
1

Komunikacja miejska w Lublinie –

szansą na oddech dla miasta.

Panel Obywatelski – „Co zrobić aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie”

Lublin 2018 r.
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Charakterystyka 
komunikacji miejskiej w 

Lublinie
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Od dnia 1 stycznia 2009 r. za organizację komunikacji miejskiej w Lublinie i gminach sąsiednich,
które zawarły z Gmina Lublin stosowne porozumienie w zakresie organizacji wspólnej
komunikacji miejskiej odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (ZTM).

Do głównych zadań ZTM w Lublinie w zakresie organizacji komunikacji miejskiej należy m.in.:

• planowanie sieci komunikacyjnej oraz opracowywanie i dostosowywanie rozkładów jazdy do
występujących potrzeb przewozowych,
• wybór przewoźników i zawieranie z nimi umów na świadczenie usług przewozowych,
• kontrola świadczenia usług przewozowych zgodnie z zawartymi umowami,
• organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz zapewnienie kontroli biletów,
• rozpatrywanie skarg w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej,
• udział w pracach dotyczących polityki transportowej miasta i planów rozwoju transportu.
• podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
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W chwili obecnej w ramach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Lublinie swoje
usługi świadczą następujący operatorzy:

• Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie Sp. z o.o. – posiadający status
podmiotu wewnętrznego

oraz trzech operatorów wyłonionych w drodze postępowania przetargowego:

• Konsorcjum firm Meteor Sp. z o.o. i Irex – 1
• Konsorcjum firm Lubelskie Linie Autobusowe i Agnieszka Kowalczyk – Skęczek TRAF - LINE
• Warbus



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie Sp. z o. o. – posiada 234
autobusy (pojazdy w zależności od roku produkcji posiadają różne normy emisji
spalin).

Marka pojazdu Liczba sztuk

Autosan M12LF 53

Autosan 9 LE 20

Mercedes 0530 G Citaro 27

Mercedes Conecto G 10

Mercedes Conecto LF 22

Solaris U12 20

Solaris U15 1

Neoplan N4020 7

Jelcz M121 22

Jelcz M181 1

Jelcz M120 4

Mercedes 0405N 14

Solaris Urbino 18 30

Mercedes  405NG 1

Jelcz M11 1

Ursus E70110 (elektryczny) 1

RAZEM 234

Autosan 9 LE

Merceces 0530 G Citaro



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie Sp. z o. o. – posiada 108
trolejbusów (pojazdy bez emisyjne).

Solaris Trollino 12 MB 

Marka pojazdu Liczba sztuk

Solaris Trollino 18 12

Solaris Trollino 12 MB 20

Solaris Trolino 12 S 30

Solaris Trollino 12 M 3

Solaris Trolino 12 AC 1

Ursus T70116 38

Jelcz M121/4 SAM 3

MAZ 203 1

RAZEM 108

Ursus T70116

Solaris Trollino 18



Konsorcjum Meteor Sp. z o. o. i Irex - 1 – przewoźnik świadczy usługi
16 pojazdami przegubowymi

Do realizacji przedmiotu umowy konsorcjum skierowało:
18 - autobusów Solaris Urbino 18 – spełniających normę emisji spalin EURO - 6

Solaris Urbino 18



Konsorcjum firm Lubelskie Linie Autobusowe i Agnieszka Kowalczyk – Skęczek – TRAF LINE
– przewoźnik świadczy usługi 8 pojazdami klasy maxi

Do realizacji przedmiotu umowy konsorcjum skierowało:
3 autobusy Solbus
4 autobusy MAZ 103
3 autobusy MAZ 203
pojazd spełniają normę czystości spalin EURO - 5

Solbus

MAZ 103 

MAZ 203



Warbus sp. z o. o. – przewoźnik świadczy usługi 20 pojazdami przegubowymi i 10
pojazdami klasy maxi

Do realizacji przedmiotu umowy przewoźnik skierował:
22 autobusy Mercedes Conecto G
11 autobusów Mercedes Conecto
pojazdy spełniają normę czystości spalin EURO - 6

