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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Region Śląski
ul. Joannitów 13
50-525 Wrocław
Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów w imieniu własnym oraz mieszkańców
zwraca się z wnioskiem o pilną zmianę kategorii przejazdów kolejowych na linii L 292 na wyższą:
- w ciągu ul. Chałupniczej (osiedle Swojczyce we Wrocławiu)
- w ciągu ul. Przy Torze (osiedle Wojnów we Wrocławiu)
- ul. Zagrodnicza (osiedle Strachocin)
i podniesienia zabezpieczeń na wymienionych przejazdach przez zamontowanie co najmniej
sygnalizacji świetlnej oraz półrogatek.
Zwracamy się również z prośbą o weryfikację stanu zabezpieczeń na pozostałych przejazdach na
terenie naszych osiedli w ciągu linii L 292 tj.:
ul. Ubocze (osiedle Wojnów)
ul. Narciarska (osiedle Wojnów)
Linia L 292 jest modernizowana od 2019 roku w celu przywrócenia połączeń kolejowych na odcinku
Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice, dokumentacja projektowa była więc opracowana kilka lat
temu i według naszej wiedzy nie wzięto wtedy pod uwagę kilku dość istotnych czynników kwalifikując
wskazane przejazdy kolejowe do niższej kategorii niż powinny być obecnie.
We wskazanych miejscach na przestrzeni ostatnich lat znacząco zwiększył się ruch pojazdów oraz
pieszych. Wynika to z licznych inwestycji developerskich na obszarze naszych osiedli, które będą
jeszcze realizowane przez kolejne lata. W ramach modernizacji linii kolejowej powstały nowe
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przystanki kolejowe, a na już istniejących nowe perony dużo wyższe niż stare, co w przypadku
przejazdów na ul. Przy Torze oraz Zagrodniczej mocno ograniczyło widoczność dla pojazdów
zatrzymujących się na przejeździe zabezpieczonym tylko znakiem STOP.
Podobnie z przejazdem w ciągu ul. Chałupniczej, linia w tym miejscu przebiega łukiem względem
drogi co poważnie zakłóca widoczność w obu kierunkach, dodatkowo z osiedlowej drogi ul.
Chałupnicza stała się na przestrzeni ostatnich 3-4 latach drogą zbiorczą do dużych osiedli
developerskich. Jest to również dojazd do cmentarza komunalnego, a już za kilkanaście miesięcy
będzie to jedyna droga dojazdowa do planowanego P&R mającego obsłużyć pasażerów stacji
kolejowej Wrocław Swojczyce oraz planowanej linii tramwajowej w ramach zintegrowanego węzła
przesiadkowego.
Warto też zaznaczyć, że na wyremontowanym już odcinku od sierpnia 2020 roku odbywa się ruch
pociągów towarowych do bazy paliw Orlen na Swojczycach, co pozwoliło zwrócić nam uwagę na
niewystarczający poziom zabezpieczeń w wymienionych miejscach.
Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty oraz dalszy planowany intensywny rozwój naszych
osiedli przekładając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz wszystkich
innych użytkowników wskazanych ulic prosimy o pilne zajęcie się tematem.
W razie ewentualnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i wyrażamy chęć do szerokiej
współpracy w przedmiotowej sprawie. W załączniku przesyłamy dokumentację fotograficzną
dotyczącą przejazdów na ul. Chałupniczej oraz Przy Torze.
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