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R.O.

/VII/17/MT

Wrocław 19.06.2017

PKP - Polskie Linie Kolejowe
Zakład Linii Kolejowych
ul. Joannitów 13,
11-400 Wrocław

Rada osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów zwraca się z pytaniami dotyczącymi linii
nr 292 uruchomionej w bieżącym roku na trasie Dworzec Nadodrze – Wrocław
Wojnów:
1. Od początku wiele mniej lub bardziej uzasadnionych kontrowersji budził znak
STOP ustawiony na przejeździe kolejowym przy ul. Strachocińskiej na
wysokości skrzyżowania z ul. Wilczycką. Rozumiemy, że jego obecność
podyktowana była/jest bezpieczeństwem wszystkich użytkowników drogi,
niemniej jednak zwracamy się z pytaniem, czy w związku z przerwą wakacyjną
w kursowaniu linii D17 znak będzie zlikwidowany/zasłonięty? Pozwoli to
zdecydowanie poprawić płynność ruchu na tym odcinku drogi.
2. Czy PKP PLK ma w planach budowę na wspomnianym przejeździe stałych
zapór tak jak ma to miejsce na ul. Swojczyckiej i kiedy ewentualnie można
spodziewać się takiej inwestycji?
3. Jaki i czy w ogóle przewidują Państwo zakres prac remontowych w okresie
przerwy wakacyjnej?
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4. Jak wyglądają plany zabezpieczenia pozostałych niestrzeżonych przejazdów
kolejowych na trasie pociągu – ul. Chałupnicza, Zagrodnicza, Narciarska,
docelowo ul. Przy Torze/Gitarowa? Czy pozostaną tylko znaki STOP, czy brany
jest pod uwagę dodatkowo montaż sygnalizacji świetlnej, ewentualna budowa
stałych zapór?
5. Brakująca ścieżka rowerowa przez przejazd kolejowy na ul. Strachocińskiej –
obecnie ścieżka kończy się zaraz za mostem Strachocińskim i wymusza na
rowerzystach wjazd wprost na jezdnię na wysokości torów co jest bardzo
niebezpiecznym manewrem. Jeszcze w tym roku będzie budowany ciąg pieszo
- rowerowy za torami w kierunku osiedla po prawej stronie jadąc z centrum i
obawiamy się, że projekt może nie uwzględniać pełnego połączenia tych
ścieżek na wysokości właśnie przejazdu kolejowego. Czy mają Państwo jakieś
informacje na ten temat?
W razie ewentualnych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji ponieważ bardzo nam
zależy na optymalnym zabezpieczeniu i funkcjonowaniu całej linii, prosimy o
odpowiedź na nasze pytania, ewentualnie kontakt do osoby z którą będziemy mogli
na bieżąco konsultować poruszone tematy
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