą służyć do obsługi ruchu turystycznego, handlowo-usługowego, w nocy mieszkańcom,  
do parkowania autokarów itd.), 

✓ wykorzystywanie na potrzeby P+R parkingów zlokalizowanych na obrzeżach miasta, w rejonie 
dużych obiektów handlowych obsługiwanych transportem zbiorowym,  

✓ zastępowanie w obszarach luźnej zabudowy, tradycyjnej obsługi liniami komunikacji miejskiej 
zindywidualizowanym transportem publicznym (np. organizowanym na telefon), 

✓ wielofunkcyjne wykorzystywanie wydzielonych pasów autobusowych  i trolejbusowych (np. 
dopuszczenie ruchu rowerowego, pojazdów przewożących większą liczbę osób, czy postój 
samochodów towarowych poza godzinami szczytu na czas rozładunku), 

✓ elastyczne godziny pracy (także w jednostkach samorządowych), umożliwiające różnicowanie 
godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,  

✓ e-usługi, oferowane przez instytucje publiczne, 

✓ telekonferencje i telespotkania w miejsce tradycyjnych spotkań, 

✓ praca zdalna (wykonywanie pracy częściowo w domu, np. raz w tygodniu). 

 

Działanie 2: 

Tworzenie planów mobilności 

 

Plany te będą adresowane do poszczególnych użytkowników i grup użytkowników systemu 
transportowego, wspomagając ich decyzje  dotyczące: wykorzystywania w codziennych podróżach 
transportu zbiorowego, rowerowego, chodzenia pieszo, wspólnego podróżowania, zmiany godzin 
podróżowania, ograniczania kosztów podróżowania itd.  

 

Działanie 3: 

Ograniczanie motoryzacji indywidualnej 

 

Zakłada się działania ukierunkowane na zwiększanie świadomości mieszkańców LOF dotyczącej 
zagrożeń związanych z ruchem samochodowym, ale także z wysokimi kosztami posiadania i 
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eksploatowania samochodu oraz możliwych oszczędności dzięki podróżowaniu pieszo, rowerem i 
transportem zbiorowym. Zakłada się, że będzie to realizowane głównie poprzez działania edukacyjne i 
promocyjne, m.in.:  

✓ zachęcanie do: korzystania z samochodów małych, z małymi silnikami, także z ekologicznymi 
napędami, korzystania ze skuterów i motorowerów, rezygnacji z posiadania własnego 
samochodu na rzecz korzystania z samochodów publicznych (rozwój systemów carsharingu), 

✓ promowanie innych form podróżowania (autobus, trolejbus, rower, pociąg),  

✓ opracowanie kalkulatora kosztów podróżowania itp., 

✓ promowanie taksówek wykorzystujących pojazdy niskoemisyjne, m.in. elektryczne (np. 
poprzez organizowanie specjalnych miejsc postojowych, uprzywilejowanie w ruchu, 
promowanie ich wykorzystania przez użytkowników). 

Wykorzystywane będą także instrumenty zachęcające do rezygnacji z posiadania samochodu. Zakłada 
się, że będzie to osiągane poprzez takie działania jak:  

✓ ograniczenie dostępności obszarów dla ruchu samochodowego, ograniczenie możliwości 
parkowania, wzrost kosztów parkowania,  

✓ zachęcanie do innego sposobu wykorzystywania samochodu np. carsharing, carpooling, 
korzystanie z parkingów P+R, 

✓ w określonych obszarach LOF planowanie i wymiarowanie układu drogowego z 
uwzględnieniem wiodącej roli ruchu pieszego, transportu zbiorowego i ruchu rowerowego 
(bez dostosowywania przepustowości do prognoz wzrostu popytu na ruch samochodowy), 

✓ przekształcenia wybranych ulic i placów na cele m.in. związane z ruchem pieszym i 
rowerowym, rozwojem społecznych i kulturowych funkcji ulic. 

