
Lublin, dn. 12.06.2015

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Al. Kraśnicka 25

20-718 Lublin

Stanowisko Rady Dzielnicy Czuby Południowe w sprawie planowanych zmian 
układu połączeń komunikacji miejskiej.

Uwagi ogólne:
1. Rada  Dzielnicy  Czuby  Południowe  odnosi  się  pozytywnie  do  całokształtu  zaproponowanych  zmian. 

Zaprezentowana filozofia  reorganizacji  zdaje  się  być  oparta  na solidnej  podbudowie merytorycznej  i 
doświadczeniach innych miast w tym zakresie.

2. Przy okazji prowadzonej reorganizacji wyszły na jaw niedobory podaży wozokilometrów. Rada Dzielnicy 
Czuby  Południowe  gorąco  apeluje  aby  w  następnych  latach  w  sposób  zdecydowany  zwiększać  ich 
finansowanie.  Jest  to  zasadne ze  względu na  zwiększającą  się  ilość  pasażerów,  jak  też  w związku z 
rosnącym  problemem  kongestii  w  naszym  mieście.  Tylko  nowoczesna,  szybka  i  często  kursująca 
komunikacja miejska może być realną alternatywą dla podróży własnym samochodem. Liczymy na dalsze 
Państwa działania w tym kierunku.

3. Korzystając z okazji chcemy bardzo negatywnie zaopiniować wszelkie próby podwyższania cen biletów 
komunikacji  w  Lublinie.  Nowoczesne  miasta  stawiające  na  zrównoważony  transport  coraz  częściej 
decydują się na rezygnację z  pobierania jakichkolwiek opłat od pasażerów wychodząc z założenia, że 
taniej  jest  ponieść  koszty  utrzymania  komunikacji  zbiorowej  niż  koszty  wynikające  z  rozwoju 
indywidualnego ruchu samochodowego. Dziś w Lublinie dla wielu osób jazda własnym samochodem jest 
bardziej  opłacalna  finansowo niż  jazda  komunikacją  zbiorową,  co przy  jej  niskiej  efektywności  (brak 
buspasów)  jest  kuriozalnym  ewenementem w  skali  całej  Europy.  Prosimy  o  bardziej   zdecydowane 
reprezentowanie interesów pasażerów podczas rozmów na ten temat z miejskimi decydentami.

Uwagi szczegółowe:
1. Wnioskujemy  o  pilne  uruchomienie  linii  numer  46.  Wobec  trudnej  sytuacji  transportowej  na  ul. 

Sowińskiego nie jest  zasadne oczekiwanie  na  modernizację  tej  ulicy.  Atrakcyjne połączenie północ – 
południe jest potrzebne mieszkańcom już teraz i pomoże zmniejszyć presję indywidualnych przejazdów 
samochodowych tą ulicą.

2. Rozwiązanie polegające na synchronizacji  linii  159 i  14 traktujemy jako kompromisowe i  przejściowe. 
Wydłużenie linii  14 przez ul. Narutowicza i  Bernardyńską obniża jakość połączenia między Czubami a 
Bronowicami  i  Felinem,  zaś  kursowanie  159  jako  linii  priorytetowej  co  7,5  minuty  byłoby  bardziej 
intuicyjne  dla  pasażerów  niż  konieczność  sprawdzania  rozkładu  dwóch  linii.  Oczekujemy  takich 
modyfikacji po otrzymaniu przez Państwa dodatkowych wozokilometrów.

3. Zwracamy  Państwa  uwagę  na  niewystarczające  skomunikowanie  części  naszej  dzielnicy  z  dworcem 
głównym PKP. Linia nr 161 (obecnie 28) obsługuje wyłącznie słabo dostępny z os. Poręba przystanek przy 
Granitowej,  w  dodatku  jadąc  zupełnie  dookoła.  Taką  obsługę  tej  relacji  z  os.  Poręba  uważamy  za 
niewystarczającą.



Uwagi dodatkowe:
Korzystając z okazji  pragniemy przekazać Państwu uwagi  dotyczące infrastruktury komunikacyjnej w naszym 
mieście.

1. Zwracamy uwagę na konieczność modernizacji pętli na os. Widok. Obecnie jej pojemność jest zbyt mała w 
stosunku  do  rosnącego  zapotrzebowania  na  obsługę  komunikacyjną,  zaś  wygoda  użytkowania  dla 
pasażerów pozostawia wiele do życzenia. Prosimy o aktywne działania na rzecz realizacji tego zadania.

2. W Lublinie nikt nie dba o powstawanie wygodnych węzłów przesiadkowych. Zbliżanie przystanków do 
skrzyżowań  w  istotnych  punktach  znacznie  uatrakcyjniłoby  mieszkańcom  korzystanie  z  komunikacji 
zbiorowej.  Niestety  nie  zauważamy  takich  działań  przy  okazji  przeprowadzonych  i  planowanych 
inwestycji takich jak przebudowa ul. Narutowicza, czy też al. Racławickich, Sowińskiego Poniatowskiego i 
Lipowej. 

3. Naszym  zdaniem  system  komunikacyjny  Lublina  pada  ofiarą  braku  priorytetów  dla  komunikacji 
zbiorowej. Planowane buspasy na al. Racławickich i ul. Lipowej to krok w dobrą stronę, jednak stanowią 
krople  w  morzu  potrzeb.  Szybkość,  punktualność  i  niezawodność  to  w  tej  chwili  najważniejsze 
oczekiwania  mieszkańców  wobec  komunikacji  zbiorowej.  Można  je  osiągnąć  wyłącznie  stanowczo 
realizując priorytety dla zbiorkomu. 

4. Zwracamy uwagę na nadużywanie stosowania zatok autobusowych w naszym mieście. Ich wykonywanie 
niesie za sobą szereg negatywnych implikacji takich jak zmniejszenie przestrzeni na chodniku w miejscu, 
gdzie popyt na nią jest największy czy też obniżenie sprawności poruszania się pojazdów komunikacji 
miejskiej przez konieczność włączania się do ruchu. Zachęcamy do korzystania z doświadczeń Państw 
Zachodniej Europy i stopniowe odchodzenie od wykonywania zatok autobusowych. 

Liczymy na bardziej zdecydowaną współpracę Państwa z Zarządem Dróg i Mostów w powyższych kwestiach.

Realizując stanowisko Rady Dzielnicy Czuby Południowe uwagi przygotował:
Krzysztof Wiśniewski
Członek Zarządu Rady Dzielnicy Czuby Południowe
tel.: 791 464 616
e-mail: kwisniewski@onet.eu


