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1. Wprowadzenie 
Kwestia rewitalizacji nieczynnego Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu jest obszarem 

wspólnego działania trzech podmiotów: PKP S.A. jako wieczystego użytkownika obiektu, 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego, jako organizatora regionalnego transportu 

kolejowego na terenie Województwa, oraz Miasta Wrocław, jako jednostki samorządu 

terytorialnego właściwej dla omawianego obiektu. 

PKP S.A. i Miasto Wrocław podpisały 7 kwietnia 2008 r. porozumienie dotyczące 

zagospodarowania terenu wokół dworca kolejowego PKP S.A. Wrocław Świebodzki. 

Partnerzy ustalili dla obszaru objętego Koncepcją Zagospodarowania Terenu charakter 

jego wykorzystania obejmujący swoim zakresem m.in. obiekty handlowo – usługowe, 

apartamentowce, funkcje handlu, usług i mieszkalnictwa z zachowaniem wymogu 

ochrony obiektów zabytkowych, z dopuszczeniem adaptacji do współczesnych funkcji 

terenu oraz bieżących potrzeb. Uznano także potrzebę włączenia w system transportowy 

nieczynnego dworca Wrocław Świebodzki.  

Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego zmierzają do uczynienia z Dworca 

Świebodzkiego dodatkowego punktu obsługi pasażerów kolei w centrum miasta,  

w związku z dążeniem do zasadniczej poprawy obsługi transportowej w aglomeracji 

wrocławskiej, wyrażonym w koncepcji  „Dolnośląskich Kolei Dojazdowych” (DKD), 

zgodnie z którą zostaną maksymalnie wykorzystane atuty transportu kolejowego  

w budowaniu zintegrowanego systemu obsługi transportowej aglomeracji, w zgodzie  

z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu. Projekt realizowany jest w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Założenia wrocławskiej kolei 

aglomeracyjnej,  pod nazwą „Dolnośląskie Koleje Dojazdowe”, to przewozy kolejowe  

o nowym standardzie, wysokiej częstotliwości kursowania i w taryfie zintegrowanej  

z komunikacją miejską na obszarze miasta Wrocławia i terenach bezpośrednio z nim 

sąsiadujących.  

Analiza sytuacji w zakresie przewozów pasażerskich wskazuje, że zaspokojenie 

oczekiwań i preferencji transportowych społeczeństwa w nadchodzącej dekadzie może 

być zrealizowane pod warunkiem stworzenia spójnego systemu kolejowego powiązanego 

z innymi gałęziami transportu, tj. głównie z transportem publicznym, samochodowym  

i lotniczym. Jednym z istotnych atrybutów transportu nowej generacji jest intermodalność 

obejmująca zasadę integralności i komplementarności. Koncepcja DKD staje się 

narzędziem dla realizacji takich zamierzeń  na terenie dolnośląskiej aglomeracji.  

Bez wątpienia czynnikiem sprzyjającym realizacji takich projektów powinno być wejście w 

życie, w grudniu br., ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którą zostały 

wskazane organy administracji publicznej, które ze względu na zasięg przewozów będą 

organizatorami publicznego transportu zbiorowego. 
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Do podstawowych zadań organizatora transportu publicznego należeć będzie: 

• planowanie rozwoju transportu

• 

 - plan zrównoważonego rozwoju publicznego zwany 

planem transportowym opracowywany w gminach, województwach oraz przez 

ministra właściwego ds. transportu powinien między innymi uwzględniać stan 

zagospodarowania przestrzennego, 

organizowanie sieci komunikacyjnej

− standardów dotyczących przystanków i dworców, 

 – w szczególności obejmuje między innymi 

zapewnienie warunków realizacji publicznego transportu, w tym w zakresie:  

− korzystania z przystanków i dworców (między innymi z uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych), 

− zintegrowanego węzła przesiadkowego, 

− zintegrowanego systemu biletowego. 

• zarządzanie siecią komunikacyjną

W niniejszej „Koncepcji…” analizie zostanie poddany jeden z elementów Wrocławskiego 

Węzła Kolejowego (Wr.WK) – dworzec Wrocław Świebodzki, który od 1992r. został 

wyłączony z systemu obsługi transportowej aglomeracji wrocławskiej. 

W planach Samorządu Województwa Dolnośląskiego, dotyczących organizacji ruchu 

kolejowego na Dolnym Śląsku, centralnym punktem pozostanie miasto Wrocław, a ruch 

większości pociągów, tak jak obecnie, odbywać się będzie przez Dworzec Główny. 

Istnieją jednak istotne zagrożenia dla przepustowości tej stacji w przyszłości.  Odcinek 

linii 271(E-59) Wrocław Główny – Poznań Główny (jednocześnie wspólny odcinek 

wyjazdowy z Dworca Głównego na zachód, południowy zachód, północny zachód, północ 

i północny wschód, przebiegający na estakadzie w południowej części centrum 

Wrocławia, w terenie bardzo silnie zurbanizowanym), obciążony jest  ruchem pociągów 

InterCity i pośpiesznych oraz regionalnych. Szlak ten charakteryzuje się bardzo wysokim 

natężeniem ruchu, które po uruchomieniu DKD jeszcze wzrośnie. Odcinek ten stanowi 

„wąskie gardło” Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Podwojenie pracy eksploatacyjnej 

przy i tak ograniczonej dziś przepustowości tego odcinka może stać się zagrożeniem dla 

sprawnego działania Dolnośląskich Kolei Dojazdowych.  

Potencjalnym rozwiązaniem docelowym może być budowa czwartego toru na estakadzie, 

jednakże na razie nie ma żadnych planów przeprowadzenia tej inwestycji. 

 – w szczególności koordynowaniu przebiegu linii 

komunikacyjnych, zatwierdzaniu i uzgadnianiu rozkładów jazdy, koordynowaniu 

rozkładów jazdy poszczególnych rodzajów środków transportu. 

