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Anna ZALEWSKA 

ROZWÓJ TROLEJBUSÓW W LUBLINIE OD 2004 DO 2017 

 

W artykule opisany jest początek trolejbusów w Lublinie, a także omówiony został rozwój trolejbusów w Lublinie od 2004 

roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Środki unijne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-

go pozwoliły na modernizację i rozbudowę komunikacji trolejbusowej w Lublinie, a także w dalszym ciągu pozwalają na roz-

wój komunikacji trolejbusowej poprzez zakup nowych trolejbusów oraz budowę brakujących odcinków sieci trakcyjnej. Przed-

stawiono także stan obecny sieci trakcyjnej oraz liczbę taboru występującą w Lublinie.   

 

WSTĘP 

Obecnie trolejbusy można spotkać jedynie w trzech polskich 
miastach: Lublinie, Tychach i Gdyni. Początki trolejbusów w Lublinie 
datuje się na II połowę XX wieku, kiedy to sprowadzono pierwsze 
trolejbusy, a także zaczęto budować sieć trakcyjną. Od wstąpienia 
do Unii Europejskiej czyli 1 maja 2004 roku rozpoczęto planowanie 
modernizacji i rozbudowy komunikacji trolejbusowej w Lublinie. 
Wszystko dzięki środkom unijnym pochodzącym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został zrealizowany 
projekt „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w 
Lublinie”, dzięki któremu zostało zakupionych 70 nowych trolejbu-
sów. Wszystkie pojazdy zostały wyposażone w układ jazdy autono-
micznej tzn. 20 pojazdów jest wyposażonych w alternatywny napęd 
w postaci generatora napędzanego silnikiem spalinowym, natomiast 
50 trolejbusów posiada baterię akumulatorów. Ponadto w ramach 
wspomnianego projektu nastąpiła rozbudowa tras trolejbusowych 
wraz z systemem zasilania trakcji. Obecnie możliwe dofinansowanie 
zakupu pojazdów i budowy sieci realizowane jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020. Reali-
zacja projektu z powyższego programu pn. „Rozbudowa sieci ko-
munikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komuni-
kacyjnego dla LOF” pozwoliła na podpisanie z Konsorcjum Ursus 
Bus 11 umowy na dostarczenie 15 nowych trolejbusów przegubo-
wych. Także w planach jest zakup 25 trolejbusów w ramach wyżej 
wymienionego Programu, wszystkie pojazdy powinny trafić do 
Lublina do 2020 roku. Oprócz pojazdów ma także nastąpić budowa 
nowych odcinków sieci trakcyjnej. 

1. POCZĄTKI TROLEJBUSÓW W LUBLINIE  

Początki komunikacji trolejbusowej w Lublinie sięgają lat 1948 -
1949 kiedy to miały miejsce pierwsze przygotowania do wybudowa-
nia sieci trolejbusowej. Było to związane bezpośrednio z trendami 
panującymi na terenie Związku Radzieckiego, gdzie z uwagi na ich 
szybkość oraz elastyczność zaczęły zastępować tramwaje. Z uwagi 
na układ urbanistyczny powojennego Lublina najwyższy priorytet 
przyznano relacji prowadzącej z Dworca Kolejowego oraz Dzielnicy 
Dziesiąta w stronę Śródmieścia i Koszar. W związku z powyższym, 
była to pierwsza trasa, dla której zdecydowano się wprowadzić 
nowy środek transportu. Faktyczny początek prac przy budowie 
trakcji trolejbusowej przypadł na początek lat 50 XX wieku. W skład 
brygady pracowników, która została przydzielona do budowy infra-
struktury trolejbusowej wchodzili specjalnie oddelegowani pracowni-

