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Korzyści materialne dla mieszkańców: 
 

1. Darmowe przejazdy dla emerytów i rencistów na terenie całego Powiatu 
Oławskiego. 
 
2. Darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich 
na terenie całego Powiatu Oławskiego. 
 
3.Zintegrowany wspólny bilet gminno-powiatowy do przejazdów autobusowych  
i kolejowych. 
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Usprawnienia komunikacyjne: 
 
1.Większa liczba połączeń na terenie 
 poszczególnych gmin i międzygminnych. 
 
2. Nowe linie powiatowo-gminne. 
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Usprawnienia komunikacyjne: 
 
3. Zintegrowanie połączeń autobusowych z rozkładem jazdy Wrocławskiej Kolei 
Metropolitalnej. 
 
4. Strona internetowa z aktualizowaną mapą przystanków i rozkładów jazdy. 
 
5. Aplikacja mobilna na telefon - system dynamicznej informacji pasażerskiej. 
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                         Inwestycje w tabor autobusowy: 
1.Modernizacja i zakup nowoczesnego taboru autobusowego, w tym niskoemisyjnego. 
 
2.Dostosowanie wielkości taboru do liczby pasażerów, w tym dla osób niepełnosprawnych. 
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Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną: 
 

1.  Zwiększenie liczby przystanków autobusowych, w tym do stacji kolejowych oraz 
 węzłów przesiadkowych. 
 
2.  Modernizacja istniejących przystanków autobusowych – z dostosowaniem dla 
 osób w tym system dynamicznej informacji pasażerskiej. 
 
3.  Budowa węzłów przesiadkowych. 
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Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną: 
 

4. Budowa nowych „park & ride” oraz „bike & ride” 
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Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną: 
 

w tym z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych 
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje: 
Środki Unijne w tym: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2021-2027. 

 
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2021-2027 
 
3.     inne. 
 

 Środki krajowe w tym: 
         Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 
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Dziękuję za uwagę 

 
Dariusz Koprowski  

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Powiatowo-Gminnego 

„Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” 
tel. 71-381-71-22 

e-mail um.sekretarz@jelcz-laskowice.pl 
 

Jelcz-Laskowice 03.02.2020 
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