


„Zintegrowany System Miejskiego 
Transportu Publicznego w Lublinie” 

Instytucje uczestniczące w projekcie

MRR – Instytucja Zarządzająca PO RPW

PARP – Instytucja Pośrednicząca PO RPW

Gmina Lublin – Beneficjent

Inicjatywa Jaspers – wsparcie dla Beneficjenta

w przygotowaniu projektu 



„Zintegrowany System Miejskiego 
Transportu Publicznego w Lublinie” 

Ważne daty

11.10.2007 r. - wpisanie projektu na indykatywną listę kluczowych 
projektów dla Osi Priorytetowej III PO RPW

21.05.2008 r. - podpisanie  preumowy z PARP dot. przygotowania 
projektu do realizacji 

01.01.2011 r. - rozpoczęcie realizacji projektu

01.09.2011 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

30.09.2015 r. - zakooczenie rzeczowe projektu

31.12.2015 r. - rozliczenie projektu



„Zintegrowany System Miejskiego 

Transportu Publicznego w Lublinie”

Całkowita wartość projektu – 520 635 102,00 PLN

Wartość dofinansowania – 310 742 046,00 PLN

Źródło finansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet - III Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Działanie - III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego



poprawę komfortu podróży transportem zbiorowym,

poprawę dostępności osób niepełnosprawnych do

środków transportu publicznego,

wzrost niezawodności i efektywności funkcjonowania  

transportu publicznego,

redukcję niekorzystnego oddziaływania systemu

transportu miejskiego na środowisko

CEL PROJEKTU :

podniesienie atrakcyjności systemu transportu 

publicznego w Lublinie oraz wzrost konkurencyjności 

transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego 

poprzez:



rozbudowa trakcji trolejbusowej (ok. 26 km) wraz

z systemem zasilania (9 podstacji trakcyjnych),

przebudowa ulic (na długości ok. 3 km) i skrzyżowań 

(4 szt.) w związku z rozwojem trakcji trolejbusowej,

zakup taboru autobusowego (100 szt.) i trolejbusowego 

(70 szt.) oraz wozów technicznych (3 szt.),

budowa nowej zajezdni trolejbusowej (1szt.),

budowa Systemu Zarządzania Ruchem (1 szt.) i Systemu 

Zarządzania Transportem Publicznym (1 szt.)

Przedmiotem Projektu jest:
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Mapka istniejącej sieci i planowanych do wybudowania
odcinków trakcji trolejbusowej w Lublinie

Łącznie zostanie wybudowanych 
ponad 30 km nowych tras 

dwukierunkowej trakcji trolejbusowej 
oraz jednokierunkowej 
o długości ok. 1,4 km
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Zakup pojazdów

Harmonogram zakupu 70 nowych trolejbusów i 100 autobusów 

– lata 2011-2015

wszystkie nowe pojazdy niskopodłogowe

autobusy z Euro 5

wszystkie trolejbusy z napędem asynchronicznym
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Budowa nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego

Nowa zajezdnia trolejbusowa :

Stanowiska OC, myjnia

Stanowiska naprawcze

Zadaszony plac

Zaplecze dla pracowników i administracji

stacja kontroli pojazdów

Zajezdnia będzie dostosowana do obsługi 100 trolejbusów i 25 pojazdów zaplecza 

gospodarczego

Nowy plac postojowy:

Stanowiska OC, myjnia
Zadaszony plac
Zaplecze dla pracowników i administracji

Plac będzie dostosowany do obsługi 30 trolejbusów



System zarządzania transportem publicznym:

System zarządzania rozkładami jazdy

System zarządzania flotą komunikacji miejskiej:

nadzorowanie pracy floty pojazdów MPK i przewoźników prywatnych
wykrywanie nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy;
funkcja alarmu
wizualizacja położenia pojazdów transportu publicznego na mapie cyfrowej miasta, dla wybranej brygady, linii.