cy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z Warszawy, 
którzy korzystali z pożyczonego ze stolicy wozu sieciowego oraz 
pracownicy Łódzkiego Zjednoczenia Elektromontażowego, których 
zadaniem było zamontowanie elementów podstacji. We wtorek 21 
lipca 1953 r. popołudniu uruchomiona została pierwsza linia trolej-
busowa. Data ta nie była przypadkowa, gdyż przypadła w przed-
dzień Narodowego Święta Odrodzenia Polski. Pierwsza linia trolej-
busowa została oznaczona numerem 15, związane było to z faktem, 
że zakres numeracji do 14 zarezerwowany był dla linii autobuso-
wych. Trasa linii trolejbusowej numer 15 rozpoczynała się  przy 
Dworcu Kolejowym, skąd przez Most na Bystrzycy prowadziła pod 
Ratusz, a następnie Krakowskim Przedmieściem do pętli ulicznej o 
trójkątnym kształcie znajdującej się w rejonie ul. Uniwersyteckiej 
(schemat linii nr 15 przedstawiony na rys. 1). Opisywana linia ob-
sługiwana była przez tabor wyprodukowany w Związku Radzieckim. 
W skład taboru wchodziły pojazdy zbudowane w Jarosławskich 
Zakładach Samochodowych noszące oznaczenia JaTB-2, których 
dokładna liczba i pochodzenie są trudne do ustalenia, z uwagi na 
fakt, że wchodziły one w skład daru Moskwy dla Warszawy przeka-
zanego w 1945 roku. Ówcześnie istniejącą linię nr 15 obsługiwały 4 
trolejbusy kursujące z zaplanowaną 10 minutową częstotliwością. 
Pozwoliło to na znaczne odciążenie przepełnionych linii autobuso-
wych, każdy z pojazdów w wymiarze dziennym przewoził około 
2000 pasażerów [5,10]. 

 

 
Rys. 1. Schemat linii nr 15, wykonał: Michał Krawczyk 
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Przełomowym okresem dla komunikacji trolejbusowej były lata 
60 XX wieku wtedy to, wybudowano  najwięcej nowych linii trolejbu-
sowych. W 1959 roku powstała linia na ulicy Lubartowskiej, w 1961 
r. na al. Piłsudskiego, w 1963 r. na al. Warszawskiej, oraz ulicach: 
Głębokiej i Filaretów, w 1966 r. powstała linia do Fabryki Samocho-
dów Ciężarowych (FSC) oraz na Majdanek, w 1969 roku natomiast 
pomiędzy al. Kraśnicką a ul. Zana. Na koniec lat 50 przypadł czas 
rozpoczęcia budowy zajezdni autobusowo - trolejbusowej na Hele-
nowie, która została ukończona w 1963 roku. Przełom lat 60 i 70 
przyniósł konieczność zawieszenia wielu linii trolejbusowych,  
z użytkowanych ówcześnie 80 pojazdów pozostawiono niecałą 
połowę, resztę z nich zastępując autobusami. Powstanie kryzysu 
paliwowego w 1974 roku,  wymusiło powrót do dalszego planowania 
rozwoju komunikacji trolejbusowej. W następstwie tych wydarzeń 
począwszy od 1975 roku zaczęto ponownie powiększać tabor tro-
lejbusowy. W związku z tym na dopiero co zlikwidowanych liniach 
przywracano kursowanie, a także tworzono nowe linie w oparciu  
o istniejącą sieć. W tym czasie sprowadzono pojazdy ZIU 682 zwa-
ne przez mieszkańców „Ziutkami”, które to stanowiły podstawowy 
model trolejbusu na terenie całego ZSRR. W latach 80  w czasie 
intensywnego rozwoju miasta zauważono konieczność rozbudowy 
systemu trolejbusowego. W pierwszym etapie dokonano moderni-
zacji podstacji zasilających w ramach, której zwiększono ich moc  
z 4,4 do 10,4 MVA. Opisywana modernizacja objęła także wymianę 
prostowników rtęciowych na krzemowe oraz wybudowanie linii 
trolejbusowej na Węglin, którą ukończono dopiero w 1990 roku.  
W 1984 roku z uwagi na konieczność odciążenia zajezdni autobu-
sowo trolejbusowej na Helenowie (rys. 2) otwarto nową zajezdnię 
autobusową na Majdanie Tatarskim. Począwszy od 1988 roku 
zaczęto dostarczać do Lublina produkowane w Słupsku trolejbusy 
Jelcz PR110E (rys. 3) [5,10]. 

 

 
Rys. 2. Zajezdnia trolejbusowa na Helenowie, fotografia: Michał 
Krawczyk 

 

 
Rys. 3. Jelcz PR110E, fotografia: Michał Krawczyk 

W owym czasie na terenie Lublina funkcjonowało już 13 linii 
trolejbusowych o łącznej długości około 100 kilometrów, które ob-
sługiwało w szczycie 68 pojazdów, poza szczytem natomiast 38 
pojazdów. Dla porównania w tym samym czasie istniało 63 linie 
autobusowe obsługiwane przez 240 pojazdów w godzinach szczytu 
i 119 pojazdów poza godzinami szczytu. W 1991 roku na ulicach 
Lublina pojawiły się przegubowe trolejbusy marki Ikarus, model 
280T. Zmianie uległ także wygląd taboru, gdyż na dotychczas po-
malowanych w czerwono-kremowe barwy pojazdach zostały 
umieszczone rozmaite, kolorowe reklamy (rys. 4). 