 

 

1.9 Bezpieczeństwo ruchu 

Ważnym zadaniem Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru funkcjonalnego będzie poprawa 
bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa osobistego użytkowników systemu transportowego 
prowadząca do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych w wypadkach samochodowych. 
Skala redukcji ofiar powinna w szybkim czasie doprowadzić do zmniejszenia o 50% liczby zabitych i o 
35% liczby rannych, a w dłuższej perspektywie (rok 2050) całkowite wyeliminowane liczby ofiar 
śmiertelnych. Wymagać to będzie działań związanych m.in. z: poprawą warunków ruchu pieszego i 
rowerowego, ograniczeniem ruchu samochodowego, zachęcaniem do korzystania z transportu 
zbiorowego, tworzeniem przyjaznych przestrzeni publicznych, porządkowaniem parkowania, 
porządkowaniem transportu ładunków oraz edukacją.  

 

Kierunki działań Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru funkcjonalnego odnośnie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu będą  następujące: 

 

Działanie 1 

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

 

Jednostka ta będzie odpowiedzialna za: 

✓ monitorowanie i badania stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa 
osobistego w transporcie zbiorowym celem opracowania strategii naprawczych, 
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✓ przygotowywanie lokalnych (w ramach LOF) programów poprawy bezpieczeństwa ruchu i 
bezpieczeństwa osobistego w transporcie zbiorowym, 

✓ prowadzenie bazy danych o stanie bezpieczeństwa ruchu i transportu, 
✓ wdrażanie środków prewencyjnych gwarantujących szybki i istotny spadek liczby ofiar 

śmiertelnych w obszarze, np. system zarządzania prędkością, uspokojenia ruchu itp., 
✓ edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa w transporcie  i pozyskiwanie 

poparcia mieszkańców LOF dla realizowanych działań, 
✓ ocenę efektów realizowanych działań. 

Zakłada się, że jednostka ta będzie dysponować wydzielonym funduszem przeznaczonym na działania 
związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa osobistego w transporcie 
zbiorowym. 

 

Działanie 2: 

Uruchomienie lokalnych programów poprawy brd 

 

W ramach Planu Mobilności LOF będą przygotowywane i wdrażane gminne programy poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, dotyczące zwłaszcza tzw. niechronionych uczestników ruchu 
(pieszych, rowerzystów, motocyklistów).  Będą podejmowane takie działania jak: 

✓ Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu w gminach (ew. w poszczególnych obszarach LOF). 
✓ Opracowanie programów poprawy brd dotyczących 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). Uwaga będzie zwrócona na  programy poprawiające 
bezpieczeństwo ruchu rowerowego, pieszego i na trasach dojść/dojazdu rowerem do szkół.  

✓ Programy edukacyjne i promujące bezpieczne zachowania na drodze. 
✓ Stworzenie systemu monitorowania bezpieczeństwa w transporcie wraz z bazą danych o 

bezpieczeństwie oraz narzędziami oceny efektów realizowanych przedsięwzięć. 

 

Działanie 3: 

Wprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

Zakłada się wprowadzenie na terenie LOF obowiązkowych procedur trzystopniowego audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowanego: 

✓ przy ocenie (zatwierdzaniu) projektów modernizowanych i nowobudowanych ulic, tras 
rowerowych i rozwiązań dla ruchu pieszego, 

✓ na etapie realizacji inwestycji (ocena stanu przed oddaniem inwestycji do użytku), 
✓ na etapie eksploatacji w ramach zarządzania infrastrukturą transportową.   

Audyt będzie miał na celu niezależną od projektantów, inwestorów i zarządzających ocenę 
przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań, a tym samym: 
minimalizację ryzyk i konsekwencji wypadków drogowych, na które mogą mieć wpływ rozwiązania w 
projekcie drogowym, minimalizację potrzeb ewentualnych prac naprawczych po zrealizowaniu 
projektu, a w rezultacie obniżenie całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia. Celem procedury 
audytu będzie także zwiększenie uwagi na projektowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich 
uczestniczących w planowaniu, projektowaniu, budowaniu i utrzymaniu dróg na terenie LOF. 
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Działanie 4: 

Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa osobistego użytkowników systemu transportowego 

 

Ważnym czynnikiem wpływającym na wybór sposobu podróżowania jest poczucie osobistego 
bezpieczeństwa. Zagrożenie napadami chuligańskimi lub rabunkowymi często powoduje rezygnowanie 
z odbywania podróży środkami transportu zbiorowego (zwłaszcza koleją) oraz rowerem i pieszo. 
Czynnik ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do kobiet, osób starszych oraz niepełnosprawnych. 
Poczucie zagrożenia bezpieczeństwa osobistego jest wzmożone gdy niedostateczne jest wyposażenie 
infrastruktury transportowej i taboru komunikacyjnego (np. oświetlenie, monitoring).  

