
Jak przemieszczać 
się w Aglomeracji 

Opolskiej?

MArzenie? 

Swobodne przemieszczanie się po 
aglomeracji, bez zanieczyszczenia 
środowiska? Niestety, na razie 
transport samochodowy generuje ¼ emisji 
gazów cieplarnianych w UE – wskaźnik ten 
ciągle rośnie.

CzyM jest 
zrównoważona  
mobilność? 
To przede wszystkim ograniczanie 
liczby aut na rzecz rowerów i środków 
komunikacji zbiorowej. Ma zmniejszyć 
konsekwencje dla środowiska  
i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo 
oraz umożliwić przemieszczanie się 
wszystkim użytkownikom dróg. 

MObilnAO
Siódma co do wielkości w Polsce, dobrze 
połączona z zagranicą, rosnąca w siłę 
Aglomeracja Opolska to 330 000 
mieszkańców. Każdy z nich co rano rusza 
do swoich spraw. Lepiej, byśmy nie stali 
w korkach, dlatego zróbmy wszystko, by 
Aglomeracja Opolska stała się bardziej 
mobilna. Weźmy udział w konsultacjach 
społecznych na temat Planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej AO.

więceJ?

Śledź na bieżąco: 

www.aglomeracja-opolska.pl/mobilna-ao

FB (MobilnAO)

Zapraszamy do udziału w badaniach  
i konsultacjach!



niC O nAs bez nAs
Konsultacje to, obok wyborów, jedno  
z narzędzi demokracji. Dają szansę wpływu 
na zmiany w środowisku lokalnym i na 
wspólne (władza i mieszkańcy) szukanie 
najlepszych rozwiązań. A to właśnie osoby 
codziennie dojeżdżające do pracy czy 
szkoły wiedzą, czego potrzeba, by transport 
w AO był lepszy. Dlatego tak ważny jest 
Twój głos!

Dołącz!
Konsultacje na temat Planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej AO będą trwać do 
maja 2022 r. Dotyczą Twojej drogi do 
codziennych obowiązków. Twoje zdanie ma 
znaczenie!
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krOk 3
Spotkania konsultacyjne  

z włodarzami gmin Aglomeracji 
Opolskiej i pozostałymi 

interesariuszami projektu  
– listopad 2021 r. Decydujemy, co należy 

zrobić najpierw i w jaki sposób. 

krOk 4
Spotkania konsultacyjne – kwiecień 
2022 r. Opiniowanie projektu Planu 

zrównoważonej mobilności oraz 
omówienie, jak wynikające z niego 

działania wpływają na środowisko – WARTO 
o nie zadbać dla naszych dzieci.

krOk 1
Badania obecnych zachowań i oczekiwań 

komunikacyjnych – sierpień i wrzesień 
2021 r. Ma pomóc poznać Twoje potrzeby 

związane z przemieszczaniem się, co 
ułatwi planowanie transportu w AO, by był 

optymalny dla wszystkich!

krOk 2
Spotkania konsultacyjne (w gminach) 
– wrzesień 2021 r. To etap wstępnych 

konsultacji: zbieranie propozycji działań 
dotyczących mobilności.