 

 
Rys. 4. Trolejbusy z kolorowymi reklamami, fotografia: Michał 
Krawczyk 

 
W 1994 roku rozpoczęto przebudowę Krakowskiego Przedmie-

ścia stanowiącego główną ulicę lubelskiego śródmieścia, wschodni 
odcinek tej ulicy zamieniono na deptak dla pieszych przez co utra-
cono połączenie zachodniej części miasta ze ścisłym centrum.  
Z punktu widzenia funkcjonalności linii trolejbusowych zmiana ta 
była bardzo niekorzystna, gdyż niezbędne stało się zaangażowanie 
dodatkowych linii autobusowych, których trasy dublowały się   
z trasami trolejbusowymi. W roku 2000 nastąpiło pierwsze od 10 lat 
wydłużenie linii trolejbusowej, pętlę trolejbusową znajdującą się przy 
ulicy Unickiej przeniesiono na ulicę Chodźki. Począwszy od roku 
2001 w Lublinie zaczęto przeprowadzać modernizację sieci trakcyj-
nej, która zbiegła się z remontami skrzyżowań wchodzących  
w skład linii trolejbusowych. Na lata 2001 – 2008 przypadła moder-
nizacja istotnych węzłów sieci trolejbusowej w rejonie skrzyżowań: 
a) Zana/ Wileńska, 
b) Fabryczna/ Wolska, 
c) al. Piłsudskiego/ Młyńska, 
d) Kunickiego/ Wolska 
e) Częściowo Zana/ Filaretów. 

Opisywany proces modernizacji trakcji trolejbusowej przyczynił 
się do znacznego usprawnienia ruchu trolejbusów przede wszystkim 
poprzez ograniczenie problemu konieczności zwalniania pojazdów 
w obrębie skrzyżowań. Jednocześnie w latach 2004 – 2005 we 
wszystkich trolejbusach wchodzących w skład taboru zostały wy-
mienione odbieraki prądu przez co mocno ograniczyło wypadanie 
ich z sieci podczas jazdy [5,7,10]. 

2. ROZWÓJ TROLEJBUSÓW OD 2004 R.  

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.  
W związku z możliwością wykorzystania środków pochodzących  
z funduszy Unii Europejskiej podobnie jak w Gdyni, także w Lublinie 
od 2004 roku rozpoczęto opracowywanie planów rozwoju sieci 
trolejbusowej. Powstający wówczas plan rozwoju transportu  
publicznego zakładał m.in.: 
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a) Rozbudowa sieci trakcyjnej,  
b) Wybudowanie nowej zajezdni,  
c) Zakup nowoczesnego taboru. 

Pierwsza z przeprowadzonych inwestycji miała być w założeniu 
najprostsza w realizacji i nie wymagająca budowy nowych podstacji 
zasilających. W związku z powyższym w latach 2006 – 2007  
powstała sieć trakcyjna w zachodniej części Dzielnicy Czuby, która 
to przebiega wzdłuż ul. Orkana. Opisywana linia posiadająca 5 km 
długości pozwoliła zarówno na powstanie możliwości obsłużenia 
kolejnego obszaru miasta transportem trolejbusowym jak  
i na zwiększenie stopnia wykorzystania istniejącej już sieci w ciągu 
ul. Głębokiej. Pozostałe zamierzenia wchodzące w skład Planu 
Rozwoju Transportu Publicznego wymagały pozyskania środków 
unijnych z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej na 
lata 2007 – 2013” W latach 2005 – 2007 Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Lublinie przeprowadziło testy napędów trolejbu-
sowych produkowanych przez polskie firmy Enika i Medcom, które 
montowane  były w odremontowanych trolejbusach marki Jelcz. 
Natomiast w roku 2007 napęd firmy Medcom testowany był w trolej-
busie Solaris, który to po zakończeniu testów dołączył do taboru 
MPK wraz z dwoma takimi samymi pojazdami. Warto zaznaczyć 
fakt, że były to pierwsze od wielu lat w pełni nowoczesne trolejbusy 
posiadające asynchroniczny napęd oraz mocny 175 kW silnik 
[1,2,5,7,9,10]. 

