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 Szanowni Państwo, 

 Lublin chce promować mieszkańców, którzy wspierają swoje miasto 
i odprowadzają w nim podatki. Dlatego 31 lipca br. ruszyła Lubelska Karta Miejska (LKM) 
będąca programem lojalnościowym dla tych osób, które dzięki środkom 
odprowadzonego podatku przyczyniają się do wzrostu dochodów miasta. Dziękuję 
wszystkim, którzy zdecydowali się w ten sposób wspierać Lublin, przyczyniając się tym 
samym do rozwoju naszego miasta. 
 Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami programu – warto złożyć wniosek 
już dzisiaj i skorzystać z proponowanych ulg m.in. w transporcie publicznym oraz 
w kulturze, sporcie czy edukacji. Należy pamiętać, że poza bonusami w postaci 
tańszych biletów np. na usługi miejskie, od 15 października br. posiadacze karty zapłacą 
także mniej za bilety okresowe komunikacji miejskiej. 
 Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lublin 
i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek rolny bądź korzystające 
ze świadczeń MOPR w Lublinie. 
 Lubelska Karta Miejska upoważnia do korzystania ze zniżek, ulg i preferencji 
oferowanych dla jej posiadaczy w różnych instytucjach miejskich i ich właściciele 
zakupią bilety okresowe komunikacji miejskiej w Lublinie w preferencyjnej 
(dotychczasowej) cenie. Jeśli ktoś nie uzyska takiej karty, przy zakupie biletu 
okresowego po 15 października br. zapłaci za niego nawet 30% więcej niż dotychczas. 
 Lubelska Karta Miejska jest atrakcyjna dla innych osób, także tych które nie 
korzystają z komunikacji miejskiej lub dla ich grupy jest bezpłatna. Dotyczy to m.in. 
uczniów lubelskich szkół podstawowych, jak i osób powyżej 65 roku życia. 
Na podstawie karty będzie można skorzystać np. z rabatu m.in. przy wejściu na basen, 
lodowisko czy siłownie. Aktualna lista ulg dla Posiadaczy lubelskiej karty dostępna jest 
na stronie: https://lublin.eu/lublin/karta-miejska/ulgi/ 
 Wszelkie informacje o warunkach uzyskania i niezbędnych do wydania LKM 
dokumentach można znaleźć na stronie: https://lublin.eu/lublin/karta-miejska/ lub 
uzyskać telefonicznie: 81 466 1000; 81 466 9664, a formalności załatwić można w: 
1) BOM Urzędu Miasta Lublinie - tu znajdziesz adresy i godziny pracy: 
 https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/biuro-obslugi-mieszkancow/ 
2) BOK ZTM w Lublinie -  tu znajdziesz adres i godziny pracy: 
https://www.ztm.lublin.eu/pl/dla-pasazera/punty-sprzedazy-biletow 

3) PSB ZTM w Lublinie: tu znajdziesz adresy i godziny pracy: 
https://www.ztm.lublin.eu/pl/dla-pasazera/biuro-obslugi-klienta-ztm-w-lublinie 
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 Należy pamiętać, że gdy nie miało się wydanej wcześniej obowiązującej Karty 
Biletu Elektronicznego (KBE), na której kodowane będą nowe zniżki, należy się zgłosić 
do jednego z punktów sprzedaży biletów ZTM w Lublinie, aby wyrobić sobie kartę 
elektroniczną. 
 Zachęcam do zapoznania się z procedurą wydania LKM, wypełnienia wniosku 
i zgłoszenia się z kompletem dokumentów do jednego z punktów już teraz. Nowy cennik 
biletów będzie obowiązywał już od 15 października, warto więc nie czekać do ostatniej 
chwili na złożenie wniosku i uzyskanie zniżek. 
 Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie: https://lublin.eu/lublin/karta-
miejska/ 

 

Z poważaniem, 

Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublin 
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