
 

Szanowni Państwo, 

 zapraszam do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych, które dotyczą Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej (SUMP). 

SUMP jest to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze 
samorządowe i podmioty realizujące politykę transportową przy współudziale mieszkańców. 
Jego opracowanie i wdrożenie pozwoli na lepsze: wykorzystanie istniejącej infrastruktury na 
obszarze metropolii, planowanie rozbudowy systemu transportowego, utrzymanie jego 
wysokiej jakości oraz koordynowanie inwestycji. 

Z powodu zmian klimatycznych i w związku z nowymi uwarunkowaniami współpracy 
w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 powinniśmy dążyć do zapewnienia usług 
transportowych bezpiecznych, przyjaznych środowisku, efektywnych kosztowo  
i wpływających pozytywnie na jakość życia mieszkańców.  

 Prace nad dokumentem rozpoczęły się na początku roku 2022 i potrwają do połowy 
roku 2023. Do tej pory: 

- odbył się pierwszy etap konsultacji zakończony raportem, 
- przeprowadzono diagnozę stanu mobilności, 
- przygotowano raport z diagnozy zachowań transportowych, 
- opracowano założenia do SUMP. 

Wszystkie materiały znajdują się pod linkiem >>>   

Rozpoczyna się drugi etap, który ma na celu ocenę zaproponowanych działań pod 
kątem priorytetów oraz stopnia wykonalności. Etap ten jest kluczowy dla ostatecznego 
kształtu projektu. Przed udziałem w spotkaniu proszę z uwagą zapoznać się z założeniami 
do SUMP, które zostaną opublikowane na tydzień przed spotkaniami na powyższej stronie. 

Zapraszam na otwarte spotkania konsultacyjne, które są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych. Proszę wybrać jedno, nie obowiązują zapisy ani rejestracja. Spotkania 
potrwają około 3 godzin i odbędą się w: 

- Legionowie, poniedziałek 26.09, godz. 10:00 lub 17:30, Urząd Miasta 
- Piasecznie,  wtorek 27.09, godz. 10:00 lub 17:30, Biblioteka Publiczna (sala 

Multicentrum)  
- Warszawie, środa 28.09, godz. 10:00 w sali -2.8 (poziom -1) w Biurze 

Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Aleje 
Jerozolimskie 44 lub 17:30 w sali konferencyjnej DBFO Pragi Płd. m.st. 
Warszawy, ul. Grochowska 262 

- Wołominie, czwartek 29.09, godz. 10:00 lub 17:30, Urząd Miasta sala 
konferencyjna) 

- Ożarowie Mazowieckim, piątek 30.09, godz. 10:00 lub 17:30, Dom Kultury 
Uśmiech (sala widowiskowa) 

https://architektura.um.warszawa.pl/-/kolejny-etap-konsultacji-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej


 

- online, poniedziałek 3.10, godz. 10:00 lub 17:30 
a) godz. 10:00: link do spotkania >>> 

b) godz. 17:30: link do spotkania >>> 

W razie pytań prosimy o kontakt: Krzysztof Nowak, tel. 513 574 510, mail: sump-
mw@trako.com.pl. 

Zapraszam na konsultacje 

STOWARZYSZENIE „METROPOLIA WARSZAWA” 
PREZES ZARZĄDU 

Michał Olszewski 

https://us02web.zoom.us/j/84702796993?pwd=WmVvVUYweVhzK1FISndGV3pvK3ZTZz09
https://us02web.zoom.us/j/82082665239?pwd=dEhBUW5UNU1ZNzlXeFUzSGNCcjhNUT09