Uchwałą Rady Miasta nr 496/XXVI/2008 z dnia 27 listopada 
2008 r., 1 stycznia 2009 r. został powołany Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie. Przedmiotem działania ZTM w Lublinie jest 
organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie. W tym 
samym roku dokonano zmiany malowania trolejbusów na czerwono 
– biało – zielone zgodne z barwami herbu Lublina (rys. 5). 

 

 
Rys. 5. Trolejbus w barwach Lublina, fotografia: Michał Krawczyk 

 
W kolejnym roku MPK rozpoczęło pracę nad projektem zakła-

dającym modernizację komunikacji trolejbusowej obejmującym 
budowę centrum zasilania, ulepszenia podstacji zasilających,  
a także zakup 30 niskopodłogowych trolejbusów. Po przeprowadze-
niu przetargu na zakup trolejbusów zwyciężyła firma Skoda, która  
w kwietniu 2011 roku dostarczyła 5 pierwszych trolejbusów. Warto 
zauważyć, iż wymiana 30 pojazdów oznaczała wymianę połowy 
kursujących trolejbusów co było zmianą znaczącą i z pewnością nie 
była ona obojętna dla wizerunku komunikacji trolejbusowej. 

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007 – 2013 przeprowadzono projekt o nazwie „Modernizacja infra-
struktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasa-
żerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej 
w Lublinie”, który umożliwił zakup 70 sztuk nowych trolejbusów. 

Wszystkie z opisywanych pojazdów wyposażone są w układ jazdy 
autonomicznej, przy czym 20 spośród nich wyposażonych jest  
w  dodatkowy napęd w postaci silnika spalinowego, pozostałe 50 
natomiast wyposażonych jest w akumulatory. Wszystkie nowe 
trolejbusy są pojazdami nowoczesnymi, wyposażonymi w niską 
podłogę, system monitoringu, klimatyzację oraz biletomaty. W opi-
sywanej grupie zawierającej 70 pojazdów zawiera się także  
12 sztuk trolejbusów przegubowych (rys. 6). Pojazdy przegubowe 
na obszarze Polski występują jedynie w Lublinie [4,9]. 

 

 
Rys. 6. Trolejbus przegubowy -  Solaris Trollino 18, fotografia: 
Michał Krawczyk 

 
Proces wymiany pojazdów wchodzących w skład taboru 

uwzględnia także sukcesywną wymianę starego taboru trolejbuso-
wego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych jako 
jednych dostawców trolejbusów w ramach opisywanego projektu 
wybrano firmę Solaris oraz polsko-ukraińskie konsorcjum Bogdan- 
Ursus. 

Dodatkowo w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007 – 2013 przeprowadzono projekt o nazwie „Zinte-
growany System Miejskiego Transportu Publicznego”, który  
to zakładał rozbudowę tras trolejbusowych wraz z systemem zasila-
nia trakcji, oraz przebudowę ulic i skrzyżowań umożliwiającą przy-
stosowanie ich do ruchu trolejbusów. W ogólnym ujęciu nowo utwo-
rzone odcinki trakcji posiadają długość 27 km, natomiast całkowita 
długość trakcji trolejbusowej wynosi około 60 km. Realizacja opisy-
wanego projektu pozwoliła na wykorzystywanie przyjaznych środo-
wisku środków transportu jakim są trolejbusy w odległych rejonach 
miasta. Rozbudowa trakcji trolejbusowej opierała się przede 
wszystkim na wybudowaniu nowych, dwukierunkowych tras trakcji 
trolejbusowej o długości 27 km, która przebiegała wzdłuż ulic: 
Abramowickiej, Drogi Męczenników Majdanka, Doświadczalnej,  
al. Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unickiej, Diamentowej, Zemborzyc-
kiej, Jana Pawła II, Armii Krajowej, Granitowej, Lwowskiej,  
al. Andersa, Krochmalnej, Filaretów, Zana, Bohaterów Monte Cas-
sino, Młyńskiej oraz Nadbystrzyckiej. Jednocześnie jako uzupełnie-
nie brakujących odcinków wybudowano nowe fragmenty jednokie-
runkowej trakcji trolejbusowej wzdłuż ulic: Wileńskiej oraz Głębokiej 
posiadające długość ponad 1,5 km, a także rozbudowano układ 
zasilania sieci trolejbusowej. Bardzo istotną inwestycją była budowa 
zajezdni trolejbusowej (rys. 7) u zbiegu ulic: Grygowej oraz Pancer-
niaków. W skład opisywanej inwestycji wchodziły zarówno hala 
obsługowo – naprawcza wraz z myjnią i lakiernią stanowiąca  
kompleksowo wyposażony warsztat jak i budynek administracyjny  
z zapleczem. Jednocześnie nieodzowne stało się zainstalowani 
e trakcji, która umożliwia dojazd od strony ulicy Pancerniaków. 
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Gotowa zajezdnia pozwala na obsługę 100 trolejbusów wraz z 25 
pojazdami, które wchodzą w skład zaplecza technicznego[3,4,6,9]. 