Mercedes Conecto G 

Mercedes Conecto
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Sieć lubelskiej komunikacji miejskiej tworzy:

• 52 linie autobusowe   
• 11 linii trolejbusowych 
• 3 linie nocne 

W ramach przewozów realizowanych na w/w liniach w 2017 r. pojazdy komunikacji
miejskiej wykonały 21 064 tys. wozokilometrów (wzkm) z czego:
na liniach autobusowych 16 083 tys. wzkm

na liniach trolejbusowych 4 981 tys. wzkm

W 2018 r. planowana liczba wozokilometrów realizowana w ramach lubelskiej
komunikacji miejskiej wynosi 21 682 tys. wzkm z czego:
na liniach autobusowych 16 591 tys. wzkm
na liniach trolejbusowych 5 091 tys. wzkm
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Sieć lubelskiej komunikacji miejskiej

Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Liczba linii komunikacyjnych 81 68 63 64 58 59 64 69

2 Długość linii w km 604,4 761,9 772,2 799,4 802,4 836,9 925,4 1 000,6

3 Długość tras w km 242 236 276 262 306 351 319 338

4 Autobusy wozokilometry w tys. 13 813 14 890 15 193 15 283 15 654 15 107 15 384 16 083

5 Trolejbusy wozokilometry w tys. 2 831 2 701 2 665 2 773 3 040 4 298 5 118 4 981

6 Liczba przewiezionych pasażerów w tys. 86 255 98 561 106 003 114 677 121 148 125 417 130 204 128 656

7 Zakup usług komunikacji miejskiej brutto [tys. zł] 112 269 117 727 129 320 123 092 142 705 153 054 164 647 171 200
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Obszar funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie:

• miasto Lublin

Gminy sąsiadujące z którymi Gmina Lublin podpisała porozumienia na 
organizację publicznego transportu zbiorowego
• Gmina Konopnica (linie nr 12, 54, 78, 79 i 85)
• Gmina Jastków (linie nr 18, 20, 30 i 33)
• Gmina Niemce (linie nr 4, 24, 44, 74)
• Gmina Wólka (linie nr 2, 5, 22, 52 i 74)
• Gmina Świdnik (linie nr 5, 35, 55 i N2) 
• Gmina Głusk (linie nr 3, 17, 35 i 73)
• Gmina Niedrzwica Duża (linia nr 8)
• Gmina Mełgiew (linia nr 5) 
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Działania ZTM w Lublinie  wpływające na rzecz 
zmniejszenia zanieczyszczenia 

powietrza w Lublinie 
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1. Wymiana taboru autobusowego.

• w latach 2011 - 2013 ZTM w Lublinie w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej zakupił 100 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów spełniających normę czystości spalin
EURO 5 i EEV. Powyższe zakupy pozwoliły na wycofanie z eksploatacji najstarszych nie pojadających
certyfikatów czystości spalin.

• w latach 2015 – 2016 w ramach rozstrzygniętych przez ZTM w Lublinie postępowań przetargowych na
obsługę komunikacyjną wybranych zadań przewozowych przewoźnicy wprowadzili do ruchu 61 autobusów
spełniających normę czystości spalin EURO 5 i EURO 6. Przedmiotowe pojazdy zastąpiły dotychczasowo
kursujące autobusy przewoźników prywatnych spełniające normę czystości spalin EURO 2

• w roku 2018 na lubelskie ulice wjedzie 48 nowoczesnych autobusów spełniających normę czystości EURO 6.
Pojazdy zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy spełniające normę czystości spalin EURO 2.

• od roku 2019 planowane są dostawy autobusów elektrycznych. W ramach programów
współfinansowanych ze środków UE ZTM w Lublinie planuje zakupić 32 pojazdy w ramach projektów
podstawowych a w przypadku przyznania dodatkowych środków liczba pojazdów elektrycznych zwiększy się
o kolejne 34 autobusy.
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2. Rozwój sieci trolejbusowej w Lublinie w latach 2011 - 2015.