Głównymi działaniami będą: wprowadzanie systemów monitorowania, wymiana taboru transportu 
zbiorowego, poprawa oświetlenie tras dojść do przystanków i otoczenia przystanków,  usprawnienie 
działania służb porządkowych. 

 

1.10 Edukacja transportowa i promocja Planu Mobilności 

Powodzenie realizacji Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w bardzo dużym stopniu 
będzie zależeć od prowadzenia skutecznej edukacji transportowej. Kluczowe będzie dotarcie do 
świadomości poszczególnych osób, grup społecznych i przekonanie ich do zachowań zgodnych ze 
zrównoważonym rozwojem. Celem będzie wytłumaczenie powodów zmian jakie będą zachodzić w 
systemie transportowym LOF, konsekwencji z tego wynikających, np. jeśli chodzi o rolę samochodu czy 
rozwój infrastruktury rowerowej. Będzie to wymagać uruchomienia procesu edukacyjnego 
skierowanego i dostosowanego do potrzeb różnych grup wiekowych i społecznych.  

Kierunki działań odnośnie edukacji transportowej będą następujące: 

 

Działanie 1: 

Program edukacji transportowej 

 

Programy edukacyjne będą opierać się na wiedzy o aktualnych użytkownikach, czyli wiedzy o 
behawioralnym (zachowania), poznawczym (wiedza, przekonania, w tym uprzedzenia) i afektywnym 
(emocje, odczucia) aspekcie postaw związanych z różnymi formami mobilności w mieście. Podstawową 
zasadą działań edukacyjnych będzie identyfikacja grup docelowych i dopasowanie zarówno celów i 
treści działań edukacyjnych do postaw danej grupy.   

Priorytetem będzie edukacja dzieci i młodzieży z założeniem, że będzie ona mieć wpływ także na 
zachowania komunikacyjne ich rodziców. Edukacja w wieku szkolnym w największym stopniu wpłynie 
na rozwój i świadomość społeczeństwa, zbuduje dobre nawyki i kapitał wiedzy na następne lata. 
Zakłada się, że nauka o zrównoważonej mobilności będzie prowadzona z wykorzystaniem specjalnie 
przygotowanych programów edukacyjnych i przekazywana przez specjalistów oraz przeszkolonych 
nauczycieli. Efekty pracy z dziećmi i młodzieżą będą monitorowane, z obserwacją i oceną zachodzących 
zmian postaw i zachowań komunikacyjnych uczniów w szkołach objętych programem. 

Działania edukacyjne będą wspierane przez władze poszczególnych gmin, np. poprzez umożliwienie 
prowadzenia terenowych lekcji dotyczących mobilności w połączeniu z praktycznymi zajęciami nauki 
jazdy rowerem i bezpieczeństwa ruchu, prowadzenia warsztatów, spotkań dyskusyjnych itd. 
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Działanie 2: 

Forum dyskusyjne 

 

Powołane zostanie 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 
debaty i dyskusje na różne 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. 

 

Działanie 3: 

Program „Dobry przykład” 

 

Program obejmie opracowanie i uruchomienie planów mobilności dla radnych, władz gminnych, 
urzędników miejskich (i pracowników podległych im  jednostek) oraz działania w kierunku ograniczenia 
liczby samochodów służbowych na rzecz rowerów i wykorzystywania transportu zbiorowego, 
ograniczenia liczby miejsc parkingowych w dyspozycji urzędów samorządowych, z przeznaczeniem 
odzyskanej przestrzeni na inne cele. Celem programu będzie dawanie dobrego przykładu mieszkańcom 
LOF przez osoby i jednostki wdrażające Plan Mobilności LOF. 

 

Działanie 4: 

Promocja Planu Mobilności LOF 

 

Program promocji Planu Mobilności LOF obejmie: 

✓ 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. 


