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Lubelski Obszar Funkcjonalny to:

• 16 Gmin, w tym:
 Gmina Lublin - miasto na prawach powiatu
 2 gminy miejskie
 2 gminy miejsko-wiejskie
 11 gmin wiejskich

• Około 550 000 zameldowanych mieszkańców
• 1582 km2 powierzchni

ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego to:

• 105 405 932,00 EUR alokacji w ramach RPO WL 2014-2020, w tym:
 93 330 393,00 EUR środków EFRR, przeznaczonych na projekty 

pozakonkursowe w ramach 6 działań RPO WL 2014-2020
 12 257 539,00 EUR środków EFS przeznaczonych na konkursy 

w ramach 6 działań RPO WL 2014-2020



Przeprowadzona na etapie tworzenia Strategii ZIT LOF analiza SWOT 
pozwoliła zdiagnozować najważniejsze obszary wymagające interwencji oraz 

dokonać ich priorytetyzacji.

Obszary wsparcia do realizacji projektów inwestycyjnych (tryb pozakonkursowy) ze środków EFRR:

1. Transport i infrastruktura transportowa, w tym gospodarka niskoemisyjna i zrównoważony transport.
2. Rewitalizacja przestrzenna i społeczna z uwzględnieniem TIK w LOF.
3. Ochrona środowiska.
4. Rynek pracy i przedsiębiorczość.
5. Gospodarka odpadami.

Obszary wsparcia do realizacji projektów nieinwestycyjnych (tryb konkursowy) ze środków EFS:

1. Demografia i potencjał rozwojowy.
2. Potrzeby społeczne i zdrowotne.
3. Rynek pracy.
4. Edukacja.



Wybór obszarów wsparcia pozwolił na określenie celu nadrzędnego oraz 
celów rozwojowych Strategii ZIT LOF na lata 2014-2020

Cel nadrzędny:

Poprawa spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej w 

ramach LOF

Cel Rozwojowy 1: 
Podniesienie poziomu i 

dostępności edukacji, rynku 
pracy, włączenia społecznego 

oraz innowacyjności w LOF

Cel Rozwojowy 2:
Poprawa mobilności 

transportowej, 
niskoemisyjności oraz 

zachowanie i promowanie 
dziedzictwa naturalnego w LOF

Cel Rozwojowy 3: 
Przyspieszenie 

zrównoważonego rozwoju 
poprzez rewitalizację 

przestrzenną i społeczną z 
uwzględnieniem TIK w LOF



10 projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach ZIT LOF, współfinansowanych ze środków EFRR

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie UE Lider Projektu

E-Gminy w LOF 4 493 346,98 zł 3 616 716,19 zł Gmina Niedrzwica Duża

Mobilny LOF 99 925 641,41 zł 76 515 749,20 zł Gmina Głusk

Zielony LOF 21 812 155,93 zł 18 229 980,94 zł Gmina Miasto Lubartów

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF 
poprzez rewitalizację

41 300 460,66 zł 27 458 890,00 zł Gmina Jastków

Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych 
zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF

41 072 844,10 zł 34 911 916,89 zł Gmina Lublin

Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 24 121 349,65 zł 20 503 147,17 zł Gmina Lublin

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

190 860 178,63 zł 136 687 647,68 zł Gmina Lublin

Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie 
znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum 

Komunikacyjnego dla LOF
19 724 452,09 zł 15 185 043,94 zł Gmina Lublin

Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin 66 749 825,69 zł 42 775 139,39 zł Gmina Lublin

Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12i 
Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego

28 556 161,45 16 802 400,00 Gmina Miejska Świdnik



Projekt „Zintegrowane Centrum 
Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”

Planowana wartość projektu: 
190 860 178,63 zł
Planowana kwota dofinansowania:
136 687 647,65 zł
Planowane lata realizacji: 
2016 – 2022

Ogólny zakres projektu obejmuje:
• Budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego
• Budowę zajezdni dla komunikacji pozamiejskiej wraz z 

drogami wewnętrznymi i dojazdowymi, niezbędną 
infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz 
przebudową ul. Krochmalnej

• Budowę/przebudowę infrastruktury komunikacyjnej



Obecny Dworzec Główny autobusowy przy al. Tysiąclecia



Obecny stan Dworca Południowego, na terenie którego powstanie ZCK



• Inteligentny budynek wraz z parkingiem podziemnym.
• Plac peronów dla komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej.
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego

obejmujące m.in.: lekkie zadaszenia, poidełka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów,
pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, zieleń niska i wysoka, oświetlenie
i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot, elementy informacji pasażerskiej.

• Instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych w szczególności systemy wykorzystujące
technologie informacyjne i komunikacyjne, zarządzanie ruchem, mobilnością i pełną obsługą pasażera.

• Budowa punktów do ładowania autobusów elektrycznych.
• Przebudowa/rozbudowa ulic: Gazowej, Młyńskiej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej oraz Placu

Dworcowego w zakresie m.in.: budowy pętli autobusowej, miejsc postojowych, peronów i zatok
autobusowych z systemem informacji przystankowej, trakcji trolejbusowej, postojów dla TAXI i miejsc do
wysiadania dla TAXI, parkingu K+R, stojaków na rowery.

Główne cechy zaplanowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego:



Tak będzie wyglądało gotowe Zintegrowane Centrum 
Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego



Efektem realizacji projektu będzie utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji
publicznej obsługującego Lubelski Obszar Funkcjonalny oraz całe województwo, integrującego system
transportu wewnątrz Lublina i LOF z transportem dalekobieżnym.

Projekt przyczyni się do:

• Skoordynowania wszystkich rodzajów komunikacji zbiorowej i zapewnienia pasażerom możliwości
szybkiej i bezpiecznej zmiany środka transportu, ułatwiając i skracając czas przemieszczania się
podróżnych po Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i Lublinie poprzez zlokalizowanie dworca PKS oraz
PKP w bezpośrednim sąsiedztwie oraz wdrożenie inteligentnego systemu transportowego
integrującego informacje o rozkładach jazdy.

• Utworzenia sprawnego, bezkolizyjnego i bezpiecznego przepływu ruchu wokół dworca, poprzez
dostosowanie przestrzeni publicznej wokół ZCK.

• Umożliwienia rowerzystom szybkiego, efektywnego i bezpiecznego dojazdu do dworca oraz terenów
rekreacyjnych w pobliżu Parku Ludowego, poprzez powiązanie ZCK z siecią dróg rowerowych miasta,
budowę stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz parkingu Bike&Ride.

• Rozwoju społeczno-gospodarczego oraz uatrakcyjnienia Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez
zapewnienie lepszych powiązań komunikacyjnych na szczeblu regionalnym, krajowym i
międzynarodowym obejmujące transport indywidualny, komunikację miejską i podmiejską,
transport kolejowy i autobusowy jak również połączenia lotnicze.

•



Wartość projektu: 
99 925 641,41 zł
Kwota dofinansowania:
76 515 749,20 zł
Lata realizacji: 
2014 – 2020

Projekt „Mobilny LOF”

Ogólny zakres projektu obejmuje:
• Zwiększenie w przewozie osób udziału transportu 

publicznego w stosunku do transportu indywidualnego
• Poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji CO2 

do atmosfery oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń
• Utworzenie efektywnych systemów mobilności w obszarze 

LOF



Obecny stan infrastruktury 
drogowej w Gminie Nałęczów 
tj.:
• Skrzyżowania z nietypową, 

trudną dla kierowców 
organizacją ruchu.

• Parkingu wraz z przylegającą 
drogą.

Przebudowa tych terenów 
stanowi jedno z działań w 
ramach projektu Mobilny LOF.



Planowany układ tych samych 
terenów w Gminie Nałęczów 
po realizacji projektu Mobilny 
LOF:
• Przebudowane 

skrzyżowanie z nowym 
rondem.

• Nowy przystanek 
autobusowy oraz parking 
umożliwiający swobodną 
zmianę środka transportu z 
indywidualnego na 
publiczny.



Wybudowany w ramach projektu Mobilny LOF węzeł przesiadkowy w Gminie Lubartów, 
integrujący transport samochodowy, autobusowy oraz rowerowy.



Wybudowane w ramach projektu Mobilny LOF węzły przesiadkowe w Gminie Jastków



Efektem realizacji projektu „Mobilny LOF” będzie poprawa wewnętrznej i zewnętrznej spójności
komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez stworzenie sieci węzłów
przesiadkowych usprawniających połączenia nie tylko w ramach LOF, ale również w województwie. Ich
lokalizacje umożliwią integrację transportu kolejowego, lotniczego, samochodowego,
autobusowego, rowerowego, pieszego oraz komunikacji miejskiej.

Poszerzenie dostępności połączeń przyczyni się do ograniczenia korzystania przez mieszkańców z
indywidualnych środków transportu co wpłynie na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a także
na redukcję ilości pojazdów na drogach.

