Komunikacja miejska w Lublinie – krok po kroku
Niniejszy przewodnik przedstawia podstawowe oznakowania
pojazdów komunikacji miejskiej, przystanków, sposób interpretacji
rozkładów jazdy, rodzaje linii i przystanków w Lublinie, miejsca zakupu
biletów, a także omawia korzystanie z ciepłego guzika.

I. Rola ZTM
Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem komunikacji
miejskiej na terenie Lublina. Wybrane linie wyjeżdżają również poza
granice miasta, tworząc siatkę dogodnych połączeń pomiędzy Lublinem i
gminami
ościennymi.
ZTM odpowiada m.in. za opracowanie tras, rozkładów jazdy, sprzedaż
biletów i ich kontrolę. Obecnie MPK Lublin (podobnie jak jeżdżące dla
ZTM: AKL - Autobusowe Konsorcjum Lubelskie -oraz Irex/Meteor) jest
tylko przewoźnikiem wykonującym zlecenia ZTM. Ponadto pojazdy ZTM są
oznaczone logiem ZTM bądź mają barwy miejskie.

II. Linie ZTM
1. Trolejbusowe - są oznaczone numerami w zakresie od 150 do 160:

2. Autobusowe
- Linie zwykłe mieszczą się w zakresie od 0 do 85:

Przy czym linie 0, 16, 21 oraz 73-85 są obsługiwane midi- lub
minibusami:
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- Linie podmiejskie:
W Lublinie nie ma oddzielonych osobną numeracją linii podmiejskich. Do
gmin ościennych kursują linie zwykłe: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 27,
54, 73, 74, 78, 79 i 85. Na liniach podmiejskich nie ma osobnej,
strefowej taryfy biletowej.

- Linie tymczasowe – uruchamiane przy okazji różnego rodzaju
remontów ulic czy czasowych wzmocnień linii zwykłych. Mają one numery
trzycyfrowe zaczynające się cyfrą 7, np. 711. Ponadto numer linii jest na
żółtym tle:
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- Linie nocne – posiadają oznaczenia z literą „N” oraz cyframi, np. N2. W
autobusach linii nocnych obowiązują specjalne bilety nocne, bilety
okresowe na wszystkie linie oraz bilety czasowe: 24-godzinne i 3-dniowe.

- Linie cmentarne – kursują w okolicach 1 listopada. Są oznaczone
numerami 200 i 201.
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3. Linie zjazdowe (autobusowe i trolejbusowe) – oznaczone są
numerami trzycyfrowymi zaczynającymi się cyfrą 9 np. 951.

III. Zakup biletu
W pojazdach sieci ZTM obowiązują wyłącznie bilety emitowane przez
ZTM w Lublinie. Bilety takie można nabyć w sieci sprzedaży obejmującej
m.in.:
1. punkty sprzedaży biletów,
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2. punkt obsługi klienta MPK Lublin,

3. kioski,
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4. stacjonarne automaty biletowe,

5. specjalne samochody osobowe ustawione na przystankach,
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6. automaty biletowe zamontowane w pojazdach komunikacji
miejskiej,

7. sprzedaż przez kierowców,
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8. zakup
SkyCash).

biletów

przez

komórkę

(systemy

mPay,

MoBilet,

Bilety okresowe są sprzedawane wyłącznie w postaci biletów
elektronicznych na Kartach Biletu Elektronicznego. Kartę taką można
doładować jedynie w pierwszych czterech punktach sieci sprzedaży
wymienionych powyżej. Pozostałe punkty sprzedaży oferują bilety
papierowe: jednorazowe, 24-godzinne, 360-minutowe oraz 3-dniowe.
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IV. Na przystanku
Przystanki ZTM są oznaczone znakami drogowymi z piktogramem
autobusu lub trolejbusu. Znak ten może być umieszczony na słupku lub na
wiacie (zadaszeniu).

Na każdym przystanku umieszczona jest nazwa. Kilka przystanków
w jednym rejonie i o tej samej nazwie tworzy grupę, a poszczególne z nich
są odróżniane dwucyfrowym numerem znajdującym się za nazwą. Numery
parzyste w nazwie przystanku oznaczają „kierunek do centrum”, zaś
nieparzyste „kierunek od centrum”.
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Na przystanku znajdują się również oznaczenia zatrzymujących się
linii. Są tam także rozkłady jazdy zawierające godziny odjazdów oraz
wykaz przystanków na trasie. Tymczasowe rozkłady jazdy, związane np. z
objazdami, są na żółtym papierze.
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V. Przed wejściem do pojazdu
Pojazdy są oznakowane na zewnątrz:
1. z przodu - posiadają oznaczenie linii oraz nazwę docelowego
przystanku
końcowego.
W nowszych pojazdach jest to wyświetlacz elektroniczny, zaś w starszym
tablica (autobusy) lub film (trolejbusy).
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2. z boku pojazdu:
- w najnowszych pojazdach oznaczenia numeru linii, docelowego
końcowego oraz główne ulice (dolna linia wyświetlacza), którymi kursuje
pojazd danej linii, są prezentowane na elektronicznych tablicach
świetlnych;