 

 
Rys. 7. Nowo utworzona zajezdnia trolejbusowa u zbiegu ulic  
Grygowej i Pancerniaków, źródło: Wydział Funduszy Europejskich 
Urzędu Miasta Lublin 
 

Tab. 1. Liczba wzkm oraz liczba trolejbusów w ruchu  
od 2012 do 2017 [4]  

Rok Wykonana liczba wzkm 
Liczba trolejbusów w 

ruchu w dzień powszedni 

2012 2 677 195,434 50 

2013 2 777 765,821 51 

2014 3 056 984,412 65 

2015 4 302 961,166 77 

2016 5 123 996,512 84 

2017 5 005 795,543 83 

 
Z powyższych danych widać, że w poszczególnych latach  

nastąpił wzrost komunikacji trolejbusowej w Lublinie, poprzez 
zwiększenie wzkm, a także wyższą liczbę trolejbusów w ruchu.  
W 2015 r. zostały zelektryfikowane dwie linie autobusowe: nr 28, 
która została przemianowana na linię nr 161, a także linia 9, która 
przekształciła się w linię 159. Dodatkowo w tym samym roku prze-
stała istnieć zajezdnia Helenów i wszystkie trolejbusy trafiły do 
nowej zajezdni przy ul. Grygowej, w związku z tym zwiększyła się 
liczba wzkm dojazdowych. 

3. ROZWÓJ TROLEJBUSÓW W PRZYSZŁOŚCI  

Zgodnie z perspektywą unijną na lata 2014 – 2020 w dziedzinie 
transportu najbardziej istotną kwestią jest tzw. ,,Zielona Komunika-
cja”. W związku z tym możliwość ewentualnego dofinansowania 
wymaga inwestycji w zakresie rozwoju transportu niskoemisyjnego. 
Wymienione uwarunkowania tworzą szansę dla rozwoju komunikacji 
trolejbusowej oraz autobusowej realizowanej przy pomocy pojazdów 
o napędzie elektrycznym. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie  
realizuje zadnia w imieniu Gminy Lublin. Zgodnie z planem prowa-
dzona będzie dalsza odnowa taboru poprzez zakup 32 autobusów 
elektrycznych, 40 trolejbusów oraz 23 autobusów niskoemisyjnych 
spełniających normę emisji spalin Euro VI. Planowana długość 
nowo budowanej trakcji trolejbusowej ma wynieść około 10 km. Po 
rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn. „Zakup taboru do 
obsługi linii komunikacji miejskiej – 15 szt. trolejbusów przegubo-
wych (mega)” wyłoniono zwycięzcę, którym jest Konsorcjum Ursus 
Bus 11. W ramach zamówienia ujęto dostawę 15 szt. fabrycznie 
nowych, niskopodłogowych, przegubowych trolejbusów klasy mega. 
Wszystkie z pojazdów przystosowane będą do przewożenia osób 
niepełnosprawnych oraz wyposażone będą w monitoring i klimaty-
zację. Na mocy podpisanej umowy wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć pojazdy w ramach jednej transzy nie później niż do dnia 

21 maja 2018 r.   Wyżej opisane pojazdy zostaną zakupione przy 
współfinansowaniu z projektu unijnego „Rozbudowa sieci komuni-
kacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyj-
nego dla LOF” zawierającego się w Ramach Programu Operacyjne-
go Polska Wschodnia 2014-2020 [4]. 

