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1. Model funkcjonalno przestrzenny rozwoju
systemu transportu
Wrocławia
1.1.
Podsumowanie
ustaleń
polityki
transportowej Miasta w odniesieniu do
transportu szynowego
Miasto Wrocław prowadzi politykę zrównowaŜonego rozwoju transportu
i promuje transport publiczny, uŜywając jako kluczowych instrumentów:
zarządzanie i sterowania ruchem a takŜe odpowiednią politykę parkingową.
W wyniku zbadania róŜnych opcji polityki w tym zakresie oszacowano,
Ŝe niezbędne do osiągnięcia tego celu jest zapewnienie podziału zadań
przewozowych między ruch transportem zbiorowym a indywidualnym
średnio w mieście (kursywą podano wyniki badań z 2006 roku):
2006:

indywidualny: 50,2%, zbiorowy 49,8%

perspektywicznie:

indywidualny: 55%, zbiorowy 45%,

przy czym w dostępie do śródmieścia:
2006:

indywidualny: 49,4%, zbiorowy 50,6%

perspektywicznie:

indywidualny: 45%, zbiorowy 55%

natomiast w obszarze ścisłego centrum:
2006:

indywidualny: 52,2%, zbiorowy 47,8%

perspektywicznie:

indywidualny: 30%, zbiorowy 70%

Podstawowymi środkami transportu zbiorowego będą :
-

tramwaj dla obszaru Miasta i wybranych terenów w bezpośrednim
otoczeniu (aglomeracji),

-

tramwaj i kolej w aglomeracji,

-

kolej w obszarze metropolitalnym.

System tramwajowy jest głównym instrumentem realizacji zrównowaŜonej polityki
transportowej miasta. Jest podstawowym środkiem przewozowym w mieście,
zintegrowanym z koleją jako transportem regionalnym oraz trakcją autobusową jako
wspomagającą.
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Podyktowane jest to:
 trwałością rozwiązań
strategicznych),

przestrzennych

(odporność

na

zmiany

koncepcji

 łatwością wydzielenia z ruchu ulicznego (nie poddaje się blokowaniu przez ruch
samochodowy) ,
 efektywnością wykorzystania terenu,
 atrakcyjnym dla inwestorów sposobem udostępnieniem terenów rozwojowych
na terenach odległych od centrum,
 niską uciąŜliwością dla otoczenia (zmniejszenie hałasu, redukcja emisji spalin,
niska wypadkowość).

Wychodząc od powyŜszych ustaleń i analizując moŜliwości Miasta a takŜe
priorytet czynnika społecznego (zmniejszenie uciąŜliwości trakcji samochodowej,
zmniejszenie wypadkowości) Plan Generalny zakłada docelowy układ
korytarzy tramwajowych w wersji MAKSYMALNEJ, tj. obejmującej obsługę
wszystkich obszarów mających obecnie lub w przyszłości potencjał przewozowy
uzasadniający - zgodnie z zasadami racjonalnego doboru optymalnego środka
transportu - zastosowanie tego środka transportu.

1.2.

Funkcja i struktura

1.2.1. Zintegrowany Transport Publiczny
Obszar aglomeracji wrocławskiej docelowo powinien być obsługiwany przez jednolity
system transportu zbiorowego. W ramach systemu zostanie zrealizowana integracja na
następujących płaszczyznach1:
•
•
•
•
•
•

integracja przestrzenna,
integracja funkcjonalna,
integracja taryfowa,
wspólne zarządzanie systemem,
ujednolicony system finansowania,
zintegrowana informacja i promocja.

NaleŜy utworzyć Związek Komunikacyjny obejmujący swoim zasięgiem całą
aglomerację wrocławską. KaŜda miejscowość, w zaleŜności od jej połoŜenia i charakteru
zostanie umieszczona w określonej strefie obsługi transportem publicznym, a w kaŜdej strefie
zostanie określony minimalny standard obsługi (liczba połączeń z Wrocławiem w ciągu
doby). Przewoźnicy funkcjonujący w obszarze powinny przyjąć wspólny system taryfowobiletowy, aby zmniejszyć koszty związane z realizacją podróŜy przesiadkowych. W celu
zmniejszenia uciąŜliwości korzystania z systemu naleŜy zrealizować integrację przestrzenną
opisaną w p. 5.1.2.
Zintegrowany system transportu zbiorowego będzie się składał z poniŜszych
podsystemów:
1

Uchwała nr XXV/2086/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia
"Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego aglomeracji wrocławskiej w latach 2004 2008"
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•

przewozy kolejowe (częściowo przewozy regionalne, Wrocławska Kolej
Aglomeracyjna WKA, Kolej Miejska),
• przewozy autobusowe w obszarze aglomeracji,
• podsystem dowozów lokalnych do WKA (w gminach i powiatach),
• nowy system Tramwaj Plus we Wrocławiu,
• miejska komunikacja tramwajowa we Wrocławiu,
• miejska komunikacja autobusowej we Wrocławiu.
W sferze bezpośredniego zainteresowania władz miejskich znajdują się transport
tramwajowy i autobusowy we Wrocławiu oraz WKA. Zadaniem podsystemu kolejowego
jest realizacja sprawnych połączeń z obszarami zewnętrznymi miasta (aglomeracja,
województwo dolnośląskie, kraj). Podsystem tramwajowy powinien zapewniać sprawny
transport pasaŜerów wewnątrz miasta w relacjach, w których występują duŜe potrzeby
przewozowe (ewentualnie wspomagany przez Kolej Miejską). Podsystem autobusowy
ma uzupełniać tramwajowy w relacjach o mniejszych potrzebach przewozowych, pełnić
funkcje dowozowe do tramwaju i kolei w obszarach słabo zurbanizowanych. W mieście
naleŜy dąŜyć do dominacji transportu szynowego w transporcie publicznym.
Podsystem kolejowy
Zasadniczą funkcją podsystemu kolejowego jest zapewnienie sprawnych połączeń z
obszarami zewnętrznymi miasta, zwłaszcza z miejscowościami aglomeracji
wrocławskiej. Główny nacisk naleŜy połoŜyć na rozwój kolei aglomeracyjnej, z uwagi na
intensywny rozwój mieszkalnictwa poza Wrocławiem i wzrastającą liczbę podróŜy do
miasta (kierunki połączeń kolejowych opisano w p. 4.4.1.). Rola kolei w przewozach
wewnątrzmiejskich nie będzie znacząca.
Układ sieci kolejowej we Wrocławskim Węźle Kolejowym moŜna uznać za promienisty
z pewnymi elementami obwodowymi, stycznymi do śródmieścia. Nie przewiduje się
budowy nowych tras kolejowych dla obsługi ruchu pasaŜerskiego, ale konieczne jest
zwiększenie dostępności przestrzennej kolei poprzez budowę nowych przystanków –
naleŜy rozwaŜyć przede wszystkim lokalizacje na przecięciu z istniejącymi i
planowanymi trasami tramwajowymi, które zrealizują rozprowadzenie ruchu
zamiejskiego wewnątrz Wrocławia.

