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Pan Marcin Jakóbczyk
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi  na Pana interpelację ws.  zmian w rozkładach komunikacji  miejskiej,
informuję co następuje:

Od  początku  istnienia  ZTM  w  Lublinie  tj.  od  roku  2009  liczba  wozokilometrów
przydzielanych  przewoźnikom  systematycznie  rosła,  z  15,7  mln  wzkm  w  roku  2009
do 21,5 mln wzkm w roku 2018. Tylko w 2019 r., w związku zerwaniem umowy przez firmę
Warbus  sp.  z  o.  o.,  konieczna  była  reorganizacja  rozkładów  jazdy,  co  skutkowało
zmniejszeniem liczby wzkm w stosunku do roku 2018 r. 

Uchwalony w grudniu 2019 r.  budżet  miasta na 2020 rok odzwierciedla możliwości
finansowe miasta, które zostały pomniejszone o konsekwencje zmian wprowadzonych m.in.
w systemie podatkowym czy związanych z niedoszacowaniem subwencji oświatowej. W chwili
obecnej Miasto Lublin znajduje się w sytuacji znacznego uszczuplenia dochodów ze względu
na zmiany wprowadzone przez rząd w systemie podatku dochodowego, tj. obniżenie stawki
PIT  z  18%  do  17%,  podwyższenie  kosztów  uzyskania  przychodów  dla  pracowników
czy  wprowadzenie  zwolnienia  od  podatku  PIT  dla  pracowników  w  wieku  do  26  lat.
Konsekwencją  zatwierdzonego  budżetu  na  funkcjonowanie  komunikacji  miejskiej  była
konieczność ograniczenia liczby wykonywanych wzkm od stycznia 2020 r.

Ponadto, wskutek  przeprowadzonej  analizy  popytu,  dokonano  optymalizacji  oferty
połączeń  poprzez ograniczanie liczby  kursów w znikomy sposób wykorzystywanych przez
pasażerów,  szczególnie  w  zakresie  kursów  poza  szczytowych  (późnowieczornych)
czy  weekendowych (np.  handel  w niedzielę  w 2020 r.  będzie  zabroniony – poza  kilkoma
wyjątkami - tym samym oferta przewozowa w niedziele została przewymiarowana). 

Wraz  z  wejściem  w  życie  nowych  rozkładów  jazdy,  priorytetem  działań  ZTM
w Lublinie, jest bieżąca analiza sytuacji w kursowaniu i w jej efekcie - dostosowanie oferty
przewozowej  do  faktycznych  potrzeb  pasażerów.  Analizy  te  prowadzone
są  m.in.:  poprzez  badania  przy  pomocy  systemu  bramek  liczących  w  autobusach  oraz
obserwacje  na  przystankach  i  w  pojazdach,  wykonywane  przez  pracowników  ZTM
i kierowców MPK Lublin. Dokonywane są również analizy pod kątem przydziału taboru czy też
wzmocnienia poszczególnych linii tzw. kursami szczytowymi.
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Mając na uwadze badania napełnienia pojazdów prowadzone w styczniu i  lutym br.
przez pracowników ZTM, dane z zainstalowanych w pojazdach bramek liczących pasażerów
oraz  wnioski  mieszkańców,  ZTM  już  dotychczas  podjął  decyzję  o  wprowadzeniu   korekt
w rozkładzie jazdy uwzględniających m.in.:

• zwiększenie  częstotliwości  kursowania  linii:  31,  151  i  158  z  20  do  10  minut
w godzinach szczytu w dzień powszedni,

• zwiększenie częstotliwości kursowania linii 159 z 20 do 15 minut w godzinach szczytu
w dzień powszedni,

• zwiększenie częstotliwości kursowania linii 7 z 30 do 20 minut w godzinach szczytu
w dzień powszedni,

• dodatkowych kursach szczytowych na liniach nr 2, 17, 22.

W przypadku  linii  podmiejskich,  które  są  współfinansowane przez  gminy  ościenne,
prowadzone  są  rozmowy  z  władzami  tych  samorządów,  w  kontekście  kompleksowego
zwiększenia częstotliwości kursowania linii przebiegających przez teren tych gmin. 

Pragnę również nadmienić,  że  sytuacja  podlega stałemu,  bieżącemu monitoringowi
i,  w  razie  potrzeby,  wprowadzane  będą  kolejne  usprawnienia  mające  na  celu  realizację
wniosków pasażerów.

Jednocześnie  informuję,  że  w  budżecie  Miasta  Lublin  na  2020  r.  środki
w rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeznaczone są na:

• kampanię Rozlicz PIT w Lublinie
• wydarzenia związane ze 100-leciem urodzin i 15-leciem śmierci św. Jana Pawła II
• wydarzenia związane z 40. rocznicą Lubelskiego Lipca oraz 30. rocznicą pierwszych

wolnych wyborów
• przygotowanie  nowego  pokazu  na  Fontannę  Multimedialną  na  pl.  Litewskim  oraz

dwóch prezentacji poświęcone 40.rocznicy Lubelskiego Lipca i 100-leciu urodzin św.
Jana Pawła II

• organizację imprez żużlowych
• wsparcie klubów sportowych w najwyższych klasach rozgrywkowych
• organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej
• organizację Festiwalu Bożego Narodzenia
• uroczystości rocznicowe, kombatanckie i patriotyczne
• Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości 
• promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta w celu pozyskiwania nowych inwestorów

tworzących miejsca pracy dla mieszkańców Lublina
• promocję akademickiego Lublina, której celem jest przyciąganie do Lublina studentów,

w tym studentów zagranicznych
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Artur Szymczyk
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