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Szanowni Państwo
Radni i Radne
Rady Miasta Lublina
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Szanowni Państwo,

Na najbliższej sesji Rady Miasta będziecie Państwo podejmować decyzję w sprawie ewentualnej 
podwyżki  cen  biletów  komunikacji  miejskiej.  Gorąco  namawiam  Państwa  do  zapoznania  się  z 
poniższymi argumentami przed podjęciem tej ważnej dla Lublinian decyzji.
W  przekonaniu  zarówno  moim,  jak  i  wielu  innych  osób  specjalizujących  się  w  zagadnieniach 
transportowych podwyżka ta jest krokiem w złym kierunku ponieważ:

• efekt podwyżki jest niezgodny z założeniami. Zarząd Transportu Miejskiego argumentuje, 
że  potrzebuje  dodatkowych  środków  na  rozwój  aby  pozyskać  nowych  pasażerów, 
jednocześnie przyznając, że podwyżka sprawi, że pasażerów ubędzie. Taka argumentacja nie 
ma sensu i świadczy o braku gruntownego przeanalizowania strategii cenowej przez ZTM;

• odpływ  części  pasażerów  z  komunikacji  zbiorowej  do  innych  środków  transportu 
wygeneruje  jeszcze  większe  korki  w  naszym  mieście.  Przesiadka  choćby  kilku  procent 
pasażerów komunikacji miejskiej do samochodów prywatnych oznacza setki dodatkowych 
pojazdów  próbujących  codziennie  przedostać  się  przez  i  tak  coraz  bardziej  niedrożne 
miasto;

• odpływ  części  pasażerów  spowoduje,  że  Miasto  nie  zrealizuje  celu  pozyskania 
dodatkowych środków na rozwój komunikacji miejskiej za sprzedaży biletów;

• głównym problemem komunikacji  miejskiej  w Lublinie  są zbyt  długie czasy przejazdu. 
Tymczasem inwestycje, które ZTM deklaruje wykonać za pozyskane dodatkowo pieniądze 
nie rozwiązują powyższego problemu.  Obecnie podstawowym sposobem na zwiększenie 
atrakcyjności  komunikacji  miejskiej  w  naszym  mieście  byłoby  wykonanie  spójnej  sieci 
buspasów,  które  sprawiłyby,  że  czas  przejazdu  autobusem  stałby  się  realnie  atrakcyjny 
względem przejazdu własnym samochodem;

• zagadnienia  związane  z  finansowanie  komunikacji  zbiorowej  należy  analizować  w 
szerszym  kontekście  wydatków  budżetowych  miasta.  Każda  osoba  wybierająca 
komunikację zbiorową to jeden samochód mniej na ulicach Lublina. To oznacza, że lepiej 
wydać dodatkowe kilka lub kilkanaście milionów złotych na sprawną komunikację zbiorową, 
niż wydawać wielokrotnie większe środki na obsługę ruchu samochodowego i związanych z 
nim problemów – hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, korkami.

• proponowana podwyżka uplasuje Lublin w piątce najdroższych polskich miast jeśli chodzi 
o  komunikację  publiczną. Należy  sobie  zadać  pytanie,  czy  zamożność  Lublinian  jest 
porównywalna z zamożnością mieszkańców Krakowa, Poznania i Warszawy oraz czy jakość 
komunikacji miejskiej w Lublinie jest porównywalna z powyższymi miastami?

W świetle powyższych argumentów jedynym słusznym rozwiązaniem będzie odrzucenie 
przedmiotowej uchwały. Z góry dziękuję za Państwa rozsądek.

Z poważaniem,
Krzysztof Wiśniewski
Członek Forum Kultury Przestrzeni
Radny Rady Dzielnicy Czuby Południowe