Tabela 1: Lokalizacja
obszarze miasta

Kierunek linii kolejowej
Jelenia Góra, Wałbrzych
Jelenia Góra, Wałbrzych
Legnica
Zielona Góra
Zielona Góra
Poznań, Leszno
Poznań, Leszno
Łącznica na kierunku
Warszawa-Legnica
Opole
Kobierzyce
Kobierzyce
Kobierzyce

nowych

przystanków

kolejowych

Przystanek
Wrocław Grabiszyn
Wrocław Gajowice
Wrocław Złotnki
Wrocław Pilczyce
Wrocław Maślice
Wrocław Popowice
Wrocław Osobowice Cm.
Wrocław Mikołajów Zachód

PołoŜenie
ul. Petuniowa
ul. Lubuska
ul. śywiecka
ul. Kosmonautów
ul. Królewiecka-Górecka
ul. Popowicka
ul. Osobowicka
ul. Dąbrówki

Wrocław Tarnogaj
Wrocław Wojszyce
Wrocław Partynice
Wrocław Klecina

al. Armii Krajowej
ul. S. Grota-Roweckiego
ul. Agrestowa
ul. Kobierzycka

w
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Podsystem tramwajowy
Podsystem tramwajowy powinien pełnić dominującą rolę w miejskim transporcie
publicznym. Dzięki duŜemu stopniowi wydzielenia z ruchu zapewni najbardziej
efektywną obsługę obszarów o intensywnym zagospodarowaniu. Będzie stanowił szkielet
systemu transportu publicznego, z którym powinny współpracować podsystem kolejowy
i autobusowy. Sieć tramwajowa we Wrocławiu przyjmuje postać układu promienistoobwodnicowego i taki układ będzie dalej rozbudowywany.
Zaplanowano następujące inwestycje:
• Zwiększenie dostępności i stopnia integracji z Dworcami Wrocław Główny PKP i
Centralnego PKS poprzez wprowadzenie tramwajów w ul. Suchą
• Elementy promieniste – realizacja nowych tras w następujących kierunkach:
⇒ Kozanów-Maślice,
⇒ Psie Pole-Zgorzelisko-Zakrzów,
⇒ Gaj-Jagodno,
⇒ Ołtaszyn,
⇒ Nowy Dwór-Muchobór Wielki- Nowy Port Lotniczy (ewentualnie obsługa
koleją),
⇒ Oporów,
⇒ przedłuŜenie na północ istniejącej trasy na Osobowice.
• Elementy promieniste – wchodzące na tory kolejowe:
⇒ kierunek Swojczyce, Strachocin – wejście od Wielkiej Wyspy na południe od
przystanku Wrocław Swojczyce,
⇒ kierunek Trzebnica – wejście na przecięciu z ul. Irkucką.
• Elementy obwodowe – mające na celu podwyŜszenie niezawodności sieci oraz
rozprowadzanie ruchu na róŜne kanały przechodzące przez śródmieście:
⇒ ul. Milenijna pomiędzy ul. Pilczycką i ul. Legnicką,
⇒ ul. Dyrekcyjna-Szczęśliwa-Zaporoska-Szpitalna do ul. Robotniczej (lub dalej do
ul. Długiej),
⇒ ul. C. K. Norwida (lub ul. I. Łukaszewicza)-ul. R. Traugutta,
⇒ ul. S. Wyszyńskiego do mostu Warszawskiego.

Podsystem autobusowy
Podsystem autobusowy powinien uzupełniać szynowy w relacjach o mniejszych
potrzebach przewozowych – poza miastem podsystem kolejowy, a wewnątrz miasta
tramwajowy. W związku z intensywnym rozwojem sieci tramwajowej naleŜy
przeprowadzić znaczące zmiany w przebiegach połączeń autobusowych i zapewnić dobre
warunki integracji z podsystemem szynowym (p. 5.1.2). Linie autobusowe wewnątrz
Wrocławia będą pełnić następujące role:
• częściowo dowoŜenie pasaŜerów ze strefy podmiejskiej (tutaj powinien dominować
dowóz autobusami do kolei aglomeracyjnej),
• obsługa obszarów słabo zurbanizowanych wewnątrz Wrocławia,
• krótkie linie ”meandrujące/ósemkowe” obsługujące wnętrza osiedli z gęstą zabudową
i dowoŜące do tramwaju,
• łączenie obszarów połoŜonych poza śródmieściem za pomocą linii obwodowych.
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1.2.2. Integracja przestrzenna podsystemu szynowego
Celem integracji przestrzennej jest zmniejszenie uciąŜliwości korzystania z systemu
transportu publicznego i wzrostu jego roli w aglomeracji. Bez zwiększenia liczby
punktów przesiadkowych (i ich jakości) z kolei na transport miejski rola kolei nadal
będzie marginalna. Wzrost roli tramwaju wymaga redukcji i przeorientowania linii
autobusowych z dowoŜenia do centrum na dowoŜenie do tramwaju. Warunkiem
powodzenia tego pomysłu są jakościowo dobre warunki do przesiadki. Odpowiednio
ukształtowane węzły pozwalają zminimalizować uciąŜliwość przesiadki i zwiększyć
przewidywalność czasu trwania podróŜy. Władze miasta i kolei powinny zwrócić uwagę
na konieczność rezerwowania przestrzeni na te obiekty.
W ramach węzła przesiadkowego naleŜy:
• zminimalizować długość i czas przejścia pomiędzy róŜnymi środkami
przewozowymi,
• zredukować liczbę konfliktów z pojazdami samochodowymi oraz innymi pieszymi.
• zapewnić warunki dla ruchu osób niepełnosprawnych (pochylnie, windy),
• przeprowadzić koordynację rozkładów jazdy,
• zapewnić informację o geometrii węzła (lokalizacja przystanków, schematy
przemieszczeń),
• zapewnić widoczną informację o odjazdach pojazdów (wyświetlacze, znaki
o zmiennej treści),
• poprawić warunki oczekiwania na peronach (wiaty, ławki, oświetlenie),
• zapewnić bezpieczeństwo na przystanku,
• wszystkie przystanki kolejowe i większość tramwajowych wyposaŜyć w stojaki
rowerowe,
• wybrane przystanki wyposaŜyć w miejsca postojowe dla samochodów,
Tramwaj – kolej
Przewidziano integrację tych dwóch podsystemów szynowych na dworcach kolejowych
Wrocław Główny, Wrocław Nadodrze i Wrocław Świebodzki oraz na 12 przystankach
kolejowych. 6 istniejących przystanków naleŜy zmodernizować, ale największe nakłady
będą związane z rewitalizacją dworca Wrocław Świebodzki. Największe znaczenie ma
wprowadzenie tras tramwajowych w ul. Suchą i stworzenie dobrej przesiadki na kolej i
autobus zamiejski.
Tabela 2:
kolejowego

Miejsca

Kierunek linii kolejowej
Warszawa, Oleśnica
Jelenia Góra, Wałbrzych
Jelenia Góra, Wałbrzych
Jelenia Góra, Wałbrzych
Legnica
Legnica
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Poznań, Leszno
Poznań, Leszno

integracji

podsystemu

Przystanek
Wrocław Psie Pole
Wrocław Zachodni
Wrocław Grabiszyn
Wrocław Gajowice
Wrocław śerniki
Wrocław Nowy Dwór
Wrocław Kuźniki
Wrocław Pilczyce
Wrocław Maślice
Wrocław Mikołajów
Wrocław Popowice

tramwajowego

i

Status przystanku
istniejący
istniejący
projektowany
projektowany
istniejący
istniejący
istniejący
projektowany
projektowany
istniejący
istniejący
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Łącznica na kierunku
Warszawa-Legnica
Poznań, Leszno
Poznań, Leszno
Kobierzyce