Wraz z realizowanymi przez Gminę Lublin projektami „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów
przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” oraz „Zintegrowane
Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” projekt „Mobilny LOF” stworzy
sprawnie funkcjonujący system połączeń komunikacyjnych, który zwiększy atrakcyjność
turystyczną i gospodarczą Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, jako nowoczesnego, łatwo
dostępnego i przyjaznego dla środowiska naturalnego.



Wartość projektu: 
66 749 825,69 zł
Kwota dofinansowania:
42 775 139,39 zł
Lata realizacji: 
2016 – 2018

Projekt „Rewitalizacja części 
Śródmieścia Miasta Lublin”

Ogólny zakres projektu obejmuje:
• Modernizację przestrzeni publicznej części Śródmieścia 

(Plac Litewski)
• Wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Krakowskie 

Przedmieście w celu utworzenia nowej, przyjaznej 
mieszkańcom przestrzeni publicznej (przedłużenie Deptaka)

• Renowację ciągu pieszego na ul. Krakowskie Przedmieście 
(Deptak)



Tak wyglądał Plac Litewski przed rewitalizacją rozpoczętą w 2016 roku



Obecny wygląd Placu Litewskiego po oddaniu do użytku w 2017 roku





Widok Deptaka tuż przed rozpoczętą w lutym 2018 roku renowacją. Efekt końcowy upodobni go 
wizualnie do Placu Litewskiego.



Projekt wraz z realizowanym przez 9 gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego projektem „Poprawa
spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację” przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności i konkurencyjności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację
zdegradowanych terenów oraz niwelowanie barier architektonicznych i społecznych.

Przykład działania realizowanego w Gminie Konopnica w ramach projektu „Poprawa spójności 
przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację” 

Budynek przed rewitalizacją Budynek po rewitalizacji 



Wartość projektu: 
21 812 155,93 zł
Kwota dofinansowania:
18 229 980,94 zł
Lata realizacji: 
2016 – 2020

Projekt „Zielony LOF”

Ogólny zakres projektu obejmuje:
• Poprawę jakości terenów zielonych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego
• Wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej w regionie
• Przeciwdziałanie czynnikom powodującym spadek 

powierzchni obszarów cennych przyrodniczo



Obecny wygląd Parku Miejskiego w Mieście Lubartów



Wizualizacja Parku Miejskiego po  przeprowadzonej modernizacji, której wynikiem będzie adaptacja i 
uporządkowanie istniejących elementów przestrzennych parku oraz oczyszczenie stawu parkowego z 
uzupełnieniem o infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (pomosty).



Aktualny oraz zaplanowany wygląd 
strefy zielonej wraz z Parkiem 
Miejskim na terenach 
rekreacyjnych AVII w Mieście 
Świdnik. Zakres obejmuje:
• Rekultywację trawników
• Nasadzenia drzew, krzewów i 

żywopłotów
• Budowę ciągów pieszych
• Posadowienie małej architektury 

tj. źródełka wody pitnej, brodziki, 
fontanny, pergolie, ławki, kosze 
na śmiecie, toalety publiczne, 
stoliki do gier.

• Budowę tężni solankowej



Obszar Brzeziny I i II w Mieście Świdnik. 
Stan aktualny oraz planowana 
rewitalizacja obejmująca między 
innymi:
• Małą architekturę tj. pergolie, ławki, 

oświetlenie, śmietniki, stojaki na 
rowery oraz wiaty

• Zróżnicowanie nawierzchni ścieżek
• Plac dla dzieci i młodzieży
• Stworzenie strefy seniora
• Budowę alejek wraz z miejscami 

wypoczynkowymi



Przebudowa w zakresie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku koła rolniczego w Gminie 
Niemce na zielona szkołę, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, ogrzewania, montażem 

podgrzewaczy elektrycznych oraz dostosowaniem do osób z niepełnosprawnościami.



Projekt Zielony LOF oraz realizowany przez Gminę Lublin projekt „Rewitalizacja przyrodnicza Parku 
Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla 

LOF” przyczynią się do podniesienia atrakcyjności obszarów zielonych dla mieszkańców, turystów oraz 
inwestorów zewnętrznych jak również do wzmocnienia  mechanizmów ochrony różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Koncepcja 
zagospodarowania 
Parku Ludowego 

w Lublinie



Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszamy na Lubelszczyznę

Zamek Lubelski Stare Łazienki, Nałęczów Zamek Szlachecki, Lubartów

Zespół Pałacowy, Jabłonna Podzamcze, Mełgiew Muzeum Wsi Lubelskiej


