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Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

 

 

 

     Rada Osiedla Swojczyce – Strachocin – Wojnów ponownie zwraca się z wnioskiem o zamontowanie wagi 

samochodowej w ciągu ul. Strachocińskiej, alternatywnie wprowadzenia innych skutecznych rozwiązań  

ograniczających niekontrolowany wjazd pojazdów ciężarowych do miasta Wrocławia od strony osiedla Wojnów. 

 

Ulica Strachocińska ma status drogi wojewódzkiej nr 455  i podobnie jak np. Aleja Sobieskiego czy ul. Opolska 

stanowi  jedną z głównych arterii umożliwiających wjazd do Wrocławia. Droga ta stanowi głównie alternatywę dla 

pojazdów jadących z południowego wschodu w kierunku Warszawy jako droga tranzytowa – możliwość tą 

wykorzystują szczególnie pojazdy ciężarowe, w tym często te, które obawiają się kontroli, monitoringu (ważenia) 

na innych drogach wjazdowych do miasta. Ulica Strachocińska to również główna droga dojazdowa do miasta dla 

mieszkańców gminy Czernica – gminy, która przez ostatnie lata mocno się rozbudowała, kilkukrotnie zwiększając 

liczbę mieszkańców – co ważne wielu z nich to byli mieszkańcy Wrocławia, nadal  zawodowo związani z tym 

miastem. Efektem tego stanu rzeczy jest sukcesywnie zakorkowana ul. Strachocińska w porze porannego i 

popołudniowego szczytu – nie raz zdarzało się, że korek sięgał od Nadolic aż po Stadion Olimpijski. Wszystko to 

jest efektem braku jakichkolwiek alternatyw komunikacyjnych dla tej części Wrocławia, a tym samym dla naszych 

również intensywnie rozwijających się osiedli. 

Jedną z takich alternatyw stała się obecnie budowana Wschodnia Obwodnica Wrocławia zwana również drogą 

Bielany – Łany – Długołęka.  Jej strategiczne znaczenie i potrzeba jak najszybszego zakończenia prac, aby była w 

pełni funkcjonalną drogą  są dla wszystkich oczywiste. Tak duże miasto jak Wrocław musi mieć sprawny system 

dróg, bo bez nich grozi nam po prostu chaos komunikacyjny i niekończące się korki, które niemal codziennie 

obserwujemy.    

Obecnie ukończono już prace przy budowie mostu na Odrze we wsi Łany i jest realizowany odcinek, który połączy 

nowy most z Siechnicami oraz drogą na Opole. Od północy prowadzone są prace przy budowie odcinka Most w 

Łanach do Wojnowa oraz budowa ronda na końcu ul. Strachocińskiej, które połączy drogę wojewódzką nr 455 z 

obwodnicą. Zgodnie z projektem od ronda na Wojnowie pozostaje jeszcze do wybudowania odcinek do Długołęki 

umożliwiający połączenie obwodnicy z  drogą do Warszawy. 
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Tu niestety pojawia się problem, gdyż budowa tego ostatniego strategicznego dla naszych osiedli odcinka wciąż 

odsuwana jest w czasie, w związku z tym poważnie obawiamy się, że po otwarciu odcinka Siechnice – Wojnów 

cały ruch tranzytowy jeszcze bardziej nasili się na ul. Strachocińskiej.   

Przekonywano nas niejednokrotnie, że wcale nie musi tak być, bo przecież część ruchu przeniesie się również w 

kierunku przeciwnym przez co wielu kierowców zyska nowe połączenia z południowymi rejonami miasta oraz 

regionu. Nas jednak ta alternatywa mimo swoich plusów nie uspokaja do czasu, gdy obwodnica faktycznie 

zostanie ukończona aż do Długołęki. Dlatego też wychodząc naprzeciw zagrożeniom jakie niesie ze sobą otwarcie 

tylko odcinka obwodnicy Siechnice - Wojnów  ponawiamy swój wniosek o zamontowanie wagi do ważenia 

pojazdów, aby w ten sposób choć trochę ograniczyć niekontrolowany wjazd samochodów ciężarowych do miasta 

przez ul. Strachocińską.  Oczekujemy od państwa propozycji ewentualnych innych rozwiązań,  które uchronią 

nasze osiedla przed wzmożonym ruchem tranzytowym, a tym samym poprawią warunki życia naszych 

mieszkańców.  Prosimy o pilne i pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 

 

 

Z poważaniem 

Mariusz Tokarz – członek Zarządu Osiedla 

 