Wrocław Mikołajów Zachód

projektowany

Wrocław Osobowice Cm.
Wrocław Osobowice
Wrocław Wojszyce

projektowany
istniejący
projektowany

Tramwaj – autobus
Ten rodzaj węzłów będzie miał istotne znaczenie dla wzrostu znaczenia transportu
szynowego wewnątrz miasta, który wymaga znacznej redukcji połączeń autobusowych
prowadzących do śródmieścia. Bez tej redukcji rozwój systemu tramwajowego oznacza
wysokie nakłady na budowę infrastruktury bez wzrostu potoków pasaŜerskich
w tramwajach (brak efektywności). Ponadto na wybranych krótkich odcinkach naleŜy
prowadzić wspólnie linie tramwajowe i autobusowe, co umoŜliwi realizację przesiadek
na wspólnym peronie przystankowym.
Główne proponowane lokalizacje dla przesiadek autobus–tramwaj:
• Psie Pole – przystanek kolejowy,
• Psie Pole – B. Krzywoustego-Bierutowska,
• Swojczyce – Chałupnicza,
• KsięŜe Wielkie – granica miasta,
• Jagodno – Buforowa-Asfaltowa,
• Wojszyce - Parafialna-S.Grota-Roweckiego,
• Pętla Park Południowy,
• Pętla Klecina,
• Oporów – Karmelkowa-Kupiecka,
• Oporów – Karmelkowa-Piastów,
• Nowy Dwór – Rogowska-Strzegomska,
• Pętla Leśnica,
• Petla Maślice,
• Kozanów – Dokerska-Kozanowska,
• Ligota – pętla Zawalna,
• Dworzec Wrocław Nadodrze,
• Pętla Kromera,
• Plac Grunwaldzki,
Na Rysunkach 1 i 2 podano więcej moŜliwych lokalizacji – są to przesiadki o mniejszym
znaczeniu, zaleŜne od sposobu prowadzenia linii autobusowych.
Tramwaj/kolej – transport indywidualny
Celem systemu jest przejęcie części ruchu samochodowego ze strefy podmiejskiej i słabo
zurbanizowanych obszarów Wrocławia. Przy słabym transporcie publicznym w tych
obszarach dominuje transport samochodowy, jednak równocześnie nie wolno dopuścić
do jego dominacji w obszarach centralnych. Dlatego w ramach systemu Park&Ride
(P+R) tramwaj i kolej w strefie peryferyjnej miasta powinny przejąć część podróŜy
wykonywanych samochodem. Do obsługi tych parkingów powinien być przeznaczony
podsystem szynowy, poniewaŜ jest on w duŜym stopniu uniezaleŜniony od
oddziaływania ruchu samochodowego i dlatego zapewnia wysoką prędkość podróŜy do
obszarów śródmieścia. Dla przejęcia ruchu wlotowego parkingi powinny być
zlokalizowane na pierwszym przecięciu dróg wlotowych z trasami tramwajowymi
i kolejowymi, jak najbliŜej tych dróg. Większe oddalenie parkingu od centrum, oznacza,
Ŝe uŜytkownik samochodu nie będzie miał dogodnej komunikacji zbiorowej, na którą
moŜe się przesiąść. Z kolei usytuowanie bliŜej centrum oznacza konieczność
7
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niepotrzebnie większej penetracji osiedli przez samochody, w celu dojazdu
do przystanku. Parkingi dla obsługi ruchu z obszarów peryferyjnych, ale wewnętrznych
miasta są bardziej rozproszone i mogą być połoŜone bliŜej śródmieścia (lokalizację
parkingów zestawiono w poniŜszej tabeli). NaleŜy ograniczyć się do budowy małych
i średnich parkingów o pojemności 20-50 pojazdów, gdyŜ duŜe parkingi powodują
dodatkowe problemy ruchowe. DuŜe znaczenie będą miały równieŜ parkingi połoŜone
poza obszarem Wrocławia przy przystankach kolei aglomeracyjnej.
WaŜny jest równieŜ system Bike&Ride (B+R), który w obszarach o małej intensywności
zabudowy, z małą częstotliwością funkcjonowania linii komunikacji zbiorowej, zapewnia
moŜliwość dojazdu rowerem do przystanku transportu szynowego i pozostawienia
roweru w jego pobliŜu. Rower zapewnia moŜliwość dojazdu na odległość paru
kilometrów, a samochód kilku-kilkunastu kilometrów od przystanku.

Tabela 3: Lokalizacja parkingów w systemie P+R

Lokalizacja
Węzeł AOW-trasa kolejowa na Trzebnicę
Przedwiośnie-T. Bora-Komorowskiego, wlot od Łoziny
Przystanek kol. Wrocław Psie Pole, droga nr 8, wlot od Oleśnicy
Litewska-śmudzka, wlot od Kiełczowa
Przystanek kol. Wrocław Sołtysowice
Pętla Kowale
Pętla Kromera
Strachocińska-granica miasta, droga nr 455, wlot od Jelcza
Laskowic i Dobrzykowic
Opolska-granica miasta, droga nr 94, wlot od Oławy
Buforowa-Sarnia, droga nr 395, wlot od Strzelina i węzła Wrocław
Wschód na autostradzie A4
T. Kutrzeby-granica miasta, wlot od ŚlęŜy
Centrum Handlowe Park Bielany, drogi nr 5, 8 i 35, wlot od
Świdnicy i Kłodzka, węzeł na autostradzie A4
Wiejska-Mokronoska, drogi nr 347 i 370, wlot od Kątów
Wrocławskich
Przystanek kol. Wrocław Zachodni
Węzeł AOW-Graniczna
Graniczna-M. Przybyły
Przystanek kol. Wrocław Leśnica, droga nr 94, wlot od Środy Śl.
Pętla Leśnica, droga nr 94, wlot od Środy Śl.
Przystanek kol. Wrocław Maślice, droga nr 336, wlot od Brzezinki
Węzeł AOW-Kosmonautów
Przystanek kol. Wrocław Osobowice, droga nr 342, wlot od
Oborników Śl. i Brzegu Dolnego
Przystanek kol. Wrocław Osobowice Cm.
Pętla Marino, droga nr 5, wlot od Trzebnicy

Integracja z podsystemem
tramwaj
tramwaj
tramwaj/kolej
tramwaj
kolej
tramwaj
tramwaj
tramwaj/kolej
tramwaj
tramwaj
tramwaj
tramwaj
tramwaj
tramwaj/kolej
tramwaj
tramwaj
kolej
tramwaj
tramwaj/kolej
tramwaj/kolej
kolej
tramwaj/kolej
tramwaj
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1.3.
Kierunkowy
układ
szynowego
we
i etapowanie jego budowy

transportu
Wrocławiu

W wyniku przeprowadzonych prac na wariantami rozwoju systemu tramwajowego i w
powiązaniu z systemem kolejowym (Cześć 1 Planu Generalnego) wypracowany został
model kierunkowy wraz z trzema etapami realizacji.
Układ sieci zbadanych wariantów przedstawia Schemat 1, zaś wariant uznany za
kierunkowy, będący kompilacja wariantów, lecz oparty na tzw. Wariancie Autorskim 2
przedstawiono na Schemacie 2 (szczegółowe plansze w skali 1:20 000 znajduje się
Części 1 Planu Generalnego).
Metodyka dojścia do owego układu kierunkowego polega na kompilacji dwóch głównych
czynników:
•

DąŜenia do objęcia siecią tramwajową moŜliwie całości ściśle zagospodarowanej
części miasta wraz z powiązaniami z siecią kolejową,

•

Takiego etapowania rozbudowy układu, aby powstająca sieć była równomiernie
modernizowana i uzupełniana o nowe odcinki.

