
 
 

 

 

1. Czy gmina jest organizatorem usług publicznego transportu zbiorowego? 

     tak 

     nie 

 

 

 

2. Jak oceniacie Państwo obecną ofertę publicznego transportu zbiorowego w 

obsłudze swojej gminy w podziale na: 
2.1. Transport kolejowy [szkolna skala od 1 do 6, gdzie 1 to niedostateczny a 6 to celujący] 

Nie dotyczy 1 2 3 4 5 6 

 

2.2. Transport miejski [szkolna skala od 1 do 6, gdzie 1 to niedostateczny a 6 to celujący] 

Nie dotyczy 1 2 3 4 5 6 

 

2.3. Regionalny transport autobusowy [szkolna skala od 1 do 6, gdzie 1 to niedostateczny a 6 

to celujący] 

Nie dotyczy 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Czy w ostatnich 4 latach gmina partycypowała finansowo w realizacji następujących 

działań: 
3.1. Modernizacja infrastruktury kolejowej (np. linia kolejowa bądź przystanek kolejowy) 

tak, proszę o wyjaśnienie ……………………………………………………………………………………… 

     nie 

3.2. Modernizacja infrastruktury przystankowej transportu drogowego (wiaty i przystanki 

transportu miejskiego bądź tzw. „pks-ów”) 

     tak, proszę o wyjaśnienie ……………………………………………………………………………………… 

     nie 

3.3. Modernizacja & budowa parkingów zlokalizowanych przy przystanku kolejowym bądź 

autobusowym 

    tak, proszę o wyjaśnienie ……………………………………………………………………………………… 

    nie 

3.4. Modernizacja/adaptacja budynku/budynków przejętego od PKP  

      tak, proszę o wyjaśnienie ……………………………………………………………………………………… 

      nie 

3.5. Dofinansowanie usług transportu kolejowego 

     tak, proszę o podanie kwoty na rok 2018 ………………………………………………………… 

     nie 

3.6. Dofinansowanie usług transportu miejskiego organizowanego przez m. Olsztyn 

      tak, proszę o wyjaśnienie ……………………………………………………………………………………… 

      nie 

3.7. Dofinansowanie usług regionalnej komunikacji autobusowej [z wyłączeniem gminnych 

przewozów szkolnych]  

      tak, proszę o podanie kwoty na rok 2018 ……………………………………………… 

      nie 

 

3.8. Finansowanie gminnych przewozów szkolnych: 

tak, proszę o podanie kwoty na rok 2018 ………………………………………………                     

nie 

 

 

4. Czy gminne przewozy szkolne są: 

      ogólnodostępne 

      zamknięte 

 

 



 
5. Czy gminne przewozy szkolne są realizowane: 

      samodzielnie przez gminę 

      poprzez zakup usług przewozowych 

      zakup biletów 

 

 

6. Jakie są zdaniem Państwa najpoważniejsze bariery w integracji publicznego transportu 

zbiorowego na terenie gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny? 

Infrastrukturalne (jakie?) ……….. ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Finansowe (jakie?) …………….. ……….. ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organizacyjne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inne (jakie?) …………………………. ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Czy gdyby powstał projekt zintegrowanego systemu transportu zbiorowego obejmujący 

wszystkie gminy powiatu zgodziliby państwo się w nim uczestniczyć?  

Tak, ale tylko w zakresie działań organizacyjnych i promocyjnych  (np. informacja o 

rozkładach jazdy i promocja przedsięwzięcia) 

      Tak, jak w punkcie poprzednim oraz w zakresie działań obejmujących infrastrukturę 

punktową (np. przystanki, ew. parkingi przesiadkowe) 

 Tak jak w punkcie poprzednim oraz uzgodnienie finansowania części połączeń 

 

Nie 

 

 

 