Jednym z sposobów zapobieżenia paraliżowi Dworca Głównego jest przywrócenie funkcji 

komunikacyjnych położonego także w centrum miasta Dworca Świebodzkiego, który jest 

w stanie przejąć obsługę części ruchu z kierunku zachodniego. Dzięki systemowi łącznic 
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Dworzec Świebodzki jest zdolny do obsłużenia części ruchu dążącego z centrum 

Wrocławia w  następujących kierunkach: 

• Wrocław Zachodni, 

• Wrocław Muchobór – Wrocław Nowy Dwór – Wrocław Żerniki – Wrocław Leśnica 

(Lotnisko), 

• Wrocław Muchobór – Wrocław Kuźniki – Wrocław Pracze. 

W tej sytuacji Dworzec Świebodzki powinien pełnić funkcję uzupełniającą  
i wspomagającą Dworzec Główny, dzięki czemu ten ostatni zachowa odpowiednią 

przepustowość. Rola Dworca Świebodzkiego może wzrastać wraz  

z uruchamianiem przewozów w ramach DKD na terenie miasta Wrocławia przy 

wykorzystaniu istniejących układów torowych (łącznic i bocznic). 

 

2. Analiza stanu istniejącego w zakresie obsługi transportowej w Wr. W K 
 

2.1. 

Dworzec Świebodzki funkcjonował w układzie stacji końcowej, posiadającej 

połączenie z czynnymi liniami kolejowymi jedynie w kierunku Jeleniej Góry, 

Legnicy  i Głogowa. Dworzec ten łączy się z nieczynną linia kolejową Wrocław 

Świebodzki – Wrocław Gądów. Jego usytuowanie na tle Wrocławskiego Węzła 

Kolejowego zamieszczono na poniższym rysunku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liniowa infrastruktura kolejowa 
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Rysunek 2.1.–1 - usytuowanie stacji Wrocław Świebodzki na tle Wrocławskiego Węzła kolejowego 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Źródło: Biuro Strategii i Rozwoju Centrali PKP S.A.
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Żagań

Jaworzyna Śląska

Wr.Kuźniki
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Parametry techniczno – eksploatacyjne linii zbiegających się do stacji Wrocław Świebodzki zamieszczono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 2.1.-1  - dane techniczno - eksploatacyjne linii ciążących do stacji Wrocław Świebodzki 
 

 
 

Linia 
 

 
 
 

Nazwa odcinka 
 

 
Długość 
odcinka 

 
 
 
 

(km) 

 
Dopuszczalna 

prędkość 
 
 
 
 

 (km / h) 
 

 
Rzeczywiste obciążenie 

 
(par pociągów / dobę) 

 
Stopień 

wykorzystania 
zdolności 

przepustowej  
w 
 % 

 
kierunek 

nieparzysty / 
parzysty 

 

 
Dopuszczalna 

długość pociągu 
pasażerskiego 

 
 

(m) 

 
średnią  

 
szczytową 

poc. 

dlkb. 

poc. 

reg. 

poc. 

dlkb 

poc. 

reg. 

Linia 273 - Wrocław Główny – 
Szczecin Gł. 
 

Do stacji 
Wrocław Pracze 

 
13,50 

 
100 

 
3 

 
20 

 
3 

 
20 

 
42 /49 

 
200 

Linia 274 – Wrocław Świebodzki – 
Zgorzelec 
 

Do stacji 
Wrocław 
Zachodni 

 
6,50 

 
100 

 
4 

 
18 

 
4 

 
22 

 
14 / 13 

 
200 

Linia 275 - Wrocław Muchobór – 
Gubinek 
 

Do stacji 
Wrocław Leśnica 

 
13,50 

 
120 

 
6 

 
26 

 
6 

 
32 

 
44 / 37 

 
200 

Linia 757 –  Wrocław Świebodzki – 
Wrocław Muchobór 
 

  
3,90 

 
60 (aktualnie 40 

km/h) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Maksymalna 

zdolność 
przepustowa 126 

tras 

 
200 

Linia 760 – Wrocław Świebodzki – 
Wrocław Gądów 
 

  
2,80 

 
60 (aktualnie 0 

km/h) 

 
0 

 
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
Maksymalna 

zdolność 
przepustowa 140 

tras 

 
200 

Linia 751 – Wrocław Gądów – 
Wrocław Zachodni 

  
6,54 

 
60 

 
54 

(towarowe) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
92 

 
200 

Źródło: PKP PLK S.A. 

Z powyższego zestawienia wynika, że infrastruktura kolejowa ciążąca do stacji Wrocław Świebodzki nie wykazuje deficytu zdolności 

przepustowej, za wyjątkiem linii nr 757 w okresie docelowym,  natomiast w obrębie samej stacji konieczna jest rewitalizacja układu peronowo – 

torowego, o czym mowa poniżej.
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2.2. 

Dworzec Wrocław Świebodzki jest to najstarszy z trzech zachowanych do dziś 

obiektów pasażerskich dworców kolejowych we Wrocławiu, z pełną infrastrukturą 

(torowiska, perony i rozjazdy). Z eksploatacji wyłączony został w 1992r. W jego 

budynkach znajduje się dziś teatr, klub nocny i firmy handlowo-usługowe. 

Stan techniczny obiektów do obsługi ruchu pasażerskiego jest niezadowalający  

i nie zapewnia wymaganych standardów bowiem uległy one zużyciu lub zostały 

wyłączone z eksploatacji. Ze względu na ich stan techniczny nie ma możliwość  

wznowienia ruchu kolejowego bez podjęcia działań odtworzeniowo - 

modernizacyjnych. 

 
Rysunek 2.2.–1 - budynek dworca wraz z peronami i nieczynnym torowiskiem 

 

Infrastruktura torowo – peronowa  na dworcu 

 

Źródło: PKP S.A. Oddział  Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 2.2.–2 – dworzec kolejowy na tle układu drogowo komunikacyjnego miasta 



 1
 

 

 
Źródło: Plan Wrocławia, Internet 

 
1. 

 

Tory stacyjne 

Tory, w obrębie stacji Wrocław Świebodzki zaczynają się na km „0”, linii 

Wrocław Świebodzki – Jelenia Góra – Zgorzelec, a kończą się na 1,418 km.  

W obrębie stacji Wrocław Świebodzki część torowiska została zlikwidowana. 