Wariant wynikowy został skonstruowany po przeanalizowaniu 4 rozwaŜanych wariantów
rozwoju sieci tramwajowej Wrocławia: wariant wynikający z zapisów „Studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
(SUiKZP)” oraz wariant „System tramwaj plus” (wersja III), w tym z podwariantem
tunelowym a takŜe opracowane na potrzeby projektu dwa warianty własne (tzw.
autorskie).
Ponadto wzięto pod uwagę zalecenia wynikające:
• ze spotkań u Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Szynowego
odbywanych w okresie realizacji projektu;
• z ustaleń (część . I) z Kolegium Prezydenta Wrocławia w dnia 5 kwietnia 2007 r.,
poświęconego omówieniu Planu Generalnego Rozwoju Transportu Szynowego
•

z ustaleń (część II) z dnia 13 kwietnia 2007 r. do przekazanego opracowania projektu
Planu Generalnego Rozwoju Transportu Szynowego we Wrocławiu.

Przesłankami kreującymi wariant wynikowy, a tym samym cechy stanowiące o jego
istocie to:
•
•
•
•
•
•

DąŜenie do znacznego przestrzennie rozwoju sieci tramwajowej, szczególnie w
obszarach zewnętrznych Wrocławia, zwłaszcza w obszarach moŜliwych do
intensywnego zagospodarowania.
Uzyskanie bezpośrednich lub pośrednich (tj. realizowanych z przesiadką) powiązań
komunikacją tramwajową odległych obszarów Wrocławia.
Uzyskanie wysokiego powiązania z układem kolejowym w obsłudze miasta i w
relacjach regionalnych (kreowanie nowych przystanków kolejowych)
Poprawa niezawodności sieci poprzez uzupełnienie elementów obwodowych i
poprzecznych spięć pomiędzy trasami oraz wyznaczenia alternatywnych połączeń
promienistych.
Uzyskanie gęstości sieci umoŜliwiającej wyeliminowanie części linii autobusowych,
zwłaszcza o pokrywających się przebiegach z tramwajem.
Wchodzenie o ile to jest moŜliwe w środek istniejących i planowanych struktur.
9
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Uwzględniając pilność realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury
tramwajowej z punktu widzenia rozwoju miasta Wrocławia wyszczególniono następujące
etapy:
•
•
•

Priorytet 1 – zadania przewidziane do realizacji w Etapie I (lata 2007 – 2010),
Priorytet 2 – zadania przewidziane do realizacji w Etapie II (lata 2008 – 2015),
Priorytet 3 – zadania przewidziane do realizacji w Etapie III (po roku 2015).

Nowe elementy sieci będą opisywane według połoŜenia tych obszarów w mieście.
W ramach opisu wariantów podano równieŜ koszty realizacji (netto) infrastruktury
tramwajowej dla kaŜdego obsługiwanego obszaru. Przyjęto następujące wskaźnikowe
koszty jednostkowe:
•
•
•
•
•

Budowa torowiska wydzielonego z zasilaniem
Budowa torowiska wbudowanego w jezdnię z zasilaniem
Sygnalizacja zapewniająca priorytet dla kom. zbiorowej
Budowa mostu tramwajowego, linia dwutorowa
Budowa tunelu tramwajowego, linia dwutorowa

3,2 mln PLN/km t.p.
4,5 mln PLN/km t.p.
0,5 mln PLN/km t.p.
0,05 mln PLN/mb
0,15 mln PLN/mb

Etap I
Obszar: Biskupin
Planowane jest adaptacja do nowych funkcji tramwaju nowoczesnego istniejącego układu
torowego w tym rejonie.
Obszar: Gaj
W celu zapewnienia bezpośredniej obsługi intensywnej zabudowy w obszarze osiedla Gaj
trasa tramwajowa jest wyprowadzana od skrzyŜowania ul. Armii Krajowej
i Hubskiej wydzielonym torowiskiem po śladzie ul. Bardzkiej. Następnie wchodzi w ul.
Świeradowską po jej północnej stronie aŜ do pętli przy ul. Strońskiej.
Obszar: Kozanów
Celem inwestycji jest obsługa intensywnej zabudowy po północnej stronie ul.
Pilczyckiej. Trasa będzie prowadzona ul. Milenijną od jej skrzyŜowania z ul. Lotniczą, a
następnie wzdłuŜ ul. Pilczyckiej. W połowie długości os. Kozanów przewidziano dwie
odnogi dla obsługi całości obszaru (. W pierwszym trasa wchodzi w ul. Dokerską aŜ do
jej skrzyŜowania z ul. P. Ignuta, a w drugim jest prowadzona wzdłuŜ ul. Pilczyckiej do
ul. Gwareckiej.
Obszar: Popowice, Kozanów, Pilczyce
Przyznanie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 przesądza
o decyzji doprowadzenia linii tramwajowej do rejonu rozgrywek, czyli do planowanego
stadionu EURO 2012 przy ul. Drzymały. Polegać to będzie na wydłuŜeniu planowanej
linii od zachodniego krańca os. Kozanów, od jednego z zaplanowanych
odgałęzień, obsługujących to osiedle (wybór wariantu pozostawiono do fazy
studiów wykonalności).
Obszar Śródmieście Południe
W celu poprawy dostępności dworców kolejowego i autobusowego przewiduje się
wprowadzenie torowiska tramwajowego w ul. Suchą, kosztem likwidacji torowiska w ul.
Dyrekcyjnej, a ponadto uzupełnienie brakującego odcinka trasy tramwajowej w ul.
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Hubskiej (odcinek od ul. Glinianej do Dyrekcyjnej. Inwestycja poprawi równieŜ obsługę
tramwajową os. Gaj.
Sumaryczna długość nowych torowisk etapu I wynosi: wydzielonych 6,2 km i
wbudowanych w jezdnie 1,4 km.

