
Projekty transportowe realizowane w latach 2007-2013  

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 

Zakres prac obejmuje:
• budowę nowych tras trakcji trolejbusowej o łącznej długości ok. 34 km, obejmujących 

następujące ulice: Abramowicka, Andersa, Mełgiewska, Grygowej (obecnie 
Dekutowskiego), Droga Męczenników Majdanka, Doświadczalna, Bohaterów Monte 
Cassino, Wileńska, Głęboka, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Filaretów, Zana, 
Nadbystrzycka, Muzyczna, Krochmalna, Gazowa - Młyńska, Zemborzycka, Diamentowa, 
Chodźki, Czapskiego, Szeligowskiego, Choiny, Unii Lubelskiej, Podzamcze, Lwowska i 
Unicka, 

• budowę nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej i placu postojowego w rejonie ulicy 
Zembrzyckiej - Diamentowej, 

• zakup nowych trolejbusów – 70 szt., 
• zakup nowych autobusów – 100 szt., 
• budowę systemu zarządzania ruchem w Lublinie
• przebudowę ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej: przebudowę 

ulicy Doświadczalnej, Drogi Męczenników Majdanka wraz z budową pętli; przebudowę ulicy 
Abramowickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kunickiego; budowę pętli w ul. Abramowickiej; 
przebudowę skrzyżowania Zemborzycka – Diamentowa wraz z budową pętli; przebudowę 
ronda Jana Pawła II – Armii Krajowej; przebudowę skrzyżowania Al. Kraśnicka – Bohaterów 
Monte Cassino; przebudowę ul. Chodźki i Czapskiego z sygnalizacją świetlną; budowę pętli 
przy ul. Choiny; przebudowę skrzyżowania Unicka – Lubartowska. 

Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych 
w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego
w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca'80 

W ramach robót budowlanych w zakresie przedmiotowego projektu wykonano:
-budowę/rozbudowę odcinka ulicy Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie (cześć tzw. Trasy Zielonej) na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Muzyczną do skrzyżowania z al. Józefa Piłsudskiego;
-budowę trakcji trolejbusowej w ciągu ul. Lubelskiego Lipca’80;
-budowę mostu w ciągu ul. Lubelskiego Lipca ‘80 nad ul. Dworcową;
-rozbudowę ulicy Młyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze 
skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Pl. Bychawskiego (bez połączenia ulic) o 
dł. ok. 0,18 km;
-przebudowę ulicy Dworcowej w Lublinie na odcinku o dł. ok. 0,14 km z obustronnymi chodnikami i 
ścieżką rowerową od wjazdu na teren Targów Lublin do ul. Młyńskiej;
-przebudowę skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z Al. Piłsudskiego.

Projekty transportowe realizowane w latach 2014-2020  

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego dla LOF
- wybudowano ul. Muzyczną na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do 
skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. Narutowicza (powstała jezdnia z obustronnymi 
buspasami i trakcją trolejbusową, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami serwisowymi, 
oświetleniem, sygnalizacją świetlną, zatokami autobusowymi), 
- wybudowano obiekt mostowy w ciągu ul. Muzycznej nad rzeką Bystrzycą, 
- wybudowano odcinki trakcji trolejbusowych w ul. Jana Pawła II.
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Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru 
specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie  

Zakres inwestycji obejmuje: 
1. Zakup nowoczesnego, ekologicznego taboru do obsługi linii trolejbusowych i autobusowych; 
2. Rozbudowę systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych projektem – 
tablice dynamicznej informacji pasażerskiej; 
3. Przebudowę i rozbudowę ul. Grygowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do 
łącznicy z ul. Mełgiewską wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja, 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, między innymi: chodniki, ścieżki rowerowe, trakcja 
trolejbusowa, oświetlenie, zatoki autobusowe, buspasy; 
4. Budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej od trakcji przy pętli 
trolejbusowej do skrzyżowania z ul. Grygowej, a następnie w ul. Grygowej do istniejącej trakcji; 
5. Przebudowę skrzyżowań: ul. Droga Męczenników Majdanka–Grabskiego–Sulisławicka oraz ul. 
Droga Męczenników Majdanka–Lotnicza w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej; 
6. Przebudowę kluczowego węzła komunikacji zbiorowej ronda Lubelskiego Lipca'80 wraz z 
wlotami, w tym między innymi: remont mostu w ul. Fabrycznej, przebudowa nawierzchni, 
chodników, zatok autobusowych, infrastruktury podziemnej, trakcji trolejbusowej, budowa ścieżek 
rowerowych, wyznaczenie buspasów; 
7. Wykonanie buspasów na ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. 
Fabrycznej). 

Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF 
wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej  

Zakres inwestycji drogowych obejmuje: 

1. Przebudowę i rozbudowę ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i 
przebudową skrzyżowań, w tym:
• budowę trakcji trolejbusowej w ciągu ulic: Chodźki, Smorawińskiego, Szeligowskiego, Choiny do 
granic miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą, 
• dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: przebudowa skrzyżowań 
ul.: Smorawińskiego-Chodźki oraz ul. Szeligowskiego-Czapskiego,
•przebudowę i rozbudowę ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta wraz z 
niezbędną infrastrukturą, np.: chodnikami, ścieżkami rowerowymi,
•budowę drogi dojazdowej do pętli oraz pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów 
osobowych i rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;

2. Przebudowę skrzyżowania ul. Elsnera-Kompozytorów Polskich z dostosowaniem dla potrzeb 
komunikacji miejskiej.

Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w 
centralnej części obszaru LOF  - zadanie planowane do realizacji.

Zakres projektu obejmuje: 

1) przebudowę/rozbudowę ulic: 
   - Al. Racławickich – od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z 
ul.Lipową; 
   - ul. Poniatowskiego – od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności; 
   - ul. Lipowej – od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza 
   - ul. Sowińskiego – od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką; 
   - ul. Głębokiej – od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów; 
2) przebudowę trakcji trolejbusowej w ulicach: Al. Racławickie, Głęboka, Lipowa. 
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3) zakup taboru: 5 sztuk autobusów elektrycznych, 10 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem. 
4) wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej na przebudowywanych ulicach. 

Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi 
rodzajami transportu dla potrzeb LOF – zadanie planowane do realizacji.

Zakres przedmiotowy projektu
Projekt polega na budowie/przebudowie/rozbudowie zespołów przystanków i węzłów 
przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF, a także na 
przebudowie ul. Wygodnej.

Zostały zaplanowane roboty budowlane związane m.in. z budową/przebudową/rozbudową:
1. 6 zespołów przystanków przesiadkowych wraz z infrastrukturą;

• ul. Związkowa (rejon skrzyżowania al. Spółdzielczości Pracy, ul. Związkowej i ul. Węglarza)
• Poczekajka (rejon skrzyżowania al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino)
• Rejon ronda Dmowskiego
• ul. Mickiewicza (rejon skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Mickiewicza)
• ul. Kunickiego (rejon Dworca gł. PKP)
• ul. Turystyczna (rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie)

W ramach zespołów przystanków przesiadkowych powstaną m.in.:
• wiaty przystankowe wraz z infrastrukturą
• punkty dynamicznej informacji pasażerskiej
• stojaki dla rowerów
• monitoring wizyjny
• oświetlenie
• elementy małej architektury

2. 7 węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą, budynkami socjalno-sanitarnymi i przyległymi 
parkingami (Bike&Ride, Kiss&Ride, Park&Ride);

• przy ul. Żeglarskiej
• przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”
• przy al. Kraśnickiej
• przy ul. Granitowej
• przy ul. Zbożowej
• przy ul. Osmolickiej
• przy ul. Abramowickiej

W ramach węzłów powstanie łącznie:
• 5 parkingów K&R - liczba miejsc postojowych 21
• 5 parkingów B&R - liczba stojaków dla rowerów 50
• 4 parkingi P&R - liczba miejsc postojowych 134
• 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych
• 7 pętli autobusowych – liczba miejsc postojowych dla autobusów 59
• 1,53 km dróg przebudowanych/rozbudowanych

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – zadanie 
planowane do realizacji
Zakres projektu obejmuje m.in.: 
- budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, 
dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami 
postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, 
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, 
- zajezdnia dla autobusów dalekobieżnych, 
- infrastruktura komunikacyjna – w tym. ul. 1-go Maja, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa oraz 
przedłużenie ul. LL’80.
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