Dodatkowo w ramach pozostałych projektów planowany jest 
zakup jeszcze 25 szt. trolejbusów. Po podpisaniu umowy o dofinan-
sowanie możliwe będzie ogłoszenie przetargu na: 
a) 10 trolejbusów przegubowych w ramach projektu „Niskoemisyj-

na sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z 
budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomera-
cyjnej”; 

b) 5 trolejbusów przegubowych w ramach projektu „Rozbudowa  
i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej 
strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”; 

c) 10 trolejbusów 12 m w ramach projektu „Przebudowa strate-
gicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem ta-
boru w centralnej części obszaru LOF”. 
Jednocześnie przy realizacji powyższych projektów zaplano-

wano także rozbudowanie trakcji trolejbusowej oraz systemu jej 
zasilania. Założono także przebudowanie ulic i skrzyżowań  
w sposób właściwy dla przystosowania ich do potrzeb komunikacji 
trolejbusowej. W zamierzeniu zakłada się zastępowanie autobusów 
przyjaznymi środowisku trolejbusami w odległych obszarach miasta. 
Wyżej wymienione działania pozwolą przede wszystkim na znaczne 
zmniejszenie wielkości emisji hałasu oraz szkodliwych spalin do 
atmosfery. W aspekcie technicznym w porównaniu z tradycyjnym 
silnikiem spalinowym porównywalny silnik elektryczny emituje od 
około 10 do około 15 dB mniej hałasu przy zachowaniu najwyższe-
go stopnia ekologii [4]. 

4. STAN OBECNY KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ  
W LUBLINIE 

Obecnie sieć trolejbusowa wynosi ok 60 km. Natomiast do 
2021 roku zakłada się, że sieć trolejbusowa będzie wynosiła do 70 
km ze względu na powstanie brakujących odcinków sieci trakcyjnej. 
Rysunek nr 8 przedstawia obecną sieć trolejbusową oraz planowa-
ne odcinki sieci trakcyjnej, które powinny powstać. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie na chwilę 
obecną posiada 110 trolejbusów. Poszczególne marki i typy pojaz-
dów przedstawione są w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Stan obecny trolejbusów w Lublinie [8]  

Marka Typ 
Liczba 

pojazdów 
Uwagi 

Jelcz PR110 1  

MAZ 203 T8M 1  

Solaris Trollino 12AC 1  

Solaris Trollino 12 M 3  

Solaris Trollino 12 S 30  

Solaris    Trollino 12 MB  20 
Trolejbusy z napędem 

alternatywnym (die-
sel+generator) 

ZIU 9UP 1 
Pojazd zabytkowy (tury-

styczny) 

SAM MPK LUBLIN II 3  

Ursus T70116 38 
Trolejbusy z napędem 
alternatywnym (baterie 
litowo – polimerowe) 

Solaris  Trollino 18 12 
Trolejbusy przegubowe z 
napędem alternatywnym 
(baterie litowo – jonowe) 

Razem 110  
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 PODSUMOWANIE 

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rozpoczęły się 
zmiany w komunikacji trolejbusowej w Lublinie.  Władze miasta 
Lublina zaczęły prowadzić inwestycje w zakresie rozwoju komuni-
kacji trolejbusowej przede wszystkim z uwagi na ich bezkonkuren-
cyjną dbałość o środowisko naturalne, która to określana jest jako 
największa zaleta tego środka transportu. Został wymieniony tabor, 
a także nastąpiła budowa sieci trolejbusowej. Na najbliższe lata 
planowany jest dalszy rozwój komunikacji trolejbusowej do 2020 
roku poprzez zakup 40 nowych trolejbusów oraz budowę około 10 
km sieci trakcyjnej. Lublin jest jednym z trzech miast, w którym tak 
intensywnie rozwija się podsystem trolejbusowy i stawia się na 
ekologiczny transport. 
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Development of trolleybuses in Lublin between 2004 and 2017 

The origin of trolleybuses in Lublin and development of 

trolleybuses in Lublin since 2004 were discussed in this 

article, that is, since accession of Poland to the European 

Union. EU funds from European Regional Development Plan 

enabled to modernize and develop trolleybus transport in 

Lublin through purchasing new trolleybuses and building 

missing segments of traction system. Current state of traction 

system and number of trolleybuses in Lublin were also 

presented.  
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Rys. 8.  Schemat obecnej sieci trakcyjnej oraz odcinki planowane do budowy 
 


