
Opis przystanków szynobusowych na linii kolejowej 292. 

Powstaną przystanki w nowych lokalizacjach. Zagęszczenie stacji to wynik wyważenia między szybkością 

przejazdu a dostępnością, przy czym przystanek powinien być jak najlepiej wpisany w istniejącą sieć 

komunikacyjną. 

Łany - nowy przystanek na granicy Wrocławia z gminą Czernica, wolny teren na zbudowanie sporego parkingu 

na potrzeby systemu ZAPARKUJ i JEDŹ (Park&Ride) oraz dla nowej lokalizacji pętli autobusów miejskich (115, 

118, jak też autobusów podmiejskich obsługujących gminę Czernica). Ta stacja służyć ma pobliskiej istniejącej 

strefie działalności gospodarczej, która w planach zagospodarowania gminy Czernica ma rozrosnąć się na 

tereny obecnie służące jako pola irygacyjne oczyszczalni ścieków. Parking samochodowy będzie służył części 

mieszkańców Dobrzykowic i Kamieńca, którzy nie wybiorą bardziej oddalonego od miasta P&R między 

Dobrzykowicami a Kamieńcem (w miejscu istniejącej stacji kolejowej Dobrzykowice). 

Wojnów - przystanek zlokalizowany w miejscu starej stacji Wrocław-Wojnów, ul. Przy Torze / Gitarowa; w 

pobliżu poczta, szkoła, przedszkole, handel detaliczny, nowe, rosnące osiedla na północ od torowiska. 

Strachocin - nowy przystanek przy ul. Zagrodniczej, centrum osiedla, duże zagęszczenie zabudowy. 

Wilczycka / Wilczyce - prawdopodobny, nowy przystanek u zbiegu ul. Wilczyckiej i Strachocińskiej - miejsce 

na PARK&RIDE dla dojeżdżających samochodami od strony Wilczyc, jak również obsługa fragmentu osiedla 

Strachocin. 

Swojczyce - nowa lokalizacja, obecnie stacja PKP Wrocław-Swojczyce jest trudno dostępna - przystanek 

powinien być zlokalizowany w najmniejszej odległości od nowej zabudowy mieszkaniowej nad Odrą, w 

koordynacji z linią autobusową i obiecywanym tramwajem z Sępolna, do czego potrzebna jest rewitalizacja ul. 

Bazaltowej (przy przejeździe kolejowym na ul. Swojczyckiej). 

Popiele - nowy przystanek pomiędzy terenami VOLVO oraz 3M; wielkim atutem jest możliwość przedłużenia 

linii tramwajowej (nry 6, 11, 23) i urządzenia tam wygodnego przystanku przesiadkowego. 

Kowale-ul. Działdowska: nowa lokalizacja, miejsce między zabudową mieszkaniową a terenami 

przemysłowymi; bliskość linii tramwajowej; szkoła 

Kowale-ul. Kowalska: miejsce starej stacji PKP - prawdopodobna lokalizacja. 

Sołtysowice - przystanek zostanie zmodernizowany; obecnie tu już funkcjonuje komunikacja szynobusowa w 

kierunku Oleśnicy i Trzebnicy. 

Nadodrze - fizyczny koniec linii 292, dworzec i węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej na pl. Powstańców 

Wielkopolskich. Przejazd tramwajem w 6 minut do Rynku, w 12' na pl. Grunwaldzki. 

Inne, ważne przystanki wokół centrum. 

Stare Miasto - ul. Długa, przystanek projektowany; w ramach przebudowy wiaduktu na ul. Długiej (przy 

Gnieźnieńskiej i Poznańskiej) ma powstać przystanek szynobusu i węzeł przesiadkowy do planowanej linii 

tramwajowej i autobusów. 

Mikołajów - zlokalizowany pomiędzy ul. Legnicką a Strzegomską. Przesiadka w drodze na lotnisko. Sąsiedztwo 

obszarów przemysłowych i biurowych. Centrum handlowe MAGNOLIA. 

 


