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Skróty nazw instytucji i jednostek miejskich Lublina: 

AB – Wydział Architektury i Budownictwa 

BR – Biuro Rewitalizacji 

FE – Wydział Funduszy Europejskich  

IR – Wydział Inwestycji i Remontów 

KL – Wydział Kultury 

MKZ – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  

MAZ – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni 

MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

PL – Wydział Planowania 

PS – Biuro Partycypacji Społecznej 

ST – Wydział Sportu i Turystyki 

UM – Urząd Miasta 

ZTM - Zarządu Transportu Miejskiego 

ZDM – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 

 

 

Słownik pojęć użytych w tekście: 

Analiza SWOT – technika służąca analizie zebranych informacji w podziale na cztery kategorie: silne 
strony, słabe strony, szanse, zagrożenia 

BRD – bezpieczeństwo ruchu drogowego 

B+R – system podróży łączonych, umożliwia dojazd rowerem do węzła przesiadkowego, 
pozostawienie roweru na parkingu publicznym i kontynuowanie podróży środkami transportu 
zbiorowego 

Carpooling – wykonywanie wspólnych podróży jednym samochodem, podwożenie się 

Carsharing – system wspólnego użytkowania samochodu/samochodów na określonych zasadach, 
najczęściej w formie zorganizowanych wypożyczalni 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – technika zbierania informacji w badaniach 
ilościowych, polega na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych przy użyciu programu 
komputerowego 

Centra lokalne – miejsca skupiające społeczność lokalną, zaspokajające potrzeby usługowe, 
handlowe, kulturowe i społeczne, na ogół z przyjemnym ukształtowaniem przestrzeni, służące 
przede wszystkim ruchowi pieszemu, rowerowemu i komunikacji zbiorowej 

ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) – systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych 
technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik 
zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia 
efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego (wg ITS Polska) 

K+R – system podróży łączonych, umożliwia podwożenie samochodem prywatnym do węzła 
przesiadkowego i krótki postój w celu wysadzenia lub zabrania podwożonej osoby 

KPM - „Krajowa Polityka Miejska” (uchwała Rady Ministrów z 20.10.2015 r.) 

LOF – Lubelski Obszar Funkcjonalny 

LOM – Lubelski Obszar Metropolitarny 

Mobilność – tu rozumiana jako zdolność osób do odbywania podróży w systemie transportowym 
(mierzona liczbą podróży odbywanych w ciągu doby) 

Motoryzacja – wg Encyklopedii PWN całokształt zagadnień związanych z zastosowaniem i 
rozpowszechnianiem samochodów, motocykli, ciągników, ich eksploatacją oraz organizacją i 
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zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, koniecznej infrastruktury (sieć dróg, stacji 
paliwowych, warsztatów naprawczych, miejsc parkingowych oraz garażowych) 

Mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe). Akty prawa 
miejscowego określające zasady zagospodarowania obszaru, intensywność zabudowy, układ 
komunikacyjny, lokalizację istotnych inwestycji itp.  

Niechronieni uczestnicy ruchu – piesi i rowerzyści 

Ograniczona mobilność – ograniczona możliwość poruszania się, np. w związku z wiekiem, 
niepełnosprawnością, chorobą, przenoszeniem bagażu, prowadzeniem wózka  

Plan mobilności - koncepcja promowania zrównoważonego transportu oraz zarządzania 
zapotrzebowaniem na korzystanie z samochodów poprzez zmianę postaw i zachowań osób 
odbywających podróże 

Podróż – przemieszczenie się od źródła do celu pieszo lub z wykorzystaniem środków transportu  
(np. podróż dom – praca) 

Podróż łączona – podróż wykonywana z przesiadką, np. z roweru lub samochodu na transport 
zbiorowy 

Podział zadań przewozowych (podział modalny) – określa udział poszczególnych środków 
transportu w odbywaniu codziennych podróży. Najczęściej odnosi się do udziału ruchu pieszego, 
rowerowego, samochodowego i transportu zbiorowego  

Popyt - suma potrzeb transportowych, jaką tworzą użytkownicy systemu transportowego w 
określonym czasie (grupowo lub indywidualnie) 

P+R – system podróży łączonych, umożliwia dojazd samochodem do węzła przesiadkowego, 
pozostawienie samochodu na parkingu publicznym i kontynuowanie podróży środkami transportu 
zbiorowego 

SDRR - Średni Dobowy Ruch Roczny - liczba pojazdów silnikowych przejeżdżających przez dany 
przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych godzin, średnio w ciągu jednego roku; określa się na podstawie 
pomiarów ruchu 

SPP – Strefa Płatnego Parkowania 

Strategia ZIT LOF – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

Strefa Tempo 30 – Obszarowe uspokojenie ruchu poprzez ograniczenie prędkości do 30 km/h 
odpowiednią organizacją ruchu oraz fizycznymi środkami, np. skrzyżowania równorzędne, małe i 
mini ronda, wyniesione powierzchnie skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych 

Suburbanizacja – proces rozwoju strefy peryferyjnej i podmiejskiej powiązany z degradacją 
funkcjonalnego centrum miasta 

SUiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, dokument 
planistyczny określający kierunki rozwoju przestrzennego miasta 

System transportowy - zbiór elementów, które odpowiadają za podaż i popyt na transport oraz 
pomiędzy którymi zachodzą wzajemne interakcje; inaczej zbiór podsystemów odpowiedzialnych za 
transport indywidualny i zbiorowy oraz ładunków 

Transportochłonność – stopień zaangażowania transportu do obsługi podróży i przewozów; ważny 
miernik jakości systemu transportowego, wyrażony pracą przewozową odbywaną w poszczególnych 
podsystemach transportowych (pojazdokilometry w sieci, osobogodziny itp.) 

Wskaźnik motoryzacji – poziom zmotoryzowania społeczeństwa – tu liczba samochodów osobowych 
przypadających na 1000 mieszkańców 

Zachowania komunikacyjne – zbiór zachowań w systemie transportowym związanych z 
wykonywaniem podróży, wyborem początku i końca podróży, czasu podróży, trasy przejazdu i środka 
transportu 

Źródło i cel ruchu – miejsce początku i końca podróży 

 