Znaczna jego część została zasypana kruszywem, a następnie utwardzona, 

celem wykorzystania terenu pod zagospodarowanie komercyjne. Obecnie 

torowisko jest w zdecydowanej większości nieprzejezdne. Stan torowiska  

w obrębie dworca Wrocław Świebodzki prezentuje załączona inwentaryzacja 

fotograficzna – załącznik I. 
W poniższej tabeli zestawiono informację nt. ogólnego stanu technicznego 

układu torowego. 
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Tabela 2.1.-2  - charakterystyka ogólnego stanu technicznego torów kolejowych 
 

Nr 
 

toru 

Nazwa 
 kierunku Nazwa odcinka 

Długość 
odcinka 

[km] 

Dopuszczalna 
prędkość 

[km/h] 
Ogólny stan techniczny 

1 2 3 4 5 6 
1 

Jelenia  
Góra 

Linia 274 Wrocław 
Świebodzki - Wrocław 

Zachodni 

1,563 40 Niedostateczny:  
• szyny S 49 z lat 1930/1984,  
• podkłady drewniane i betonowe  z 

lat 1959/1972, na długości 0,700 
km, 

•  brak toru nr 1 linii 274, 
• brak sieci trakcyjnej,  
• istniejące oświetlenie w stanie 

niedostatecznym, 
• brak urządzeń automatyki i 

telekomunikacji. 

2 3,638 100 

3 Legnica / 
 Głogów 

Linia 757 Wrocław 
Świebodzki - Wrocław 

Muchobór 
3,600 40 

Niedostateczny:  
• szyny S 42 z lat 1956 i S 49 z lat 

1976/1982, 
•  podkłady drewniane z lat 

1956/1982, 
• brak sieci trakcyjnej,  
• istniejące oświetlenie w stanie 

niedostatecznym, 
• brak urządzeń automatyki i 

telekomunikacji. 
Źródło: PKP PLK S.A. 
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Rysunek 2.2.–3 – plan układu torowego stacji Wrocław Świebodzki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: PKP S.A. Oddział  Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 
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2. Perony 

Na stacji znajduje się 7 krawędzi peronowych. Ich usytuowanie  

i charakterystykę zamieszczono poniżej. 

Rysunek 2.2.-4 – układ peronów na stacji Wrocław Świebodzki 

 

 

 

Źródło: PKP S.A. Oddział  Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 

                 
                Tabela 2.2.–1 – charakterystyka krawędzi peronowych 
 

Peron Liczba krawędzi Długość 
 (m) 

Peron 1 2 657,70 
(406 i 251,7) 

Peron 2 2 786,00 
(393 i 393 ) 

Peron 3 2 140,15 

Peron 4 1 287,30 

Razem 7 1871,15 
Źródło: PKP S.A. Oddział  Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 
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Tabela 2.2.-2 – szczegółowy opis peronów 

 

Peron Zakres 
charakterystyki Opis 

Peron nr 1 

Opis ogólny 
Peron czołowy, osobowy niski, bezpośrednio 
przylegający do skrzydła budynku dworca Wrocław 
Świebodzki. Posiada jedną krawędź peronową. 
Peron jest częściowo zadaszony wiatą peronową. 

Rok budowy 1925r. 
Długość peronu 406 m 
Szerokość peronu 15,20 m (zwężający się ku końcowi) 

Powierzchnia 

użytkowa peronu 

5939 m2, w tym nawierzchnia: 
• betonowa 3129 m2 

• żwirowa 1790 m2 

• z kostki kamiennej 1020 m2 

Wysokość peronu 0,38 m 
Ścianki oporowe i 

krawędzie peronów 

Ścianki oporowe ceglane, krawędź peronowa 
kamienna.  
Długość ścianki i krawędzi – 657,70 mb 

Peron nr 2 

Opis ogólny 

Peron czołowy, osobowy niski, znajdujący się w 
centralnej części hali peronowej dworca. Wrocław 
Świebodzki. Peron wyspowy - posiada dwie 
krawędzie peronowe. Peron jest częściowo 
zadaszony wiatą peronową. 

Rok budowy 1925r. 
Długość peronu 393,25 m 
Szerokość peronu 8,93 m 

Powierzchnia 

użytkowa peronu 

3230 m2, w tym nawierzchnia: 
• betonowa  
• granitowa  

(powierzchnia betonowa razem z 
nawierzchnią granitową - 2040 m2) 

• żwirowa 1190 m2 

Wysokość peronu 0,38 m 
Ścianki oporowe i 

krawędzie peronów 

Ścianki oporowe ceglane, krawędzie peronowe 
kamienne 
Długość ścianki i krawędzi – 786 mb (2 x 393 m) 

Peron nr 3 

Opis ogólny 
Peron czołowy, techniczny niski, znajdujący się w 
centralnej części hali peronowej dworca. Wrocław 
Świebodzki. Peron wyspowy - posiada dwie 
krawędzie peronowe. Peron nie jest zadaszony 

Rok budowy 1925r. 
Długość peronu 84 m 
Szerokość peronu 5,20 m 
Powierzchnia 

użytkowa peronu 
386 m2 (nawierzchnia betonowa – całość) 

Wysokość peronu 0,38 m 
Ścianki oporowe i 

krawędzie peronów 

Ścianki oporowe ceglane, krawędź peronowa 
kamienna.  
Długość ścianki i krawędzi – 140,15 mb 
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Peron nr 4 

Opis ogólny 
Peron czołowy, osobowy niski, bezpośrednio 
przylegający do skrzydła budynku dworca Wrocław 
Świebodzki. Posiada jedną krawędź peronową. 
Peron nie jest zadaszony 

Rok budowy 1895r. 
Długość peronu 287,3 m 
Szerokość peronu 9,2 m 
Powierzchnia 

użytkowa peronu 

2661 m2, w tym nawierzchnia: 
• betonowa – 723 m2 

• żwirowa – 1797 m2 

Wysokość peronu 0,38 m  
Ścianki oporowe i 

krawędzie peronów 

Ścianki oporowe ceglane, krawędź peronowa 
kamienna.  
Długość ścianki i krawędzi – 287,30 mb 

Źródło: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 

 

Dokumentacja fotograficzna zamieszczona została w załączniku II. 

3. 

Lp. 

Wiaty 

Szczegółową charakterystykę zamieszczono w poniższej tabeli. 