Etap II
Obszar: Psie Pole, Zakrzów- Zgorzelisko
Trasa tramwajowa w kierunku dzielnicy Psie Pole wyprowadzona jest z istniejącego
torowiska w ul. Kwidzyńskiej, 200 m na zachód od skrzyŜowania z ul. Czajczy. Dalej
trasa przekracza tereny niezabudowane dochodząc do ul. B. Krzywoustego w miejscu
wschodniego skraju węzła z ul. Al. J. Sobieskiego (zachodni kraniec zabudowy os. Psie
Pole). Następnie prowadzi (jako torowisko wbudowane w jednię) ul. B. Krzywoustego
przez rynek (odcinek ruchu uspokojonego) do skrzyŜowania z ul. Bora Komorowskiego i
z ul. Kiełczowską. W tym miejscu trasa rozgałęzia się na dwa przebiegi.
Odgałęzienie w kierunku Zakrzowa prowadzone jest ul. Bierutowską oraz przekracza
długim wiaduktem Al. Sobieskiego i linię kolejową. Następnie prowadzi – jako
wydzielone torowisko – 100 m na wschód od ul. Armii Ludowej i wchodzi w korytarz ul.
Królewskiej. Po przekroczeniu ul. Zabrockiej trasa jest prowadzona przez tereny obecnie
niezabudowane, a w przyszłości przewidziane do intensywnego zainwestowania. Z
kierunku północnego trasa skręca na wschód dochodząc do granic miasta w sąsiedztwie
wsi Mirków.
Odgałęzienie w kierunku Zgorzeliska prowadzone jest w przedłuŜeniu ul. Bora
Komorowskiego przez niezagospodarowany plac, krótkim odcinkiem do skrzyŜowania
ul. Mulickiej z ul. Gorlicką, następnie śladem tej ulicy (jako torowisko wbudowane w
jezdnie) do ul. Litewskiej i dalej wzdłuŜ tej ulicy. W dalszym swym przebiegu w
kierunku wschodnim a następnie południowym, równolegle do granic miasta w
sąsiedztwie wsi Wilczyce, aŜ do ul. T. Szewczenki.
Szczegółowe przebiegi obu odgałęzień będą przedmiotem studiów trasowania w ramach
opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania tych obszarów.
Obszar: Gaj, Jagodno, Ołtaszyn
Dla obsługi pasma rozwojowego Jagodno trasa tramwajowa będzie przedłuŜana w ul.
Bardzkiej (od ul. Świeradowskiej) w ul. Buforową (do ul. Sarniej), z torowiskiem
prowadzonym po zachodniej stronie tej ulicy.
Obszar: Nowy Dwór
Trasa jest wyprowadzana w kierunku zachodnim, od istniejącej pętli Robotnicza, po
północnej stronie torów kolejowych wchodzi w ul. Strzegomską (planowany
dwujezdniowy przekrój ulicy). Dalej trasa przechodzi wiaduktem nad linią kolejową,
wzdłuŜ ul. Strzegomskiej do ul. Rogowskiej. W celu obsługi północnej części osiedla
Nowy Dwór przewiduje się odgałęzienie trasy tramwajowej od ul. Strzegomskiej w ulice:
Gubińską, Chociebuską i Rogowską aŜ do skrzyŜowania z ul. Sukielicką. Drugi wariant
tego odgałęzienia przebiega ul. Gubińską i Nowodworską, dalej po zachodniej stronie
Centrum Sportu i Rekreacji do przystanku kolejowego Wrocław Nowy Dwór. Obydwa
warianty (przebieg do rozstrzygnięcia) zapewniają połączenie z podsystemem
kolejowym.
Obszar: Popowice, Kozanów, Pilczyce
Przewiduje się wyprowadzenie równoległego do ul. Legnickiej ciągu tramwajowego
ulicami: Dmowskiego, Długą, Starogroblową, Popowicką do ul. Pilczyckiej, do
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powstałego w ramach Etapu I (Priorytetu 1) połączenia os. Kozanów ze śródmieściem z
wykorzystaniem Trasy Millenijnej. Połączenie zapewni obsługę tramwajową Popowic
oraz alternatywę dla linii prowadzących do Kozanowa i Leśnicy.

Obszar śerniki
W celu udostępnienia terenów planowanego EXPO przewiduje się powiązanie od
istniejącej trasy tramwajowej do Leśnicy, na południe od ul. Kosmonautów do wejścia na
tereny EXPO.
Obszar Śródmieście Wschód
Dla odciąŜenia ul. Jedności Narodowej oraz stworzenia dodatkowego spięcia
tramwajowego prowadzącego ruch z Psiego Pola przewiduje się wprowadzenie torowiska
w ul. S. Wyszyńskiego (od ul. H. Sienkiewicza do ul. Jedności Narodowej).
Obszar Śródmieście Południe i Zachód
W ramach realizowanych zadań powstanie przede wszystkim południo-zachodnia
obwodnica tramwajowa. NaleŜy uprościć węzeł tramwajowy w ul. ŚlęŜnej – nowy
odcinek od ul. Swobodnej do ul. Studziennej (zamiast ul. Borowskiej) oraz dojście do ul.
Glinianej. Obwodnica tramwajowa będzie prowadzona ulicami: Nowoszczęśliwą,
Szczęśliwą, Zaporoską, Zdrową, przez Plac Strzegomski i ul. Poznańską do ul. Długiej.
Jej uzupełnienie funkcjonalne stanowi trasa tramwajowa wyprowadzona z ul. Podwale
przy Dworcu Świebodzkim śladem „wyprostowanej” ul. Robotniczej. Inwestycje
pozwolą na lepsze rozprowadzanie linii tramwajowych z kierunku południowego i
zachodniego. Zwiększą znacznie niezawodność sieci.
Sumaryczna długość torowisk etapu II wynosi: wydzielonych 26,4 km i wbudowanych w
jezdnie 3,3 km; długość obiektów ogółem: mosty – 0,15 km oraz wiadukty nad koleją 1,0 km.

Etap III
Obszar: Psie Pole, Zakrzów- Zgorzelisko
Pierwszym zadaniem jest budowa torowiska w ul. A. Brőcknera (od ul. Kwidzyńskiej) i
ul. B. Krzywoustego (do torowiska na Psim Polu powstałego w ramach Priorytetu 2).
Drugim zadaniem jest realizacja torowiska na przedłuŜeniu Al. I. Paderewskiego,
korytarzem rezerwowanym dla drogowej obwodnicy wewnętrznej, z mostem nad
Kanałem Powodziowym i Kanałem śeglugowym, aŜ do ul. Kwidzyńskiej. Dzięki tym
inwestycjom powstaną trzy trasy prowadzące ruch z Psiego Pola.
W celu zwiększenia stopnia obsługi obszarów północno-wschodnich powstanie
odgałęzienie sieci w kierunku Pawłowic. Jest ono wyprowadzone od skrzyŜowania ul.
Królewskiej z ul. Irkucką, prowadząc fragmentem tej ulicy i dalej - z wykorzystaniem
torowiska nieczynnej linii kolejowej do Trzebnicy. Odcinek kończy się przy parkingu
Park & Ride, zlokalizowanym przy autostradzie.

Obszar: Sępolno, Biskupin
Wskazane jest rozwaŜenie przedłuŜenia istniejącej trasy tramwajowej w ul. K.
Olszewskiego do nowej pętli zlokalizowanej 200 m na północ od jej skrzyŜowania z ul.
M Bacciarelliego. W konsekwencji w celu zwiększenia stopnia obsługi i poziomu
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niezawodności na wielkiej Wyspie wskazane jest połączenie pętli Bacciarellego
(Priorytet 1) z pętla Sępolno (ulicami M. Bacciarellego, Monte Cassino i A.
Mickiewicza).

