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ODPOWIEDZI NA PYTANIA PANELISTÓW 

 

Pytanie o parkingi: 

Odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego  

W chwili obecnej w ramach projektów realizowanych przy współudziale funduszy 

europejskich planowana jest budowa 5 parkingów typu Park&Ride w 

następujących lokalizacjach: 

 

1. przy ul. Żeglarskiej (w rejonie skrzyżowania ul. Żeglarskiej , Ul. Janowskiej i ul. 

Krężnickiej) - planowana jest budowa parkingu na 50 pojazdów. W ramach 

inwestycji przy parkingu planowana jest budowa nowej pętli autobusowej która 

zastąpi obecne miejsce nawrotowe przy ul. Żeglarskiej, 

 

2. przy al. Kraśnickiej (w rejonie ul. Wróbla) - planowana jest budowa parkingu 

na 50 pojazdów. W ramach inwestycji przy parkingu planowana jest budowa 

nowej pętli autobusowej, 

 

3. przy ul. Grenadierów (w rejonie dawnej pętli komunikacji miejskiej na 

Majdanku) - planowana jest budowa parkingu na 50 pojazdów, 

 

4. przy ul. Osmolickiej (w rejonie pętli autobusowej Prawiedniki) - planowana 

jest budowa parkingu na 16 pojazdów, 

 

5 przy ul. Choiny (w rejonie granicy miasta) - planowana jest budowa parkingu 

na 54 pojazdy. W ramach inwestycji przy parkingu planowana jest budowa nowej 

pętli komunikacyjnej. 

 

Pytanie w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji 

miejskiej na terenie Dzielnicy Zemborzyce.  

Odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego  

W odpowiedzi na pytanie uczestnika Panelu Obywatelskiego dotyczące 

zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej oraz uruchamiania 
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nowych połączeń komunikacyjnych na terenie Dzielnicy Zemborzyce, Zarząd 

Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, co następuje.  

Kształtowanie oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej realizowane 

jest w oparciu o prowadzone badania napełnienia pojazdów, wnioski pasażerów 

oraz możliwości finansowe i taborowe ZTM w Lublinie. Odnosząc się do postulatu 

dotyczącego zwiększenia częstotliwości linii obecnie kursujących na terenie 

omawianej dzielnicy oraz stworzenia nowych połączeń komunikacyjnych 

obejmujących swoim zasięgiem jej obszar należy stwierdzić, że obecnie istniejący 

układ komunikacyjny miasta Lublin stanowi funkcjonalną całość zarówno pod 

względem taborowym jak i finansowym. Wprowadzenie wnioskowanych zmiany 

pociągnie za sobą konieczność korekty w funkcjonowaniu innych połączeń 

komunikacyjnych (likwidacja kursów, skracanie tras przejazdu) w związku z 

koniecznością zbilansowania zlecanych do realizacji wozokilometrów i dlatego 

takie rozwiązanie nie może zostać obecnie wprowadzone. Należy w tym miejscu 

zaznaczyć, że obecnie częstotliwości kursowania linii nr 8 i 25 zostały opracowane 

w oparciu o prowadzone analizy napełnień pojazdów, natomiast godziny 

kursowania w/w linii zostały uzgodnione z Radą Dzielnicy Zemborzyce.  

Zwiększenie częstotliwości kursowania w/w linii komunikacyjnych lub 

uruchomienie nowych połączeń wpływające na poprawę oferty przewozowej na 

w/w obszarze miasta wymaga zwiększenia nakładów finansowych w budżecie 

miasta na zakup u przewoźników dodatkowych wozokilometrów. Dlatego też 

biorąc powyższe pod uwagę ZTM w Lublinie  

w przedstawionych rekomendacjach dla uczestników Panelu Obywatelskiego w 

pkt. 2 postuluje o „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.” 

  

  

Czy będą bilety sześciogodzinne oraz czy powrócą bilety za 1 zł w strefie 

płatnego parkowania 
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Odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego  

Odpowiadając na zapytanie złożone w czasie spotkania Panelu Obywatelskiego w 

sprawie wprowadzenia nowych rodzajów biletów komunikacji miejskiej, Zarząd 

Transportu Miejskiego  

w Lublinie informuje, co następuje 

Obowiązujący obecnie system taryfowy stanowi określoną całość, na którą składa 

się cennik biletów, ale również katalog obowiązujących ulg. Odzwierciedla on 

potrzeby mieszkańców  

i możliwości budżetowe Gminy Lublin - przy jego opracowaniu przyjęto pewne 

założenia, co do oczekiwanego poziomu wpływów. Wprowadzenie wybiórczych 

zmian takich jak np. nowe rodzaje biletów (proponowany bilet 6 godziny i bilet za 

1 zł w strefie płatnego parkowana) może zachwiać ich realizacją. 

Należy wskazać, że funkcjonująca obecnie taryfa biletowa została zaakceptowana 

przez pasażerów. ZTM w Lublinie nie otrzymywał dotychczas wniosków 

dotyczących potrzeby wprowadzenia nowych rodzajów biletów. I dlatego w chwili 

obecnej nie jest planowane ich wprowadzanie.   