 
 

Tabela 2.2.-3 – szczegółowy opis wiat 
 

Wiata Zakres charakterystyki Opis 

1 
Wiata 

nr 1 

Opis ogólny 
Wiata peronowa – kolejowa, nad peronem 
nr 1, bezpośrednio przylegająca do ściany 
skrzydła dworca Wrocław Świebodzki. 

Nr inwentarzowy 407 
Rok budowy 1920r. 

Konstrukcja wiaty 
Szkieletowa, słupy żeliwne ułożone w jednym 
rzędzie. Liczba słupów podtrzymujących 
konstrukcje dachu – 17 

Konstrukcja dachu wiaty Stalowa, kryta blachą falistą (dawniej, 
częściowo kryta szkłem) 

Długość wiaty 120 m 
Szerokość wiaty 7,9 m 
Powierzchnia 948 m2 

Konstrukcja wiaty 

(schemat poniżej) 
 

 

 

2 Wiata Opis ogólny Wiata peronowa – kolejowa, nad peronem 
nr 2, bezpośrednio przylegająca do Wiaty nr 3 
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nr 2 Nr inwentarzowy 408 
Rok budowy 1925r. 

Konstrukcja wiaty 
Szkieletowa, słupy żeliwne ułożone w dwóch 
rzędach. Liczba słupów podtrzymujących 
konstrukcje dachu – 50 (25 par) 

Konstrukcja dachu wiaty Stalowa, kryta blachą falistą 
Długość wiaty 180 m 
Szerokość wiaty 9,4 m 
Powierzchnia 1690 m2 

Konstrukcja wiaty 
(schemat poniżej) 

 

 

3 Wiata 
nr 3 

Opis ogólny 
Wiata peronowa – kolejowa, bezpośrednio 
przylegająca do ściany głównej hali dworca 
Wrocław Świebodzki. 

Nr inwentarzowy 409 
Rok budowy 1925r. 

Konstrukcja wiaty 

Szkieletowa, słupy żeliwne ułożone w trzech 
rzędach. Liczba słupów podtrzymujących 
konstrukcje dachu – 13 

 

Konstrukcja dachu wiaty Stalowa, kryta blachą falistą (dawniej, 
częściowo kryta szkłem) 

Wymiary wiaty (28,5m x 3,15m) + (37,0m x 10,40m) 
Powierzchnia 475 m2 

Konstrukcja wiaty 
(schemat obok) 

 
Źródło: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 

Dokumentację fotograficzną zawiera załącznik III. 
 

4. 

• budynek dworca Wrocław Świebodzki 

Stan techniczny pozostałych obiektów do obsługi pasażerów 

Pozostałe obiekty do obsługi pasażerów: 

• nastawnia wykonawcza.  

Charakterystykę techniczną obiektów zamieszczono w poniższych tabelach. 

 
 
Tabela 2.2.-4 – ogólna charakterystyka dworca 
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Budynek dworca Specyfikacja 

Rok budowy 1842 

Lokalizacja Wrocław, Obręb Stare Miasto, dz.2/2 AM22 

Adres  Pl. Orląt Lwowskich, ul. Tęczowa 

Nr linii kolejowej Linia nr 274 

Km początkowy 0 

Konstrukcja Budynek trójkondygnacyjny, budowla z cegły murowanej, dach 
drewniany, kryty papą  

Powierzchnia użytkowa [m2] 12723,41 

Powierzchnia zabudowy [m2] 6476 

Instalacja Wodno – kanalizacyjna, elektryczna 

Stan techniczny budynku Dostateczny 
Źródło: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 

Tabela 2.2.-5 – ogólna charakterystyka nastawni 
Budynek nastawni Specyfikacja 

Rok budowy 1933 

Lokalizacja Wrocław, Obręb Stare Miasto, dz.2/2 AM22 

Adres ul Robotnicza 8b 

Nr linii kolejowej Linia nr 274 

Km początkowy 0,15 

Konstrukcja Budynek dwukondygnacyjny, budowla z cegły murowanej, 
dach drewniany, kryty papą. 

Powierzchnia użytkowa [m2] 26,53 

Powierzchnia zabudowy [m2] 50,37 

Instalacja Wodno – kanalizacyjna, elektryczna 

Stan techniczny budynku Budynek zrujnowany 

Zagospodarowanie Budynek niezagospodarowany 

Źródło: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 

Budynek nastawni znajduje się w odległości około 150 m od stacji Wrocław Świebodzki, 

w bezpośrednim sąsiedztwie częściowo zasypanego torowiska.  

2.3.   Wielkość pasażerskiego ruchu kolejowego na liniach ciążących do dworca  
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Do końca 1992 Dworzec Świebodzki uczestniczył w obsłudze ruchu regionalnego 

w kierunku na Głogów, Legnicę i Jelenią Górę. 

Wielkość potoku pociągów dla 1992r. zamieszczono na rysunku poniżej.  

 
 
Rysunek 2.2.–5 - wielkość potoku pociągów obsługiwanego przez Dworzec 
Świebodzki w 1992r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Biuro Strategii i Rozwoju Centrali PKP S.A. 

 
Niska częstotliwość kursowania pociągów nie gwarantowała odpowiedniej jakości 

obsługi pasażerów w relacjach obsługiwanych z dworca  Wrocław Świebodzki.  
 

2.4. 

Obecnie Dworzec Świebodzki jest węzłem transportowym komunikacji miejskiej  

o drugorzędnym znaczeniu. 

W relacjach planowanych do bezpośredniej obsługi wewnątrz granic miasta 

Wrocławia nie istnieje prywatna komunikacja autobusowa. 

Infrastruktura transportu publicznego  

W relacjach pozamiejskich występuje silna konkurencja przewoźników drogowych 

z kierunków: Jelenia Góra, Zgorzelec, Legnica, Złotoryja, Lubin. Niewielka 

konkurencja z kierunków: Głogów, Wołów, Lubań, Bolesławiec, Wałbrzych. 