Obszar: KsięŜe Małe –KsięŜe Wielkie
Zakłada się wydłuŜenie trasy tramwajowej w ul. Opolskiej z obecnej pętli przy
ul. Bytomskiej aŜ do granic miasta. Zadanie to ułatwi planowane przełoŜenie korytarza
drogi nr 94 w nowe połoŜenie w sąsiedztwie torów kolejowych.
Obszar: Gaj, Jagodno
Celem wzmocnienie powiązań ze śródmieściem przewiduje się poprowadzenie
ul. Borowską nowej trasy tramwajowej od ul. Glinianej do ul. Działkowej (do pętli przy
ul. Strońskiej), obsługującą osiedle Gaj od zachodu, a ponadto spięcie trasą tramwajową
ul. ŚlęŜnej z ul. Borowską, odcinkiem w ul. Kamiennej.
Obszar: Ołtaszyn
W celu obsługi istniejącej oraz planowanej zabudowy osiedla Ołtaszyn przewiduje się
przedłuŜenie trasy tramwajowej z pętli przy ul. ŚlęŜnej z przekroczeniem dołem linii
kolejowej, z wejściem w korytarz ul. Agrestowej, aby po przekroczeniu nieczynnej linii
kolejowej przejść przez obszary przekształcające się i aktywizowane ulicami: Agrestową
i Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. T. Kutrzeby.
Obszar: Oporów, Klecina
Połączenie osiedla Oporów w centrum (a ściślej - pośrednio poprzez planowaną
południowo–zachodnią obwodnicę tramwajową przewidywane jest ulicami Gajowicką i
Racławicką, następnie przez obszary rozwojowe (na terenach byłych obiektów
sportowych) pomiędzy osiedlami Grabiszynek oraz Krzyki, z przejściem nowym mostem
tramwajowym nad Ślęzą w Al. Piastów (czyli średnicowo poprzez osiedle Oporów) do
terenów przemysłowych przy ul. Wiejskiej. Warunkiem konkurencyjności tak
prowadzonej linii tramwajowej w stosunku do samochodu, a takŜe akceptacji społecznej
rozwiązania jest niedopuszczenie do połączenia trasą drogową ciągu Al. Piastów oraz
ul. Racławickiej.
Natomiast obsługę istniejących oraz planowanych terenów rozwojowych osiedla Kleciny
ma zapewnić wyprowadzenie odcinka o charakterze obwodowym w kierunku zachodnim
z istniejącej trasy tramwajowej w ul. Przyjaźni, z przekroczeniem ulic: Karmelkowej,
Ogórkowej, Zabrodzkiej i Czekoladowej, dochodzącego do centrum handlowego „Park
Bielany”, gdzie trasa tramwajowa kończy swój bieg.
Obszar: Muchobór Mały, Muchobór Wielki
Przewidziano przedłuŜenie trasy z Nowego Dworu (Priorytet 2) do Muchoboru
Wielkiego ulicami Strzegomską i Mińską (od ul. Rogowskiej do ul. Roślinnej).
Dla poprawy integracji trasy tramwajowej w ul. Grabiszyńskiej z koleją planuje się
odgałęzienie prowadzące ul. Ostrowskiego do przystanku PKP Wrocław Grabiszyn.
Obszar śerniki
W celu poprawy integracji podsystemu tramwajowego i kolejowego naleŜy przedłuŜyć
trasę do EXPO (Priorytet 2) do istniejącego przystanku PKP Wrocław śerniki.
Obszar: Popowice, Kozanów, Pilczyce, Maślice Małe
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Przewiduje się kontynuację trasy z ul. Pilczyckiej (Priorytet 2) wzdłuŜ ul. Maślickiej do
kościoła św. Agnieszki, skąd skręca na zachód do planowanego przystanku kolejowego
Wrocław Maślice (trasa prowadzi po wschodniej stronie zabudowy ul. Maślickiej).
Natomiast dla obsługi osiedla Gądów Mały proponuje się odgałęźnie trasy tramwajowej
ulicami: Na Ostatnim Groszu (od Milenijnej) i Bystrzycką z doprowadzeniem do
istniejącego przystanku PKP Wrocław Kuźniki.
Obszar: Karłowice, Poświętne
W północnej części miasta powstaną dwie trasy tramwajowe.
Pierwsza stanowi przedłuŜenie w ul. śmigrodzkiej do ul. Irysowej (konieczność
przekroczenia torów kolejowych).
Druga jest odgałęzieniem z ul. Bałtyckiej w ul. H. Kamieńskiego do ul. M. Falzmanna
(równieŜ konieczność przekroczenia torów kolejowych).
Obszar Śródmieście Wschód
Dla odciąŜenia węzła tramwajowego na Placu Grunwaldzkim oraz stworzenia
dodatkowego spięcia tramwajowego po zachodniej stronie śródmieścia przewiduje się
budowę trasy tramwajowej od Placu Wróblewskiego przez ul. Walońską oraz Na
Groblach; następnie mostem na Odrze do WybrzeŜa Wyspiańskiego i ul. C.K. Norwida
(torowisko wbudowane w jezdnię) do północnej części Placu Grunwaldzkiego. Zapewni
to równocześnie lepszą obsługę istniejących oraz rozwojowych terenów Politechniki
Wrocławskiej.
Natomiast dla częściowego odciąŜenia ul. Oławskiej od intensywnego ruchu
tramwajowego oraz w celu wykreowania linii tramwajowych skierowanych ze wschodu
do północnych części centrum proponuje się trasę pomiędzy ul. Piaskową
i ul. S. Wyszyńskiego – 3 warianty do rozstrzygnięcia:
Pierwszy wariant prowadzi ul. J. Słowackiego od Placu Dominikańskiego do Placu
Społecznego.
W drugim wariancie trasa prowadzi wzdłuŜ ul. Purkyniego od skrzyŜowania
ul. Piaskowej i ul. Kotlarskiej do Placu Powstańców Warszawy.
Natomiast w trzecim wariancie trasa przebiega od mostu Piaskowego ul. Św. Ducha,
A. Frycza-Modrzewskiego i Purkyniego do Placu Powstańców Warszawy. Konieczne
będzie dobudowanie drugiego toru w ul. Grodzkiej.
Sumaryczna długość torowisk etapu III wynosi: wydzielonych 43,3 km i wbudowanych
w jezdnie 11,1 km; długość obiektów ogółem: mosty – 0,55 km oraz wiadukty nad koleją
- 0,4 km.