Ponadto  ZTM w Lublinie informuję, że w ramach projektów dofinansowywanych 

ze środków Unii Europejskiej Gmina Lublin prowadzi prace nad nowym 

systemem biletu elektronicznego, który m.in. będzie miał nowe możliwości 

techniczne i rozliczeniowe. Wdrożenie nowego systemu będzie dobrą okazją na 

wprowadzenie nowych, bardziej elastycznych rozwiązań taryfowych np. systemu 

check in / out, co w praktyce oznacza, że „płacisz za tyle ile przejedziesz”. Nowe 

rozwiązania taryfowe będą przedmiotem analizy i procedowania przez Radnych 

Rady Miasta Lublin. Równolegle do prac nad systemem biletu elektronicznego 

miasto prowadzi inwestycje drogowe uwzględniające priorytety dla komunikacji 

miejskiej (BUSpasy), co zachęcić ma mieszkańców Lublina do przejazdów 

komunikacją zbiorową. 

W efekcie realizacji powyższych projektów inwestycyjnych, możliwe będzie 

kształtowanie elastycznej taryfy opłat za przejazdy lubelską komunikacją miejską, 

umożliwiającej pasażerom szerszy wybór rodzaju opłaty uzależniony od ich 

preferencji komunikacyjnych.  
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Czy miasto planuje/rozważa wprowadzenie darmowych przejazdów 

pojazdami MPK dla wszystkich mieszkańców, np. raz w miesiącu lub 

częściej? Obecnie jest taka akcja raz w roku. 

Odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego  

W odpowiedzi na pytanie zgłoszone w czasie Panelu Obywatelskiego dotyczące 

możliwości wprowadzania bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla 

mieszkańców np. raz w miesiącu lub częściej, Zarząd Transportu Miejskiego w 

Lublinie informuje, co następuje.  

Opłata za przejazd pojazdami lubelskiej komunikacji miejskiej realizowana jest 

zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Lublin taryfikatorem. Uwzględnia on 

różne rodzaje biletów takie jak bilety jednorazowe, czasowe, okresowe, rodzinne 

czy bilet turysty, a także szereg ulg i zwolnień  

z opłat za przejazd autobusami i trolejbusami.  Do zwolnień z opłat za przejazd 

komunikacją miejską możemy zaliczyć również zgodnie z uchwałą nr 

205/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe 

osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd 

Transportu Miejskiego w Lublinie prawo do skorzystania z bezpłatnych 

przejazdów komunikacją miejską w dniu Europejskiego Dnia bez Samochodu na 

podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Jednocześnie ZTM w 

Lublinie informuje, że w chwili obecnej nie planuje wprowadzać innych dni w 

czasie, których przejazd pojazdami lubelskiej komunikacji miejskiej byłby 

bezpłatny dla wszystkich mieszkańców.  

Jednakże, w przypadkach szczególnych (takich jak bardzo obfite opady śniegu w 

znaczny sposób utrudniające ruch w mieście które wystąpiły kilka lat temu) 

rozważone zostanie wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej do 

wszystkich zainteresowanych w celu zmniejszenia ruchu samochodów 

osobowych w mieście i udrożnienia ulic.      

 

 

Dlaczego nie sadzi się drzew i krzewów wzdłuż ścieżek rowerowych? 

 

Odpowiedź Macieja Lubasia, Inspektora ds. mobilności aktywnej: 

 

Drogi dla rowerów podobnie jak drogi dla samochodów posiadają tzw. skrajnię, 
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czyli odległość w ramach której nie może być przeszkód (znaki, budynki, 

śmietniki, drzewa). Skrajnie są dwie mierzone wszerz oraz wzwyż. Odległość ta 

mierzoną jest od krawędzi infrastruktury w przypadku rowerów wynosi 20cm 

jednak realnie zaleca się około 50cm. Natomiast skrajna pod względem 

wysokości wynosi 250cm. 

W przypadku częstej ilości skrzyżowań niekiedy nasadzenie może utrudniać bądź 

ograniczać widoczność osób poruszających się rowerem. 

 

W przypadku nasadzeń młodych drzew istnieje ryzyko nie zachowania skrajni, 

wynikający z nisko usytuowanej korony drzewa. Jednak kwestie nasadzień zaleca 

się aby podejmować w sposób indywidualny oraz po ówczesnym 

przeanalizowania zasadności w terenie. 

 

 

Podstawa prawna: 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

Rozdział 12 - Skrajnia drogi 

§ 54. 

1. Nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią 

drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1. 

 

Odpowiedz Miejskiego Architekta Zieleni 

 

W kolejnych edycjach Zielonego Budżetu pojawiły się wnioski o nasadzenia w 

pasach drogowych w tym przy drogach dla rowerów. Biuro Miejskiego Architekta 

Zieleni przeanalizowało możliwość wprowadzenia nasadzeń we wskazanych 

lokalizacjach. Uzbrojenie terenu oraz powierzchnia tychże, uniemożliwiła 

wykonanie nasadzeń. Należy również pamiętać, że w okresie zimowym na „pasy 

zieleni” zgarniany jest śnieg, często z solą, co powoduje zniszczenie i zamieranie 

roślin. W przypadku nasadzeń z krzewów o szerokości 1m, szerokość skrajni z 

obu jego stron powinna być większa niż 0,5m, ponieważ aerozol solny ma duży 



 

6 
 

zasięg i taka szerokość (2 m) jest stanowcza za mała. Optymalnie byłoby gdyby 

pasy miały 3m, bez infrastruktury podziemnej. 

Tam gdzie jest to możliwe nasadzenia będą wprowadzane. Rośliny do tego celu 

muszą spełnić szereg warunków. Poza odpornością na środowisko miejskie, nie 

mogą być to rośliny, których kwiaty i owoce opadają i zanieczyszczają 

nawierzchnię oraz są siedliskiem zwierząt (spadź, ptasie odchody). 

 

 

 


