
OŁAWSKIE PRZEWOZY 

GMINNO-POWIATOWE



OŁAWSKIE PRZEWOZY GMINNO-

POWIATOWE

 Związek powiatowo-gminny „Oławskie Przewozy

Gminno-Powiatowe” został zarejestrowany 20 grudnia

2019 r. w rejestrze związków powiatowo-gminnych

działających w zakresie organizacji publicznego

transportu zbiorowego.



STATUT ZWIĄZKU



ZAŁOŻYCIELE ZWIĄZKU

 Powiat Oławski

 Miasto Oława

 Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice

 Gmina Oława

 Gmina Domaniów



NOWI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU 

OD 20.11.2020 r.

 Miasto i Gmina Siechnice



NOWI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU 

OD 20.11.2020 r.

 Gmina Żórawina 



NOWI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU 

OD 20.11.2020 r.



OŁAWSKIE PRZEWOZY GMINNO-

POWIATOWE – OBSZAR DZIAŁANIA



OŁAWSKIE PRZEWOZY GMINNO-

POWIATOWE: LICZBA MIESZKAŃCÓW

POWIAT GMINA

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW

stan na 31.12.2019 r.  

źródło GUS

POWIAT OŁAWSKI

MIASTO OŁAWA 33 108

GMINA OŁAWA 15 190

MIASTO I GMINA 

JELCZ-LASKOWICE
23 292

GMINA DOMANIÓW 5 162

POWIAT 

WROCŁAWSKI

MIASTO I GMINA 

SIECHNICE
22 878

GMINA ŻÓRAWINA 11 156

RAZEM 110 786



WYBÓR OPERATORA

 Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie

zbiorowym oraz z uwzględnieniem Rozporządzenia

(WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 23 października 2007 r. operatorem OPGP

zostało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Oławie S.A.



UMOWA Z OPERATOREM

 Umowa została zawarta w dniu 27.03.2020 r.                  

w Oławie.



URUCHOMIENIE PIERWSZYCH 

LINII KOMUNIKACYJNYCH

 1 kwietnia 2020 r. utworzono pierwsze nowe linie 

komunikacyjne pod szyldem Oławskich Przewozów 

Gminno-Powiatowych.

 Na terenie miasta Oławy powstały linie o nr 0, 1, 3, 

4, 10, 13, 17, 18, 19.

 Na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice powstały 

linie o nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 34, 38, 39



URUCHOMIENIE KOLEJNYCH 

LINII KOMUNIKACYJNYCH

 1 maja 2020 r. utworzono cztery nowe linie 

komunikacyjne (61, 62, 63, 64) pod szyldem 

Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych na 

terenie gminy Domaniów



URUCHOMIENIE LINII 

KOMUNIKACYJNYCH NA 

TERENIE CAŁEGO POWIATU 

OŁAWSKIEGO

 1 czerwca 2020 r. utworzono 43 nowe linie 

komunikacyjne pod szyldem Oławskich Przewozów 

Gminno-Powiatowych na terenie całego powiatu



Fundusz Rozwoju Przewozów 

Autobusowych

 Dofinansowanie w wysokości: 2 520 497,43 zł

 Największy beneficjent w woj. dolnośląskim

 66 linii komunikacyjnych z dopłatą 3 zł do 

wozokilometra do końca 2020 r.



Fundusz Rozwoju Przewozów 

Autobusowych – 2021 r.

 Złożono wniosek na dofinansowanie 86 linii 

komunikacyjnych na terenie wszystkich gmin 

wchodzących w skład Związku

 Planowana liczba wozokilometrów: 2 022 007,60 km

 Planowana kwota dofinansowania:  6 066 022,80 zł



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

OŁAWSKICH PRZEWOZÓW 

GMINNO-POWIATOWYCH

 bezpośredniość połączeń,

 wysoka częstotliwość kursów,

 prosta i szybka informacja,

 niskie koszty,

 punktualność,

 niezawodność funkcjonowania,

 komfort podróży.



Schemat komunikacji - miasto Oława



Schemat komunikacji - miasto i gmina 

Jelcz-Laskowice



Schemat komunikacji – Gmina Oława



Schemat komunikacji – Gmina Domaniów



Schemat komunikacji – Powiat Oławski



Schemat komunikacji – Siechnice



Schemat komunikacji –Żórawina



PROSTA  I SZYBKA  INFORMACJA

 Czytelne tabliczki przystankowe



PROSTA  I SZYBKA  INFORMACJA

 Informacja telefoniczna: 71 313 21 20

 Informacja w kasie biletowej lub u dyżurnego 

ruchu

 Wyszukiwarka internetowa operatora: 

http://pks.olawa.pl/przewozy-osobowe/rozklad-

jazdy

 https://www.e-podroznik.pl/

 http://opgp.olawa.pl/

 Książeczka informacyjna



APLIKACJA 

KIEDYPRZYJEDZIE.PL



DARMOWE PRZEJAZDY

 Dzieci do lat 6 

 Uczniowie szkół podstawowych                                   

i ponadpodstawowych - na podstawie legitymacji 

szkolnej

 Emeryci i renciści - na podstawie legitymacji 

emeryta i rencisty



DARMOWE PRZEJAZDY
 Posłowie i senatorowie - na podstawie legitymacji poselskiej i senatorskiej

 Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie książeczki inwalidy
wojennego (wojskowego)

 Inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa oraz ich opiekunowie – na
podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień
niepełnosprawności oraz dowód tożsamości, opiekun (osoba wskazana w
trakcie przejazdu)

 Niewidomi i ociemniali oraz ich opiekunowie – na podstawie dokumentu
potwierdzającego inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności z kodem 0-
4O oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, przewodnik
(osoba wskazana w trakcie przejazdu)