Na załączonych rysunkach pokazano schematycznie strukturę projektowanego,
rozbudowanego systemu tramwajowego wraz z jego powiązaniami z innymi elementami
systemu transportowego miasta i aglomeracji oraz etapowanie rozwoju układu
tramwajowego.
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Schemat 1:

Plansza zbiorcza Planu Generalnego

15

Wersja finalna, poszerzona
Schemat 2: Układ sieci tramwajowej do realizacji w Etapie I

wraz z systemem obszarowego sterownia ruchem
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Schemat 3: Przebieg trzech linii Etapu I
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Schemat 4: Układ sieci tramwajowej do realizacji w Etapie II

wraz z systemem obszarowego sterownia ruchem
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Schemat 5:

Układ sieci tramwajowej do realizacji w Etapie III

wraz z systemem obszarowego sterownia ruchem
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1.4.
Przesądzenia
i
etapy
rozwoju
dochodzenia do układu kierunkowego.
Podsumowanie Planu Generalnego.
W poniŜszym
tramwajowego2

zestawieniu

przedstawiony

jest

zakres

rozbudowy

układu

A. W Obszarze szerokiego śródmieścia:
1.

Połączenie ulicami Hubską i Suchą od Glinianej do Swobodnej /W1 i W2/,

2.

Połączenie nową trasą rejonu pl. Wróblewskiego (Społecznego) z Osią
Grunwaldzką poprzez Most Oławski, ul. Na Grobli, nowy most tramwajowo
pieszy, ul. WybrzeŜe Wyspiańskiego i Norwida /W1/.

3.

Połączenie poprzeczne pomiędzy osiami: Piaskowa – Św. Katarzyny oraz
Wyszyńskiego – pl. Społeczny w obszarze pomiędzy Odrą a ul. Oławską (do
przyszłego rozstrzygnięcia urbanistycznego czy ul. Słowackiego /W2, W4/, czy
ul. Purkyniego, czy ciągiem ul. Św. Ducha – Modrzewskiego – Purkyniego),

4.

Połączenie drugim torem w ul. Grodzkiej odcinka od Mostu Pomorskiego do
Mostu Piaskowego.

5.

Połączenie wzdłuŜ ul. Wyszyńskiego
Warszawskich /W1, W3, W4/.

6.

Połączenie skrzyŜowania Dyrekcyjna – ŚlęŜna ze skrzyŜowaniem Poznańska –
ulicami:
Długa ciągiem tzw. Średnicowej Trasy Południowej tj.
Nowoszczęśliwą, Szczęśliwą, Zaporoską /W1, W2, W3, W4/, ul. Szpitalną,
nowo projektowanym korytarzem do Trasy Strzegomskiej, Smolecką, pl.
Strzegomskim, Poznanską /W2/.

B.

2

od.

Sienkiewicza

do

mostów

W obszarze przyległym do osiedla Psie Pole:

7.

Połączenie centrum starego osiedla Psie Pole z ul. Kwidzyńką korytarzem
zbliŜonym do dawnego przebiegu Obwodnicy Śródmiejskiej /W1, W4/,

8.

Połączenie centrum starego osiedla Psie Pole z ul. Kwidzyńką ulicami
Krzywoustego i Brucknera /W3/,

Uwaga:

W opisach zastosowano nazewnictwo:
W1 - tzw. Wariant autorski 1
W2 – tzw. Wariant autorski 2
W3 – tzw. Wariant SUiKZ
W4 – tzw. Wariant Tramwaj Plus
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9.

Połączenie od centrum starego osiedla w rejon granicy miasta za osiedlem
Zgorzelisko/Kiełczów (do przyszłego rozstrzygnięcia urbanistycznego przebieg
lokalny),

10.

Połączenie od centrum starego osiedla w kierunku Mirkowa oraz w kierunku
Pawłowic /W2/,

11.

Połączenie od Kwidzyńskiej do Stadionu Olimpijskiego /W1, W4/ .

C. W obszarze wschodnim:
12.

PrzedłuŜenie od pętli Biskupin do pętli Bacciarellego /W1, W2, W3, W4/,

13.

PrzedłuŜenie od pętli KsięŜe Małe w kierunku granic miasta (z moŜliwością
przyszłego wejścia w kierunku Radwanic) /W1, W2/.

D. W obszarze południowym:
14.

Trasa Gaj–Jagodno - ulicami Bardzką, Buforową, a takŜe ul. Świeradowską
/W1, W2, W3, W4/,

15.

Połączenie ul. Borowską i Działkową od Glinianej do Świeradowskiej /W1,
W2, W3/,

16.

Połączenie ul. Kamienną od zajezdni Borek do Borowskiej /W1, W3/,

17.

Połączenie pętli Park Południowy z Ołtaszynem /W2/.

E. W obszarze południowo – zachodnim:
18.

Trasa Gajowicka – ul. Gajowicką, Racławicką, nowym mostem tramwajowo
pieszym, Al. Piastów, Wiejską do rejonu: Avicenny – Oś Inkubacji,

19.

Trasa Klecińska – przedłuŜenie od pętli Klecina do węzła bielańskiego
/odcinek początkowy wg W3, dalej – wg W2/.

F.

W obszarze zachodnim:

20.

Połączenie od skrzyŜowania Grabiszyńska - Hallera do przyszłego przystanku
kolejowego Ostrowskiego – Klecińska /W1, W2/,

21.

Trasa strzegomska – od pl. Orląt Lwowskich do Muchoboru Wielkiego /W1,
W2, W3, W4/,

22.

Połączenie od skrzyŜowania Strzegomska - Gubińska do rejonu przystanku
kolejowego Wrocław Nowy Dwór /W1 lub W2/,

23.

Obejście Gądowa ulicami: na Ostatnim Groszu, Horbaczewskiego, Bystrzycką,
Metalowców /W1, W2/,

24.

Połączenie od ul. Kosmonautów do głównego wejścia na tereny wystawowe
EXPO /W3, W4/,

25.

Połączenie od ul. Kosmonutów do przystanku kolejowego Wrocław śerniki
/W1, W2/,

26.

Trasa Kozanowska – od ul. Jagiełły do zachodnich krańców osiedla Kozanów
(z rozwidleniem: Ignuta, Górnicza) wraz z łącznikiem w Trasie Milenijnej /
W1,W2, W3, W4/,
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27.

Trasa Maślicka – od Kozanowa do planowanego przystanku Wrocław Maślice
(ul. Maślicką) wraz z odgałęzieniem do „stadionu Drzymały”/W1, W3/ .

G. W obszarze północnym:
28.

PrzedłuŜenie wzdłuŜ ul. Kamińskiego do Polanowic (rejon skrzyŜowania z
Obwodnicą Śródmiejską),

29.

PrzedłuŜenie wzdłuŜ ul. śmigrodzkiej do Polanowic (rejon skrzyŜowania z
Obwodnicą Śródmiejską),

Uwaga: Pozycje 28 i 29 nie występowały w dotychczas analizowanych wariantach.
Priorytety Miasta z zakresu rozbudowy infrastruktury tramwajowej zostały przyjęte jak
niŜej:
Priorytet 1 – zadania do realizacji w Etapie I:
-

Fragment zadania nr 14 niezawierający odcinka od ul. Świeradowskiej
do Jagodna,

-

Fragment zadania nr 26 niezawierający odcinka od ul. Jagiełły do Trasy
Milenijnej,

-

Zadanie nr 1,

-

Fragment zadania nr 27 od Kozanowa do stadionu Drzymały

Priorytet 2 – zadania do realizacji w Etapie II:
-

Zadanie nr 5,

-

Fragment zadania nr 6 nie zawierający ul. Poznańskiej,

-

Zadanie nr 7,

-

Zadanie nr 9,

-

Fragment zadania nr 10 nie zawierający odgałęzienia w kierunku
Pawłowic,

-

Fragment zadania nr 14 – od skrzyŜowania z ul. Świerdowską do
Jagodna,

-

Fragment zadania nr 21 nie zawierający odcinka od pętli Rogowska do
Muchoboru Wielkiego,

-

Zadanie nr 22,

-

Zadanie nr 24

-

Fragment zadania nr 26 od ul. Jagiełły do Trasy Milenijnej,

Priorytet 3 – zadania do realizacji w dalszych etapach:
- Zadania zawarte w Planie Generalnym i nie zaliczone do Priorytetu 1 oraz
Priorytetu 2 (Zad. nr 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28,
29 oraz nie zrealizowane fragmenty zad. nr: 6, 10, 21, 27).