System informacji przystankowej
Przekazywanie informacji o „realnym” czasie odjazdu poprzez tablice elektroniczne na przystankach

System jednorazowego biletu elektronicznego
Wymiana wszystkich kasowników na wielofunkcyjne

System zarządzania ruchem

Zintegrowane sterowanie ruchem na wybranych skrzyżowaniach w centrum – program pilotażowy
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Efekty projektu

zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru autobusowego i trolejbusowego (w tym 
wyposażonego w układ jazdy autonomicznej);

rozbudowa tras trolejbusowych wraz systemem zasilania trakcji oraz przebudową ulic i 
skrzyżowao, celem przystosowania ich do ruchu trolejbusów;

budowa systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym pozwoli na wprowadzenie 
priorytetów dla pojazdów komunikacji miejskiej;

budowa nowej zajezdni trolejbusowej (wraz z zakupem 3 wozów technicznych) pozwoli na 
zastąpienie likwidowanej zajezdni „Helenów”.



Obecny stan rzeczowej realizacji projektu:

1) Dostawa 40 szt. autobusów – do 15.09.2011 r.



2) Roboty budowlane:

- ul. A. Grygowej - budowa trakcji trolejbusowej

wraz z systemem zasilania - do 15.11.2011 r.

3) Realizacja Systemu Zarządzania Transportem Publicznym:

- montaż tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej

wraz z Centrum Dyspozytorskim (2 szt.)



4) Wszczęte postępowania przetargowe na:

- budowę trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania: 

• ul. Wileńska - ul. Głęboka 

• ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa

- zaprojektowanie i budowę Systemu Zarządzania Ruchem

- zaprojektowanie i budowę Systemu Zarzadzania Transportem

Publicznym, w tym dostawę  kasowników z autokomputerami



Projekty komplementarne  w ramach  RPO WL  2007 - 2013

„Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową

systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości

funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie”

Całkowity koszt projektu: 13 476 704,64 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 9 781 161,10 zł
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Cele bezpośrednie projektu:

Podniesienie komfortu jazdy pasażerów ,

Poprawienie niezawodności funkcjonowania systemu transportowego 

miasta,

System informacji pasażerskiej dla ZTM i innych przewoźników 

działających na zlecenie ZTM,

Podniesienie stanu bezpieczeństwa osobistego pasażerów komunikacji  -

monitoring,

Poprawienie stopnia zintegrowania różnych form transportu zbiorowego,

Ułatwienie dokonywania przesiadek - system dynamicznej informacji 

pasażerskiej

Poprawa wizerunku komunikacji miejskiej w Lublinie,

Zachęcenie do korzystania z komunikacji zbiorowej,



Projekt komplementarny w ramach PO RPW 2007 - 2013

Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin –

przedłużenie  ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego 

„Mełgiew” w  ciągu dróg  ekspresowych S12, S17, S19”

– dofinansowanie w kwocie 67 285 624, 00 PLN



Projekty komplementarne  w ramach  RPO WL  2007 - 2013

„Przedłużenie ul. Jana Pawła II do Al. Kraśnickiej z odwodnieniem

i oświetleniem w Lublinie”

– dofinansowanie w kwocie 21 000 000, 00 PLN

-„Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem

na rzece Czerniejówce”

– dofinansowanie w kwocie 27 680 077, 00 PLN



Projekt komplementarny  w ramach POIiŚ 2007 - 2013

„Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica"

obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17

i S19”

– dofinansowanie w kwocie 110 255 998, 76 PLN



Projekt komplementarny  w ramach  RPO WL  2007 – 2013

realizowany przez MPK Lublin Spółka z o.o.

„Modernizacja podstacji zasilających trakcję oraz wymiana

taboru trolejbusowego”

– wartość projektu - 61 515 450,85 PLN

– dofinansowanie - 26 150 511,12 PLN



Obecny stan rzeczowej realizacji projektu:

1) Dostawa 15 szt. trolejbusów – do 15.09.2011 r.

2) Podpisana umowa na modernizacją podstacji 

zasilających trakcję oraz budowę Centrum 

Dyspozycji Mocy.



Dziękuję za uwagę

Urząd Miasta Lublin

Plac Łokietka 1

20-950 Lublin


