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1 MONITOROWANIE i OCENA REALIZACJI PLANU 

 

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie podlegał monitorowaniu i ocenie 
realizacji poszczególnych celów oraz zadań. 

Monitorowanie i ocena realizacji będą odbywać się na dwóch poziomach: 

1. Coroczne raporty – będą one podstawą monitorowania i oceny realizacji. Sporządzane będą do 
końca pierwszego kwartału roku następnego po roku objętym oceną. Raporty będą obejmować:  

- ogólną ocenę stopnia realizacji Planu Mobilności LOF, 
- ogólną ocenę stopnia realizacji celów, 
- ocenę stopnia realizacji zadań wymienionych w Planie Mobilności LOF za pomocą założonych 

mierników, 
- identyfikację problemów związanych z realizacją Planu Mobilności LOF, 
- sformułowanie zaleceń dotyczących zwiększenia skuteczności realizacji Planu Mobilności 

LOF. 

Ogólna ocena realizacji Planu Mobilności oraz stopnia realizacji zadań będzie przedstawiana w 
sposób jakościowy ze wskazaniem, których działań nie podjęto, a w przypadku których stopień 
realizacji jest: niedostateczny, dostateczny, dobry, lub bardzo dobry oraz ilościowy poprzez 
obserwację zmian wartości założonych mierników. 

 

2. Raporty w okresach 5-letnich – będą one wykonywane na podstawie wyników kompleksowych 
badań ruchu identyfikujących takie parametry jak: podział zadań przewozowych ogółem i w 
podziale na poszczególne obszary LOF, na wjeździe do Lublina, na wjeździe do obszaru 
śródmiejskiego Lublina itp., w tym także udziały podróży pieszych, długości podróży w podziale na 
motywacje i środki transportu, ruchliwości mieszkańców w podziale na motywacje podróży i 
środki transportu, wskaźniki motoryzacji indywidualnej. 

 

Poniżej zaproponowano mierniki realizacji zadań Planu Mobilności LOF w podziale na: 

- 12 mierników podstawowych, oceniających stopień realizacji celu Planu Mobilności LOF, 
- 38 mierników szczegółowych, oceniających stopień realizacji poszczególnych zadań Planu 

Mobilności LOF. 

 

Mierniki te, w miarę potrzeb, mogą być uzupełniane, ew. korygowane na etapie realizacji Planu. 
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.p. Mierniki podstawowe realizacji Planu Mobilności LOF Jednostka 
Źródło 

informacji 
Okres 

badania 

1 

Udział transportu zbiorowego w podróżach ogółem: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- na kordonie Lublina 
- na kordonie strefy śródmiejskiej Lublina 

% 
Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

2 

Udział ruchu rowerowego w podróżach ogółem: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w strefie śródmiejskiej Lublina  

% 
Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

3 

Udział ruchu pieszego w podróżach ogółem: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w strefie śródmiejskiej Lublina,  

% 
Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

4 

Udział samochodu osobowego w podróżach ogółem: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- na kordonie Lublina 
- na kordonie strefy śródmiejskiej Lublina 

% 
Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

5 

Udział podróży odbywanych z przesiadką na transport zbiorowy 
ogółem: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w Lublinie 

% 
Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

6 

Wskaźnik motoryzacji indywidualnej: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w Lublinie 

s.o./1000 mk GUS Co rok 

7 

Ruchliwość piesza: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w Lublinie  

Liczba 
podróży/dobę 

Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

8 

Ruchliwość w podróżach rowerem: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w Lublinie  

Liczba 
podróży/dobę 

Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

9 

Ruchliwość w podróżach transportem zbiorowym: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w Lublinie,  

Liczba 
podróży/dobę 

Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

10 

Ruchliwość w podróżach samochodem osobowym: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w Lublinie 

Liczba 
podróży/dobę 

Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

11 

Średnia długość przejazdu samochodem: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w Lublinie 

km 
Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 

12 

Średnia długość przejazdu samochodem: 
- w granicach LOF 
- w poszczególnych gminach LOF 
- w Lublinie 

km 
Badanie 
Ruchu 

Co 5 lat 
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L.p. Mierniki szczegółowe realizacji Planu Mobilności LOF Jednostka 
Źródło 

informacji 
Okres 

badania 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – wskaźnik ogółem dla LOF 

1 Liczba zrealizowanych programów rozwojowych dla obszarów  szt. LOF Co rok 

2 
Liczba zrealizowanych programów przekształceń otoczenia stacji i 
przystanków kolejowych szt. LOF Co rok 

3 Liczba zrealizowanych projektów rewaloryzacji ulic i placów szt. LOF Co rok 

TRANSPORT ZBIOROWY – wskaźnik ogółem dla LOF 

4 
Długość wydzielonych pasów i jezdni 
autobusowych/trolejbudsowych km LOF Co rok 

5 Liczba osób objęta wspólnym biletem szt. LOF Co rok 

6 Liczba zmodernizowanych/nowych węzłów przesiadkowych szt. LOF Co rok 

7 Liczba miejsc parkingowych P+R szt. LOF Co rok 

8 Udział niskoemisyjnego taboru %. LOF Co rok 

9 Udział taboru dostosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych % LOF Co rok 

10 Udział przystanków objętych systemem informacji pasażerskiej % LOF Co rok 

RUCH PIESZY – wskaźnik ogółem dla LOF 

11 
Liczba przebudowanych przejść dla pieszych ze względu na brd i 
dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności szt. LOF Co rok 