Wr. Rogowska

Wrocław Główny

Wrocław Świebodzki

Wr. Zachodni

Wr. Muchobór

Wr. Brochów

Wr. Lotnisko

Wr. Gądów

Stadion

Grabiszyn

Wr. Nowy Dwór

Żerniki
Wr.Popowice

Wr.Mikołajów

Wr. Nadodrze

Opole

Opole 
Wschodnie

Oleśnica

Poznań

Kłodzko

Kobierzyce

Legnica

Jelenia Góra

Miłkowice

Żagań

Jaworzyna Śląska

Wr.Kuźniki

Ścinawa

Głogów

Wr. Pracze

6

5

6

6

5

5

6

6

Rudna Gwizdanów

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

3

2

3

3

2

2

2

10 / 11
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Popularność przewozów autobusowych będzie spadać w związku  

z modernizacjami linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Poniżej zamieszczono 

schemat stanu istniejącego układu komunikacji publicznej oraz długości dojść do 

przystanków komunikacji publicznej. 

 
Rysunek 2.2.–6 - schemat stanu istniejącego układu komunikacji publicznej 

 

 
Źródło: Urząd Miasta Wrocław 

 

Długości dojść do przystanków komunikacji publicznej od obiektu dworca kształtują się 

następująco  

• Dworzec Świebodzki – wejście główne 

- przystanki tramwajowe  na ul. Piłsudskiego [nr 1] – 110 m; 

- przystanek autobusowy na ul. Podwale [nr 2] – 160 m; 

- przystanek autobusowy na ul. Tęczowej [nr 3] – 72 m; 

- przystanek autobusowy na ul. Tęczowej [nr 4] – 180 m; 

- przystanek autobusowy na pl. Orląt Lwowskich [nr 5] – 135 m; 

- przystanki autobusowe na ul. Piłsudskiego [nr 6, 7] – 180 m; 

• Dworzec Świebodzki – wejście północne 

- przystanki tramwajowe  na ul. Piłsudskiego [nr 1] – 350 m; 

- przystanek autobusowy na ul. Podwale [nr 2] – 390 m; 

- przystanek autobusowy na ul. Tęczowej [nr 3] – 275 m; 

- przystanek autobusowy na ul. Tęczowej [nr 4] – 375 m; 

- przystanek autobusowy na pl. Orląt Lwowskich [nr 5] – 90 m; 
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- przystanki autobusowe na ul. Piłsudskiego [nr 6, 7] – 390 m; 

 
3. Koncepcja organizacji przewozów   

 

3.1.  

Zgodnie z założeniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

dotyczącymi „Koncepcji budowy systemu wrocławskiej kolei aglomeracyjnej”

Dworzec Świebodzki – Lokalny Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy (LZWP) 

Zintegrowany węzeł przesiadkowy jako miejsce umożliwiające dogodną zmianę 

środka transportu, wyposażone powinno być w niezbędną dla obsługi podróżnych 

infrastrukturę, w szczególności miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, 

punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się  

z rozkładami jazdy operatorów, linią komunikacyjną, siecią komunikacyjną.  

W istocie oznacza to stworzenie w sferze komunikacyjnej optymalnych warunków 

dla zachowania ciągłości podróży, jako istotnej przesłanki usprawnienia przewozów 

pasażerskich zarówno na obszarze dworca zarządzanego przez PKP jak również 

na terenach ciążących do niego, a pozostających w gestii innych podmiotów. 

W niniejszej koncepcji przyjęto, że dworzec Wrocław Świebodzki będzie pełnił 

funkcję uzupełniającą w stosunku  do dworca Wrocław Główny (Ponadregionalny 

ZWP) obsługując przewozy z kierunku zachodniego. Pozwoli to zwiększyć 

sumaryczną zdolność przepustową obiektów dworcowych zlokalizowanych  

w centrum Wrocławia. 

1

• Wrocław Świebodzki – Wrocław Nowy Dwór – Wrocław Żerniki - Wrocław 

Lotnisko – Wrocław Leśnica (D7) – ostatni odcinek jest planowany do budowy, 

  

i implementacją projektu Dolnośląskie Koleje Dojazdowe, rola dworca Wrocław 

Świebodzki w zakresie obsługi kolejowej powinna obejmować następujące relacje: 

• Wrocław Świebodzki – Wrocław Gądów -  Wrocław Nowy Dwór – Wrocław 

Rogowska – Wrocław Zachodni (D13), 

• Wrocław Świebodzki – Wrocław Kuźniki - Wrocław Pracze (D14). 

Zakres obsługi z dworca Wrocław Świebodzki na tle ogólnej koncepcji DKD 

zamieszczono poniżej. 

 
Rysunek 3.1-1 – zakres obsługi dworca Wrocław Świebodzki na tle docelowego 
układu Dolnośląskich Kolei Dojazdowych (DKD) 

 

                                                 
1  Nowe rozwiązania dla kolei na Dolnym Śląsku, Koncepcja budowy systemu wrocławskiej kolei 
aglomeracyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wrocław, kwiecień 2009r. 
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Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

Tabela 3.1.-1 – charakterystyka relacji kolejowych obsługiwanych z dworca 
Wrocław Świebodzki w ramach DKD  
Oznaczenie 

relacji Trasa 
Długość 

trasy 
(km) 

Czas jazdy 
(szacunek) 

(min) 

D7 Wrocław Świebodzki – W.Nowy Dwór – 
W.Żerniki – W.Lotnisko – W.Leśnica 16 30 

D13 
Wrocław Świebodzki – Wr. Gądów - 

W.Nowy Dwór – W.Rogowska – 
W.Zachodni 

14 25 

D14 Wrocław Świebodzki – W.Kuźniki – 
W.Pracze 14 20 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

Integracja  transportu kolejowego z komunikacją miejską, autobusową obejmuje: połączenia 

funkcjonalne, zintegrowany bilet, zintegrowany rozkład jazdy, intermodalną informację, w tym 

z dostosowaniem transportu dla osób niepełnosprawnych. Pełna integracja powinna wpłynąć 

na  podniesienie jakości transportu zbiorowego i stanowi szansę na osiągnięcie dodatkowych 

korzyści na terenie aglomeracji wrocławskiej. 