 Opiekunowie dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju lub
dzieci i młodzieży na określonych trasach – na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
lub o jego potrzebie kształcenia specjalnego wraz ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość

 Nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów
i wychowanków szkół i placówek oświatowych – na podstawie karty
wycieczki zawierającej cel i trasę wycieczki oraz listę uczestników



DARMOWE PRZEJAZDY
 Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji – na podstawie

legitymacji służbowej

 Zasłużeni honorowi dawcy krwi – na podstawie legitymacji ,, Zasłużony honorowy

dawca krwi” wraz z dokumentem tożsamości

 Osoby uhonorowane tytułem ,,Zasłużony dla miasta Oławy" – na podstawie

legitymacji ,,Zasłużony dla miasta Oławy"

 Urodzeni przed 8 maja 1945. członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych

przez III Rzeszę – na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków

Poszkodowanych przez III Rzeszę wraz z dokumentem tożsamości

 Korzystający z przewozów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu

oraz w czasie Święta Miasta Oława – Dni Koguta

 Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby

represjonowanej z powodów politycznych – na podstawie legitymacji

potwierdzającej przyznanie honorowej odznaki działacza opozycji

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych lub decyzji

administracyjnej Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych o

nadaniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej

z powodów politycznych wraz z dokumentem tożsamości.



STREFY BILETOWE
W ramach Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych 

obowiązują następujące strefy biletowe:

 OŁ – w granicach administracyjnych miasta Oława

 J-L0 – w granicach administracyjnych miasta Jelcz-Laskowice

 J-L1 – obejmująca następujące miejscowości: Miłoszyce, 
Dziuplina, Chwałowice, Dębina, Piekary, Nowy Dwór, Łęg

 J-L2 – obejmująca następujące miejscowości: Brzezinki, 
Grędzina, Kopalina, Miłocice Małe, Miłocice, Minkowice, 
Celina, Biskupice, Wójcice

 P – obejmująca pozostałe miejscowości na terenie powiatu 
oławskiego.

 Siechnice i Żórawina – ustalono indywidualnie 



CENNIK BILETÓW 

JEDNORAZOWYCH
Ceny biletów jednorazowych w poszczególnych strefach 

przedstawiają się następująco:

 OŁ – bilet normalny: 3 zł, bilet ulgowy 1,40 zł

 J-L0 – bilet normalny: 2 zł, bilet ulgowy 1 zł

 J-L1 – bilet normalny: 3 zł, bilet ulgowy 1,50 zł

 J-L2 – bilet normalny: 4 zł, bilet ulgowy 2 zł

 P – cennik wg taryfy kilometrowej.

 Ponadto w strefach J-L0, J-L1 oraz J-L2 przyjęto założenie, 
iż cena biletu jednorazowego w obrębie jednej 
strefy wyniesie 2 zł – bilet normalny, 1 zł – bilet ulgowy, 
natomiast przy przejeździe między dwoma sąsiadującymi 
strefami 3 zł – bilet normalny, 1,50 zł – bilet ulgowy.

 Siechnice i Żórawina – ustalono indywidualnie



CENNIK BILETÓW 

MIESIĘCZNYCH

Ceny biletów miesięcznych w poszczególnych strefach przedstawiają się 

następująco:

 OŁ – bilet miesięczny imienny normalny na jednej wskazanej linii: 72 zł,

 bilet ulgowy 32 zł

 OŁ – bilet miesięczny imienny normalny o niekontrolowanej ilości 

przejazdów na wszystkich liniach: 106zł, bilet ulgowy 50 zł

 J-L0 – bilet miesięczny imienny normalny: 50 zł, bilet ulgowy 25 zł

 J-L1 – bilet miesięczny imienny normalny: 70 zł, bilet ulgowy 35 zł

 J-L2 – bilet miesięczny imienny normalny: 90 zł, bilet ulgowy 45 zł

 P – cennik wg taryfy kilometrowej.

 Ponadto w strefach J-L0, J-L1 oraz J-L2 przyjęto założenie, iż cena biletu 

miesięcznego w obrębie jednej strefy wyniesie 50 zł – bilet normalny, 25 zł 

– bilet ulgowy, natomiast przy przejeździe między dwoma sąsiadującymi 

strefami 70 zł – bilet normalny, 35 zł – bilet ulgowy.

 Siechnice i Żórawina – ustalono indywidualnie



PUNKTUALNOŚĆ

 Nowa koncepcja komunikacji autobusowej 

uwzględnia rzeczywiste czasy przejazdów.



NIEZAWODNOŚĆ 

FUNKCJONOWANIA  I KOMFORT 

PODRÓŻY



NIEZAWODNOŚĆ 

FUNKCJONOWANIA  I KOMFORT 

PODRÓŻY



NIEZAWODNOŚĆ 

FUNKCJONOWANIA  I KOMFORT 

PODRÓŻY



NIEZAWODNOŚĆ 

FUNKCJONOWANIA  I KOMFORT 

PODRÓŻY



NIEZAWODNOŚĆ 

FUNKCJONOWANIA  I KOMFORT 

PODRÓŻY



NIEZAWODNOŚĆ 

FUNKCJONOWANIA  I KOMFORT 

PODRÓŻY



AUTOBUSY ,,ZWIĄZKOWE’’



AUTOBUSY ,,ZWIĄZKOWE’’ 

żółta tablica kierunkowa



AUTOBUSY ,,KOMERCYJNE’’



PORÓWNANIE



KONTAKT

 Biuro Oławskich Przewozów Gminno-

Powiatowych: ul. 3 Maja 4, 55-200 Oława

 biuro@opgp.olawa.pl

 http://opgp.olawa.pl

 Tel. 691 706 796



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