- w najstarszych pojazdach nie ma oznaczenia docelowego przystanku
końcowego; numer linii i trasa przejazdu są umieszczone na tablicy
statycznej lub filmie;
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- w pozostałych pojazdach nazwa końcowego jest prezentowana na
wyświetlaczu, zaś trasa - na tablicy statycznej; numer linii można znaleźć
zarówno na wyświetlaczu, jak i tablicy statycznej.

Dla linii, które czasowo kursują na trasie zmienionej, oznaczenie linii oraz
zmieniona trasa są wyróżniane kolorem żółtym.
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3. Z tyłu pojazdu umieszczony jest numer linii na statycznej tablicy bądź
na wyświetlaczu.

Po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku najczęściej kierowca
otwiera drzwi w autobusie. Jednak w niektórych pojazdach pasażer sam
musi sobie otworzyć drzwi poprzez dotknięcie przycisku znajdującego się
obok drzwi.

Wsiadanie może się odbywać wszystkimi drzwiami. Pierwszeństwo
przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd, a po usłyszeniu
sygnału wsiadanie jest zabronione.
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VI. W pojeździe
Przy każdych drzwiach w autobusach i trolejbusach zamontowany
jest kasownik. Bilet, który nie został uprzednio skasowany, czyli każdy
bilet jednorazowy oraz niewykorzystywany wcześniej bilet czasowy, należy
skasować bezzwłocznie po wejściu do pojazdu.

Bilety papierowe kasuje się przez włożenie ich do oznaczonego
otworu kasownika. Aby bilet został skasowany, należy włożyć bilet do
otworu kasownika i przez chwilę przytrzymać. Skasowanie biletu jest
potwierdzone
sygnałem
dźwiękowym
i
zaświeceniem
lampki
na kasowniku.
W trakcie kontroli biletów kasowniki w pojazdach są zablokowane.
Kontrolerowi należy okazać ważny bilet. W przypadku biletów ulgowych
lub przejazdów bezpłatnych trzeba pokazać także ważny dokument
poświadczający prawo do ulgi. W przypadku braku ważnego biletu bądź
dokumentu uprawniającego do ulgi/bezpłatnego przejazdu kontroler
wręczy mandat karny. Więcej o kontroli biletów znajdziesz tutaj.
W każdym pojeździe znajdują się informacje o numerze linii, trasie i
przystankach. Są one umieszczane po prawej stronie albo za kabiną
kierowcy, albo po lewej stronie, naprzeciwko środkowych drzwi, w formie
statycznej tablicy lub wyświetlacza LCD.
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Dla linii, które czasowo kursują na trasie zmienionej, oznaczenie linii
oraz nazwy przystanków na zmienionej trasie są wyróżniane kolorem
żółtym.
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Za kabiną kierowcy znajduje się wyświetlacz lub tablica statyczna
pokazująca numer linii i nazwę przystanku docelowego. Ponadto
wyświetlacz wewnętrzny pokazuje trasę przejazdu, następny przystanek,
przystanek, na którym zatrzymał się pojazd, oraz datę i godzinę.

W niektórych trolejbusach i autobusach przystanki są zapowiadane
głosowo.
W pojazdach niskopodłogowych są miejsca przeznaczone dla
wózków inwalidzkich bądź dziecięcych. W momencie, gdy taki wózek
znajduje się w pojeździe, należy bezzwłocznie zwolnić przeznaczone dla
niego miejsce. Ponadto w pojazdach niskopodłogowych są miejsca
dostępne bezpośrednio z niskiej podłogi przeznaczone dla osób starszych i
niepełnosprawnych. Oznaczono je odpowiednią naklejką na szybie obok
takich
miejsc.
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Aby opuścić pojazd, należy poczekać, aż autobus zatrzyma się na
przystanku i podejść do drzwi. W przypadku pojazdów wyposażonych w
„ciepły guzik” należy nacisnąć przycisk „DRZWI” lub „STOP” aby otworzyć
drzwi.

Zapraszamy do korzystania z
lubelskiej komunikacji miejskiej!
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