 

 

3.1.1. Połączenia funkcjonalne 

Połączenia funkcjonalne  obejmują propozycję rozwiązań do 2012r. oraz rozwiązań 

docelowych w następującym układzie: 
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• zbliżenie komunikacji miejskiej i autobusowej do transportu kolejowego (integracja 

międzygałęziowa) odbywać się będzie dzięki maksymalnej integracji istniejącej  

i planowanej sieci transportu miejskiego z układem istniejących dworców 

kolejowych. Zakładana jest: 

− przebudowa Pl. Orląt Lwowskich i nadanie mu charakteru węzła 

przesiadkowego oraz przystanku końcowego dla autobusów,  

− modyfikacja połączeń autobusowych - skierowanie do pętli „Dworzec 

Świebodzki” autobusów kończących bieg na pl. „Solidarności”, pl. Jana Pawła II, 

Pl. Dominikańskim i na ul. Wierzbowej; skierowanie do pętli „Plac Dominikański” 

i/lub „Dworcowa” wszystkich autobusów kończących bieg na obecnej pętli 

„Dworzec Świebodzki”. Możliwe łączenie relacji z autobusami tam 

zaczynającymi trasę. 

− modyfikacja połączeń tramwajowych - kierowanie tramwajów od pl. Jana  

Pawła II ulicami Podwale, Świdnicka, Pl. Teatralny, Teatralna, Skargi, do pl. 

Dominikańskiego, oraz ulicami Podwale, Piłsudskiego, do pl. Legionów. 

 Reaktywowanie Dworca Świebodzkiego i uruchomienie połączeń na Lotnisko oraz do 

st. Wrocław Zachodni spowoduje znaczące podwyższenie standardu obsługi osiedla 

Nowy Dwór. Jako stacja końcowa szybkich połączeń regionalnych oraz dzięki stacji 

przesiadkowej Dworzec Świebodzki będzie stacją dowozową dla aglomeracji – dzięki 

czemu kolej zyska przewagę w dojazdach do miasta ze wszystkich kierunków. 

• połączenie transportu kolejowego i lotniczego, czego wyrazem są podejmowane 

działania na rzecz budowy  połączenia kolejowego od stacji Wrocław Żerniki do 

terminalu portu lotniczego Wrocław Strachowice, z odgałęzieniem wiodącym  

z kierunku lotniska do stacji Wrocław Leśnica. 

• utworzenia wielopoziomowego kolejowego węzła komunikacyjnego o znaczeniu 

ponadregionalnym (integracja wewnątrzgałęziowa – umożliwiająca funkcjonalne 

połączenie stacji na głównych ciągach kolejowych we Wr.WK z lotniskiem), który 

znajdować się będzie na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – 

Zgorzelec, między posterunkami WSA i WS (dawniej WSB) – perony dolne, oraz 

linii 271 Wrocław Główny – Poznań Główny, między posterunkami Wrocław 

Grabiszyn i Wrocław Mikołajów (WP2) – perony górne w grupie północno – 

wschodniej, i linii 273 Wrocław Główny – Żagań, między posterunkami Wrocław 

Grabiszyn i Wrocław Muchobór. W punkcie tym spotykać się będą wszystkie linie 

Dolnośląskich Kolei Dojazdowych, stanowiące szkielet tego systemu. 
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 3.1.2. Zintegrowany bilet  

Zgodnie z projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jednym  

z zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego będzie organizowanie sieci 

komunikacyjnej

• uniezależnienie taryf od przewoźników i przeniesienie kompetencji zarządzania 

systemem biletowym na związek ma służyć dobru pasażera, by ten nie musiał 

. W ramach tego zadania do obowiązków włączono zapewnienie 

warunków realizacji publicznego transportu zbiorowego, w szczególności także w 

zakresie zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego.  Prace, zmierzające w 

kierunku integracji systemów taryfowo-biletowych prowadzą wspólnie Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego i Urząd Miasta Wrocławia. Integracja taryfowo - 

biletowa polegająca na wprowadzeniu jednego wspólnego biletu komunikacji 

publicznej, ważnego w pociągach oraz na liniach tramwajowych  

i autobusowych jest jednym z najistotniejszych działań w zakresie integracji 

transportu zbiorowego.  

Duża popularność połączeń ze Świebodzkiego będzie konsekwencją wprowadzenia 

wspólnego biletu na wszystkie środki komunikacji. Założenia koncepcji integracji 

taryfowej są następujące: 

• podział na strefy taryfowe, który zastąpi zróżnicowane systemy biletowe oparte na 

odległości taryfowej (u przewoźników kolejowych i autobusowych) czy długości 

czasu przejazdu lub ilości dokonywanych podróży (w systemach komunikacji 

miejskiej). Układ stref będzie koncentryczno – promienisty, a strefą centralną 

będzie miasto Wrocław. Zakłada się, że każda strefa biletowa będzie obejmować 

wycinek systemu obejmujący jedną – dwie gminy (zależnie od ich wielkości i 

liczby ludności), a cena biletu zależeć będzie od ilości pokonywanych stref. 

Komunikacja miejska w miastach stanowiłaby zatem zawsze komunikację 

wewnętrzną w jednej strefie. Bilety jednorazowe na pociągi Dolnośląskich Kolei 

Dojazdowych sprzedawane przez automaty lub w kasach biletowych, 

komunikację autobusową, komunikacje miejskie wycenione zostaną według 

spójnych zasad z uwzględnieniem strefowości, i ważne będą wyłącznie w środku 

komunikacji na który zostały zakupione. Obowiązującą zasadą winno być 

uniezależnienie taryfy od przewoźnika. Bilety czasowe (kilkugodzinne, dobowe) 

oraz okresowe (weekendowe, trzydniowe, tygodniowe, dwutygodniowe, 

miesięczne, kwartalne) sprzedawane będą według wskazania podróżnego na 

poszczególne strefy, i będą ważne we wszystkich środkach komunikacji 

świadczących usługi w danej strefie. 
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wiedzieć, kto jest operatorem połączenia, z którego będzie korzystał. Taki system 

wymaga stworzenia mechanizmów rozliczania wpływów z biletów proporcjonalne 

do wykonywanej przez poszczególnych operatorów pracy eksploatacyjnej i 

przewozowej. 

• ustanowienie jednolitej taryfy na całym obszarze działania związku na poziomie 

zapewniającym konkurencyjność środków transportu publicznego względem 

motoryzacji indywidualnej. 

• digitalizacja biletów i wprowadzenie systemu zapisu danych na nośnikach 

elektronicznych oraz urządzeń do ich odczytu w sytuacji kontroli. 

