
 

Lp. Ankieta monitoringowa realizacji PZMM dla Metropolii Poznań 

1 Nazwa Beneficjenta   

1.1 Dane do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) 
 

2 Nazwa projektu   

3 Krótki opis projektu   

4 
Data wypełnienia ankiety - stan zaawansowania na 
dzień 

 RRRR-MM-DD 

5 
Czy realizacja projektu jest już rozpoczęta? (zaznacz 
właściwe) 

TAK            
 

NIE, dlaczego?            
 

6 Całkowity koszt inwestycji [zł]   

7 Dotychczas poniesiony koszt inwestycji [zł]   

8 
Wskaźniki do monitorowania (wypisać pola dotyczące 
dane projektu) 

Jednostka 
miary 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
aktualna 

8.1 
Liczba przewozów komunikacją miejską na 
przebudowanych i nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

szt./rok     

8.2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 

ekwiwalentu 
CO2/rok 

    

8.3 
Liczba ośrodków gminnych objętych izochroną 60 
minut dostępności drogowej do Poznania 

szt.      

8.4 
Łączna liczba mieszkańców gmin, przez które mają 
przebiegać relacje pociągów regionalnych 
korzystających z odcinków wspartych w programie 

osoby     

8.5 
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

szt.     

8.6 
Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt.     

8.7 Długość dróg dla rowerów km     

8.8 
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych 

szt.     

8.9 Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km     

8.10 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km     

8.11 
Długość wybudowanych dróg powiatowych i 
gminnych 

km     

8.12 
Długość przebudowanych dróg powiatowych i 
gminnych 

km     

8.13 
Liczba wybudowanych i przebudowanych 
obwodnic 

szt.     
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8.14 
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych 

szt.     

8.15 
Całkowita długość wybudowanych, 
przebudowanych, zmodernizowanych lub 
zrehabilitowanych linii kolejowych 

km     

8.16 
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych 
pojazdów kolejowych 

szt.     

8.17 
Liczba przebudowanych/odnowionych dworców 
kolejowych 

szt.     

8.18 Długość wybudowanych ścieżek spacerowych km     

8.19 Liczba nowych elementów infrastruktury drogowej szt.     

8.20 Ilość powstałych miejsc parkingowych szt.     

8.21 
Powierzchnia zrewitalizowanych terenów wokół 
dworców kolejowych  

m
2
     

8.22 
Całkowita liczba osób korzystających z parkingów przy 
centrach przesiadkowych 

osoby     

8.23 
Liczba mieszkańców korzystających z ścieżek 
rowerowych 

osoby     

8.24 Liczba wybudowanych parkingów P&R, B&R, K&R szt.     

8.25  Ilość nowych miejsc postojowych dla rowerów szt.     

8.26 Liczba przystanków objętych systemem PKM szt.     

8.27 
Liczba osób objętych zintegrowanym systemem 
transportowym  

osoba     

8.28 Powierzchnia wdrożonych stref ograniczonego ruchu km
2
     

8.29 Ilość wybudowanych wiaduktów szt.     

8.30 Liczba zmodernizowanych wiat przystankowych szt.     

9 

Czy przewiduje się ukończenie projektu w terminie? 
(zaznacz właściwe) 
 
*jeżeli nie proszę podać w informacjach dodatkowych, kiedy 
planuje się zakończenie 

TAK 
 

NIE, dlaczego? 
 

10 

Czy realizacja projektu jest zgodna z założeniami? 
(zaznacz właściwe) 
 
*jeżeli nie - proszę wpisać w informacjach dodatkowych różnice 
między realizacją, a założeniami 

TAK 
 

NIE, dlaczego? 
 

11 

Czy planuje się realizację nowych inwestycji? (zaznacz właściwe) 
 
*jeżeli tak należy wypełnić i dołączyć do ankiety kartę projektu (załącznik) TAK            NIE           

12 Czy został osiągnięty cel projektu? 
TAK 
 

NIE, dlaczego? 
 

13 

Informacje dodatkowe: 

 

  

  

  

  


