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Drugi etap konsultacji społecznych
Planu Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej metropolii warszawskiej
(SUMP)

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej metropolii warszawskiej
(SUMP). Konsultacje potrwają od 22 września do 12 października.

Plan dotyczy tworzenia na terenie metropolii warunków dla
zrównoważonego sposobu przemieszczania się. Ma on być oparty
na transporcie zbiorowym i aktywnej mobilności (rower,
poruszanie się na pieszo itp.), przy jednoczesnym ograniczeniu
liczby samochodów i zmniejszeniu negatywnego oddziaływania
komunikacji i transportu na środowisko.

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

zakończył się pierwszy etap konsultacji podsumowany
raportem,

przeprowadzono diagnozę stanu mobilności,

przygotowano raport z diagnozy zachowań
transportowych,

opracowano założenia do SUMP

Wszystkie materiały znajdują się pod linkiem >>>

UWAGA! – przed konsultacjami prosimy o zapoznanie się
z ZAŁOŻENIAMI do SUMP, nad którymi będziemy pracować
w czasie spotkań konsultacyjnych. ZAŁOŻENIA zostaną
opublikowane na tydzień przed spotkaniami na powyższej stronie.

Zapraszamy na otwarte spotkania konsultacyjne. Są one dostępne
dla wszystkich zainteresowanych.
Prosimy wybrać jedno, nie obowiązują zapisy ani rejestracja.

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

on-line, poniedziałek 3.10, godz. 10:00 lub 17:30
a) godz. 10:00: link do spotkania >>>
b) godz. 17:30: link do spotkania >>>
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https://us02web.zoom.us/j/84702796993?pwd=WmVvVUYweVhzK1FISndGV3pvK3ZTZz09#success
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