3.1.3. Zintegrowany rozkład jazdy 

Zachowanie ciągłości podróży, jako istotnego warunku usprawnienia przewozów 

pasażerskich, oznacza w praktyce między innymi opracowanie i wdrożenie 

zharmonizowanych rozkładów jazdy. 

Zgodnie z projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do zadań 

organizatora publicznego transportu zbiorowego będzie należało także zarządzanie 

publicznym transportem zbiorowym

• współpracę przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy, w celu poprawy 

funkcjonowania przewozów, 

, w szczególności obejmować  będzie między 

innymi: 

• zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji.  

Efektem działań winna być maksymalna koordynacja wewnątrzgałęziowa,  

w szczególności w zakresie połączeń kolejowych, oraz międzygałęziowa, w zakresie 

połączeń kolei z komunikacją miejską i autobusową oraz optymalizacja przesiadek. 

 

3.1.4. Intermodalna informacja

Informacja intermodalna powinna dostarczać wiedzy o ofertach przewozowych 

poszczególnych przewoźników w zakresie opłat, taryf, usług dodatkowych, w tym 

informacje spoza sfery transportu. Charakterystycznymi jej elementami powinny być: 

łatwy dostęp, kompletność, czytelność, zrozumiałość, aktualność, precyzyjność  

i niezawodność, a także uwzględnienie wszelkich zmian w stosunku do założonego 

planu, szczególnie zmiany  w rozkładach jazdy i taryfach

  

2

W przypadku dworca Wrocław Świebodzki proces tworzenia i wymiany informacji 

obejmuje transport kolejowy, transport miejski, transport lotniczy oraz sferę 

pozatransportową (usługi dodatkowe). Realizacji postawionych celów służyć będzie 

.  

                                                 
2  Intermodalność w obsłudze podróżnych, Prof. Stanisława Zamkowska, Zeszyty  Naukowe 
Politechniki Śląskiej, 2006 
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tworzony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego system 

zintegrowanej informacji pasażerskiej, oferujący łatwy dostęp do precyzyjnej i czytelnej 

informacji o połączeniach. 

 

3.1.5. Dostosowanie transportu dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się 

Realizacja przyjętej przez Komisję Wspólnot Europejskich specyfikacji technicznej 

Interoperacyjności (TSI PRM) dotycząca osób o ograniczonej możliwości poruszania 

się powinna umożliwić zbliżony poziom dostępności dla osób niepełnosprawnych we 

wszystkich gałęziach transportu. Implementacja TSI PRM na dworcu Wrocław 

Świebodzki powinna zapewnić udogodnienia dla tej grupy podróżnych na jego terenie, 

wyeliminować bariery  peron – wagon, a także stworzyć warunki do bezpiecznej 

podróży w wagonie.  

 
3.2. Prognozy  ruchu kolejowego do 2020r. 

Obecnie w bezpośrednim pobliżu linii kolejowych wychodzących z Dworca 

Świebodzkiego pojawiły się znaczące generatory ruchu, które mogą stymulować 

większe zapotrzebowanie na przewozy kolejowe.  

 
Rysunek 3.2.-1- docelowy zasięg działania systemu DKD 

 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

Wielkość potencjału generatorów ruchu scharakteryzowano poniżej.  

 

1. Obsługa Portu Lotniczego  
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Prognozę wielkości ruchu dla Lotniska zamieszczono na poniższym wykresie. 

 
Wykres 3.2.-1  - prognoza wielkości ruchu dla Lotniska 
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Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

Uwaga

Pierwotnie zakładano, że 70% klientów i osób towarzyszących podróżnym 

skorzysta z transportu kolejowego w przypadku stworzenia takich możliwości

:  prognoza Działu Marketingu PL Wrocław opracowana w 2007r. została 

skorygowana przez  UMWD o 30%  - jako bardziej realistyczna. 

3

Rok 

. 

Podobnie jak w przypadku prognozy ogółem, UMWD dokonał korekty do 50%. 

Przy założeniu prowadzenia ruchu przez 18 godzin na dobę, od 5:00 do 23:00, 

można spodziewać się potoku rzędu 149 pasażerów na godzinę w 2012 roku.  
Symulacja ruchu przewiduje dalszy roczny wzrost współczynników o 10%. 

Przewidywany potok pasażerów w horyzoncie do 2020 r. zamieszczono  

w poniższej tabeli. 

Tabela 3.2.-1  – prognoza potoku podróżnych korzystających z transportu 
kolejowego  

Liczba pas.  
w dobie 

Liczba pas.  
w roku 

2012 2682 978 930 

2013 2952 1 077 480 

2014 3240 1 182 600 

2015 3564 1 300 860 

2016 3924 1 432 260 

2017 4320 1 576 800 

2018 4752 1 734 480 

2019 5220 1 905 300 

2020 5742 2 095 830 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

                                                 
3  Źródło: Studium lokalizacyjne dla połączenia kolejowego linii E-30 z nowym terminalem portu lotniczego 
we Wrocławiu, ELEKOL Wrocław 2007. 
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2. 

Rok 

Obsługa stadionu 

Pojemność budowanego Stadionu EURO 2012 wynosi 42 700 miejsc. 

Połączenie kolejowe ze ścisłym centrum Wrocławia nieograniczone brakiem 

przepustowości estakady grabiszyńskiej i Dworca Głównego może stać się 

nieocenioną pomocą w organizacji imprez masowych. 

Zakłada się, że kolej przejmie zadanie obsługi około1/3 osób uczestniczących  

w wydarzeniach na Stadionie przy jego całkowitym zapełnieniu tj. 14 200 osób. 

Potok z kierunku Stadionu będzie potokiem okazjonalnym. Wielkie wydarzenia 

będą odbywać się na stadionie średnio raz w miesiącu, stąd przewidywany 

roczny potok – 170 400 osób. Wartość tę można przyjąć jako stałą. 

Tabela 3.2.-2  – prognoza potoku podróżnych korzystających z transportu 
kolejowego  

Liczba pas.  
w miesiącu 

Liczba pas.  
w roku 

2012 14 200 170 400 

2013 14 200 170 400 

2014 14 200 170 400 

2015 14 200 170 400 

2016 14 200 170 400 

2017 14 200 170 400 

2018 14 200 170 400 

2019 14 200 170 400 

2020 14 200 170 400 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

3. 