22

Wersja finalna, poszerzona

2. Zestawienie odcinków
rozbudowy układu w
etapach
W poniŜszych tabelach zestawiono podstawowe informacje dotyczące zakresu robót w
poszczególnych etapach.

Tabela 4: Zestawienie nowych
ramach Etapu I (2007 – 2010)

Odcinek

odcinków

do

realizacji

Długość torowiska (km torowiska)
Wydzielonego WbudowaŁącznie
nego w
jezdnię

Bardzka - Buforowa (do Świeradowskiej)

0,7

0

0,7

Świeradowska

0,7

0

0,7

Razem obszar: Gaj

1,4

0

1,4

Milenijna (od Lotniczej) – Pilczycka Dokerska (do Gwareckiej)

2,6

0

2,6

Gwarecka (od Dokerskiej) – Pilczycka –
stadion Drzymały

1,9

0

1,9

Razem obszar: Kozanów

4,5

0

4,5

Sucha – Hubska (do Glinianej)

0

1,4

1,4

Razem obszar: Śródmieście Południe

0

1,4

1,4

5,9

1,4

7,3

OGÓŁEM

w
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Tabela 5: Zestawienie nowych odcinków do realizacji w ramach
Etapu II (2008 – 2015)
Odcinek

Długość torowiska (km torowiska)
Wydzielone- WbudowaŁącznie
go
nego w
jezdnię

Kwidzyńska (dawny przebieg Obwodnicy
Śródmiejskiej) - Krzywoustego (Kiełczowska)

1,7

0,9

2,6

Krzywoustego (Kiełczowska) – Zakrzów granica miasta (Mirków)

3,6

0,6

4,2

Krzywoustego (Kiełczowska) – Zgorzelisko granica miasta (Wilczyce)

3,3

0

3,3

8,6

1,5

10,1

3

0

3

3

0

3

3

0

3

1,2

0,4

1,6

4,2

0,4

4,6

Dmowskiego - Długa – Popowicka

3,6

0

3,6

Razem obszar: Popowice, Kozanów, Pilczyce

3,6

0

3,6

od Kosmonautów do wejścia do EXPO

0,7

0

0,7

0,7

0

0,7

0

1,4

1,4

0

1,4

1,4

ŚlęŜna (od Swobodnej) - Gliniana (do
Borowskiej)

0,5

0

0,5

skrzyŜowanie Dyrekcyjnej i ŚlęŜnej - Radosna –
Szczęśliwa - Zaporoska – Zdrowa - Smolecka
(do Legnickiej)

3,2

0

3,2

Poznańska
Robotnicza (od Podwala do Śrubowej)

1,1
1,5

0
0

1,1
1,5

Razem obszar: Śródmieście Południe i
Zachód

6,3

0

6,3

OGÓŁEM

26,4

3,3

29,7

Razem obszar: Psie Pole, Zakrzów,
Zgorzelisko
Bardzka (od Świeradowskiej) - Buforowa
Razem obszar: Gaj, Jagodno
Pętla Robotnicza – Strzegomska (do
Rogowskiej)
Gubińska – Chociebuska - Rogowska (do
Sukielickiej)
Razem obszar: Nowy Dwór

Razem obszar: EXPO, śerniki
Wyszyńskiego (od Sienkiewicza do Jedności
Narodowej)
Razem obszar: Śródmieście Wschód
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Tabela 6: Zestawienie nowych odcinków do realizacji w ramach
Etapu III (po roku 2015)
Długość torowiska (km torowiska)
Wydzielonego

Wbudowanego w
jezdnię

Łącznie

Brucknera - Krzywoustego

3,2

0

3,2

Paderewskiego (od RóŜyckiego) Kwidzyńska

1,6

0

1,6

3,5 (3,1*)

0

3,5

8,3

0

8,3

0,8

0

0,8

Razem obszar: Biskupin, Sępolno

0,8

0

0,8

Opolska od Bytomskiej do granic miasta
(Radwanice)

2,2

0

2,2

2,2

0

2,2

Borowska (od Glinianej) - Działkowa

2,3

0

2,3

Kamienna (od Śleznej do Borowskiej)

0,4

0

0,4

2,7

0

2,7

2,9

0,5

3,4

2,9

0,5

3,4

3

2,4

5,4

3,7

0

3,7

6,7

2,4

9,1

1,7

0

1,7

0

0,5

0,5

1,7

0,5

2,2

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

Maślicka – Wrocław Maślice PKP

2,9

0

2,9

Milenijna (od Popowickiej) – Na Ostatnim
Groszu – Bystrzycka (do przystanku Wrocław
Kuźniki PKP)

2,8

0

2,8

Razem obszar: Maślice, Gądów Mały

5,7

0

5,7

Odcinek

Irkucka – linia kolejowa – P&R (autostrada)
Razem obszar: Psie Pole, Zakrzów,
Zgorzelisko
Pętla Biskupin – Bacciarellego

Razem obszar: KsięŜe Małe – KsięŜe
Wielkie

Razem obszar: Gaj, Jagodno, Ołtaszyn
ŚlęŜna (pętla) – Agrestowa – Obrońców
Poczty Gdańskiej – Kutrzeby
Razem obszar: Ołtaszyn
Gajowicka – Racławicka – Al. Piastów –
Wiejska
Wschodni kraniec Al. Piastów – Karmelkowa
– Zabrodzka (Klecina) – Czekoladowa centrum handlowe (Park Bielany)
Razem obszar: Oporów, Klecina
Strzegomska (od Rogowskiej) – Mińska (do
Roslinnej)
Ostrowskiego - PKP Wrocław Grabiszyn
Razem obszar: Muchobór Wielki,
Muchobór Mały
od ul. Kosmonautów do stacji Wrocław
śerniki PKP
Razem obszar: EXPO, śerniki
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Kamieńskiego od śmigrodzkiej do
Falzmanna

2

0

2

0,7

0

0,7

2,7

0

2,7

Ducha Św. - Purkyniego (do Wyszyńskiego)

0,7

0

0,7

drugi tor w ul. Grodzkiej

0,6

0

0,6

Plac Wróblewskiego – Walońska – Na Grobi
- WybrzeŜe Wyspiańskiego - Norwida (do
Curie Skłodowskiej)

1,2

0,7

1,9

Razem obszar: Śródmieście Wschód

2,5

0,7

3,2

OGÓŁEM

37,9

4,1

42

śmigrodzka od pętli Marino do Irysowej
Razem obszar: Karłowice, Poświętne
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