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Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn.: 

„PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 6 NA ODCINKU BIAŁYSTOK – SOKÓŁKA – KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA (GRANICA PAŃSTWA)” Z UWZGLĘDNIENIEM DOBUDOWY DRUGIEGO TORU NA 

ODCINKU BIAŁYSTOK – SOKÓŁKA – KUŹNICA BIAŁOSTOCKA (GRANICA PAŃSTWA) W RAMACH 

PROJEKTU PN.: „PRACE PRZYGOTOWAWCZE DLA WYBRANYCH PROJEKTÓW”) 

 

ANKIETA 

Ankieta skierowana jest do osób zamieszkujących na obszarach oddziaływania niniejszej 

inwestycji obejmującej swoim zakresem niżej wymienione linie kolejowe:  

• Linia nr 6 na odcinku Białystok – Kuźnica Białostocka, 

• Linia nr 57 (szerokotorowa) Geniusze – Kuźnica Białostocka. 

Ankieta jest dobrowolna oraz anonimowa. Celem ankiety jest wyłącznie zebranie informacji 

dotyczących realizowanego projektu. 

Pozyskane dane stanowić będą podstawę do ujęcia w możliwie jak największym stopniu 

oczekiwań mieszkańców na potrzeby dalszych analiz technicznych dla analizowanej inwestycji.  

 

Informacje podstawowe: 

 

Gmina:  ……………………………………………………….. 

Miejscowość:  ……………………………………………………….. 



 

Strona 2 z 3 
 

 
 

1. Prosimy o wskazanie istotnych problemów transportowych pojawiających się na terenie 

gminy/powiatu, stwierdzonych przez Panią/Pana. 

□ Zwiększenie natężenia ruchu środków transportu 

□ Utrudniony dostęp do stacji kolejowych 

□ Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych 

□ Nieodpowiednia lokalizacji przystanków transportu 

publicznego. 

□ Niedostosowana oferta przewozowa 

□ Brak skomunikowania w transporcie publicznym 

□ Utrudnione dojście do peronów 

□ Ograniczona dostępność do węzłów przesiadkowych 

□ Obszary bez zapewnionej obsługi transportem 

publicznym 

□ Infrastruktura około stacyjna niespełniająca potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

□ Zły stan techniczny infrastruktury kolejowej  

□ Zły stan techniczny infrastruktury drogowej 

□ Brak infrastruktury towarzyszącej 

□ Inne 

Prosimy o uszczegółowienie problemów wskazanych powyżej.  

 
 
 
 
 

  
2. Prosimy o wskazanie potrzeb w zakresie infrastruktury obsługi pasażerskiej w otoczeniu 

analizowanych linii kolejowych nr 6 i 57, stwierdzonych przez Panią/Pana. 

□ Budowa dodatkowej stacji/przystanków osobowych 

□ Likwidacja stacji/przystanku 

□ Budowa/remont przejścia podziemnego 

□ Budowa/remont kładki nad torami 

□ Zmiana lokalizacji przystanku osobowego 

□ Modernizacja infrastruktury (np. perony, wiaty) 

□ Wprowadzenie sytemu dynamicznej informacji 

pasażerskiej 

□ Przystosowanie do obsługi pasażerów o ograniczonych 

możliwościach ruchowych 

□ Budowa dróg dojazdowych 

□ Budowa parkingów (P+R, K+R, B+R) 

□ Budowa przejazdów kolejowych 

□ inne 

Prosimy o uszczegółowienie potrzeb wskazanych powyżej.  

 
 
 
 
 

 
3. Prosimy o wskazanie oczekiwań w zakresie realizacji kolejowych usług przewozowych, stwierdzonych 

przez Panią/Pana. 

□ Rozszerzenie oferty przewozowej 

□ Skrócenie czasów przejazdu 

□ Zwiększenie komfortu podróży 

□ Poprawa bezpieczeństwa 

□ Zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów 

 

□ Zwiększenie poziomu skomunikowania pociągów 

□ Zintegrowanie z innymi środkami transportu publ. 

□ Nowe rozwiązania taryfowo – biletowe 

□ Inne 
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4. Prosimy o wskazanie kierunków oczekiwanych zmian. 

 
 
 
 

 

 

5. Prosimy o wskazanie informacji dodatkowych istotnych z punktu widzenia Pani/Pana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