12 
Liczba przejść dla pieszych na których sygnalizację świetlną 
zastąpiono uspokojeniem ruchu szt. LOF Co rok 

13 
Liczba nowych przejść dla pieszych wyznaczonych na skrzyżowaniach 
i odcinkach międzywęzłowych (jako uzupełnienie) szt. LOF Co rok 

14 
Odsetek szkół podstawowych objętych działaniami na rzecz 
ograniczenia dojazdów samochodami i poprawy bezpieczeństwa 
ruchu 

%          LOF Co rok 

ROLA RUCHU ROWEROWEGO – wskaźnik ogółem dla LOF 

15 Długość tras rowerowych ogółem. km LOF Co rok 

16 Liczba miejscowości połączonych ciągłą trasą rowerową z Lublinem szt. LOF Co rok 

17 Długość odcinków ulic o ruchu uspokojonym (V = 30 km/h) km LOF Co rok 

18 Liczba rowerów dostępnych w systemie roweru publicznego szt. LOF Co rok 

19 
Liczba miejsc na zorganizowanych parkingach B+R 
. szt. LOF Co rok 

UKŁAD DROGOWY I ROLA SAMOCHODU – wskaźnik ogółem dla LOF 

20 
Długość zmodernizowanych/wybudowanych dróg lokalnych wg 
standardu LOF Km LOF Co rok 

21 Liczba zorganizowanych miejsc postojowych w systemie K+R szt. LOF Co rok 

22 Odsetek zarejestrowanych samochodów niskoemisyjnych % LOF Co rok 

23 Długość ulic z uporządkowaniem parkowania wg standardu LOF Km LOF Co rok 

TRANSPORT ŁADUNKÓW 

24 
Udział powierzchni LOF objętej systemem zarządzania transportem 
ładunków. % LOF Co rok 

25 Liczba zorganizowanych miejsc postoju samochodów dostawczych szt. LOF Co rok 

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ – wskaźnik ogółem dla LOF 

26 Odsetek osób deklarujących stosowanie elastycznych godziny pracy % 
Badanie  

Ruchu 
Co 5 lat 

27 Liczba opracowanych grupowych planów mobilności szt. LOF Co rok 

28 
Liczba zrealizowanych projektów wsparcia efektywnych sposobów 
podróżowania szt. LOF Co rok 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU – wskaźnik ogółem dla LOF 

29 Liczba zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) ogółem Szt. LOF Co rok 

30 Liczba ofiar śmiertelnych ogółem l. osób LOF Co rok 
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31 Liczba rannych ogółem l. osób LOF Co rok 

32 Liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych w wypadkach drogowych l. osób LOF Co rok 

33 Liczba ciężko rannych pieszych w wypadkach drogowych l. osób LOF Co rok 

34 
Liczba ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów w wypadkach 
drogowych l.osób 

LOF 
Co rok 

35 
Liczba ciężko rannych rowerzystów rannych w wypadkach 
drogowych l. osób 

LOF 
Co rok 

EDUKACJA TRANSPORTOWA – wskaźnik ogółem dla LOF 

36 
Liczba zrealizowanych godzin lekcyjnych nt. zrównoważonej 
mobilności 

szt. LOF Co rok 

37 
Liczba jednostek samorządowych objętych programem „Dobry 
przykład” 

szt. LOF Co rok 

38 Liczba akcji lokalnych promujących zrównoważoną mobilność szt. LOF Co rok 

 

W raportach przedstawiana będzie ilościowa i jakościowa ocena stopnia zawansowania realizacji zadań 
określonych w Planie Mobilności LOF wraz z identyfikacją i przedstawieniem problemów, przyczyn 
problemów z propozycjami ich rozwiązania.  

Monitoring będzie uzupełniany tzw. miękkimi elementami oceny, tj. badaniami z udziałem 
interesariuszy, cyklicznymi spotkaniami Zespołu Monitorującego (złożonego m.in. z przedstawicieli 
gmin LOF, organizacji społecznych oraz ekspertów) i ew. z udziałem specjalnie powołanych zespołów 
problemowych w celu połączenia uzyskanych danych statystycznych z wiedzą i doświadczeniem 
ekspertów i specjalistów.    

Elementem monitoringu wdrażania Planu Mobilności LOF będą konsultacje społeczne realizowanych 
projektów. Konsultacje będą prowadzone zgodnie z ustalonymi w ramach Planu Mobilności LOF 
standardami. 

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru funkcjonalnego w zależności od uzasadnionych potrzeb będzie 
poddawany aktualizacji. Przesłanką do podjęcia decyzji o jego aktualizacji będą wnioski z corocznych 
raportów. 

 

 