• w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2011 – 2015
powstało – 26,4 km nowych odcinków trakcji trolejbusowej,

• w latach 2011 – 2014 MPK Lublin i ZTM w Lublinie zakupiły łącznie 100 nowoczesnych
niskopodłogowych i energooszczędnych trolejbusów. Nowe pojazdy pozwoliły na wycofanie z
ruchu wszystkich przestarzałych pojazdów.

• w związku z rozbudową trakcji trolejbusowej oraz zakupom nowego taboru również mogącego
pokonywać fragmenty tras bez trakcji pojawiła się możliwość skierowania trolejbusów w nowe
rejony miasta.

• uruchomienie 2 nowych linii trolejbusowych – 154, 157
• zmiana tras 5 linii trolejbusowych - 152, 153, 156, 158, 160
• Elektryfikacja 3 linii autobusowych i skierowanie do ich obsługi trolejbusów – 19, 159 (9) i
161(28).
• likwidacja 1 linii trolejbusowej - 150
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2. Rozwój sieci trolejbusowej w Lublinie w latach 2014 - 2020.

• w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020
planowana jest budowa kolejnych nowych odcinków trakcji trolejbusowej,

• w latach 2014 – 2020 ZTM w Lublinie planuje zakupić 40 nowoczesnych trolejbusów,

• w latach 2017 – 2018 w ramach prowadzonych inwestycji oddano do użytku następujące
odcinki trakcji trolejbusowej:

• na ul. Muzycznej i ul. Stadionowej gdzie skierowano linie nr 152 i 154
• na ul. Jana Pawła II na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Granitowej gdzie skierowano linię
nr 161
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3. Ekologiczna linia autobusowa „EKO”.

• w latach 2015 – 2016 uruchomiona została pierwsza linia obsługiwana w całości przez autobus
elektryczny.

• do obsługi linii „EKO” skierowany został zakupiony przez MPK Lublin autobus elektryczny marki
Ursus E70110

• trasa przejazdu prowadziła przez centrum miasta

• przejazd po trasie linii „EKO” był bezpłatny

• po zakończeniu kursowania linii „EKO” autobus elektryczny
został skierowany do obsługi regularnej komunikacji miejskiej
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Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu komunikacji
Miejskiej w Lublinie – szansą na poprawę jakości 

powietrza – rekomendacje. 
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1. Wymiana taboru

• Systematyczna wymiana taboru autobusowego obsługującego lubelską
komunikację miejską na nowoczesne autobusy eklektyczne

• Wprowadzanie w zapisach przetargowych na świadczenie usług
przewozowych wymogu posiadania przez przewoźników pojazdów
eklektycznych lub hybrydowych
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2. Zwiększanie nakładów finansowych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Systematyczne zwiększanie środków finansowych w budżecie miasta
pozwalających na zakup u przewoźników świadczących swoje usługi na rzecz ZTM
w Lublinie dodatkowych wozokilometrów dzięki którym będzie możliwe:

• uruchamianie nowych połączeń komunikacyjnych,
• zwiększanie częstotliwości kursowania obecnie funkcjonujących linii
komunikacyjnych.

Uruchamianie w ramach zawartych porozumień międzygminnych nowych
połączeń podmiejskich z gminami sąsiednimi lub zwiększanie częstotliwości
obecnie kursujących linii. Nowe połączenia podmiejskie pozwalają na
zmniejszenie liczby samochodów osobowych wjeżdżających do Lublina.
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3. Wprowadzanie udogodnień dla komunikacji miejskiej

• Wyznaczanie na istniejących ulicach Buspasów dla pojazdów komunikacji
miejskiej skracających czas przejazdu autobusu w stosunku do czasu przejazdu
samochodów prywatnych,

• Wyznaczanie na drogach projektowanych lub remontowanych Buspasów,

• Podczas opracowywania planów zagospodarowania dla nowych osiedli należy
zaplanować drogi o parametrach umożliwiających przejazd dla pojazdów
komunikacji miejskiej oraz całą niezbędną infrastrukturę (przystanki, pętle
komunikacyjne).
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Buspasy – działania na rzecz wzrostu popytu na 
transport zbiorowy
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Dziękuję za uwagę