4. 

Obsługa ośrodka naukowo – badawczego EIT+ 

Utworzenie ośrodka naukowo – badawczego EIT+ w Praczach Odrzańskich,  

w kampusie tuż przy stacji kolejowej Wrocław Pracze – na obecnym etapie 

potencjał trudny do oszacowania. 

 

Osiedla mieszkaniowe w obrębie Wrocławia, ciążące do linii kolejowych 

zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tabela 3.2.-3 - osiedla mieszkaniowe ciążące do linii kolejowych 

Obsługa osiedla mieszkaniowego 

Nazwa osiedla Liczba mieszkańców 

Nowy Dwór 19 400  

Muchobór Mały 9 600  

Muchobór Wielki 6 300  

Gądów 26 500  
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Jerzmanowo-Jarnołtów 1 900  

Maślice 5 300  

Kuźniki 6 400  

Pracze 3 000  

Leśnica 20 000  

Razem 98400 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

W strefie ciążenia linii kolejowych biegnących do Dworca Świebodzkiego 

mieszka 98 400 mieszkańców tj. 15% ogólnej liczby mieszkańców. 

Obecne potoki dobowe w kierunkach wybiegających z Dworca Świebodzkiego 

(dziś obsługiwane z Dworca Głównego) osiągają następujące wartości: 

• Wrocław Leśnica – Legnica: 5354 pasażerów / dobę, 

• Wrocław Zachodni – Wałbrzych: 4239 pasażerów  / dobę, 

• Wrocław Pracze – Wołów: 4219 pasażerów / dobę. 

Obecnie tylko 4,1% tych pasażerów korzysta z pociągów na terenie 
Wrocławia. W ogóle podróży koleją w węźle wrocławskim udział mieszkańców 

peryferyjnych osiedli Wrocławia w podróżach do centrum wynosi 1,2%. 
Zwiększenie tego współczynnika jest możliwe poprzez uatrakcyjnienie oferty 

kolei (zwiększenie częstotliwości, lepsze powiązanie z komunikacją miejską, 

nowoczesny tabor, poprawa stanu przystanków, nowa jakość obsługi pasażera  

i informacji). UMWD zakłada, że wprowadzenie nowoczesnych przewozów 

wewnątrzmiejskich zwiększy popularność kolei i spowoduje zbliżenie do poziomu 

10% wszystkich mieszkańców osiedli peryferyjnych w roku 2012. Wzrost 

popularności podróży wewnątrzmiejskich daje potok 10 883 pasażerów w dobie. 

Przewidywalny roczny potok w roku 2012 – 3 591 600 osób. Zakładając 

zwiększanie tej liczby rok do roku o 1%, w roku 2020 osiągnięty zostanie 
potok dobowy wielkości 11 785, rocznie 3 889 188 osób. 
 
Tabela 3.2-4 – prognoza potoku podróżnych korzystających z transportu 
kolejowego  

 
Rok Liczba pas.  

w dobie 
Liczba pas.  

w roku 
2012 10 883 3 591 600 
2013 10 992 3 627 516 
2014 11 102 3 663 791 
2015 11 213 3 700 429 
2016 11 326 3 737 433 
2017 11 439 3 774 808 
2018 11 553 3 812 556 
2019 11 669 3 850 681 
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2020 11 785 3 889 188 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Uwaga: liczba dni w roku – 330, 

 

 

5. 

• Wałbrzych – 123 635 mieszkańców, 

Obsługa w systemie Regional Ekspres 

W dalszym horyzoncie czasowym, wraz z poprawą stanu infrastruktury na 

ciągach kolejowych wybiegających z Wrocławia na północny zachód, zachód  

i południowy zachód, możliwe będzie zbudowanie sieci szybkich regionalnych 

połączeń docelowych typu Regional Ekspres (RE), dążących do Dworca 

Świebodzkiego z Lubina, Lubania, Zgorzelca, Bolesławca, Chojnowa, Złotoryi, 

Legnicy (E-30), Głogowa, Wołowa (CE-59), Jeleniej Góry, Wałbrzycha (274) – o 

czasie przejazdu nie dłuższym niż dwie godziny, z postojami wyłącznie w 

większych miastach, nakierowane na podróżujących wyłącznie do Wrocławia do 

pracy i w celach biznesowych, którzy nie mają potrzeby (związanej ze 

skomunikowaniem w innym kierunku) podróżować na Dworzec Główny 

(ponadregionalny węzeł przesiadkowy), ale potrzebują w maksymalnie krótkim 

czasie dostać się jak najbliżej centrum ośrodka metropolitalnego. Potencjał 

demograficzny proponowanych połączeń prezentuje się następująco: 

• Legnica – 10 4754 mieszkańców, 

• Jelenia Góra – 8 5782 mieszkańców, 

• Lubin – 7 5681 mieszkańców, 

• Głogów – 6 8297 mieszkańców, 

• Goerlitz – 65 000 mieszkańców, 

• Bolesławiec – 40384 mieszkańców, 

• Zgorzelec – 32388 mieszkańców, 

• Lubań – 21839 mieszkańców, 

• Złotoryja – 16492 mieszkańców, 

• Chojnów – 14430 mieszkańców, 

• Brzeg Dolny – 12806 mieszkańców, 

• Wołów – 12255 mieszkańców. 

Łączny potencjał demograficzny omawianych połączeń wynosi 673 473 osoby. 

 

Proponowane relacje pociągów RE: 

• Wrocław Świebodzki – Legnica – Goerlitz (4 pary) 

• Wrocław Świebodzki – Legnica – Lubań Śląski (2 pary) 
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• Wrocław Świebodzki – Legnica – Złotoryja (2 pary) 

• Wrocław Świebodzki – Legnica – Lubin Górniczy (2 pary) 

• Wrocław Świebodzki – Jelenia Góra (4 pary) 

• Wrocław Świebodzki – Głogów (4 pary) 

W sumie – 18 par pociągów / dobę. 
 

Przyjmując za średnie zapełnienie pociągu nowej kategorii RE 120 osób, należy 

przewidywać konieczność obsługi w przyszłości około 4778 pasażerów w dobie, 

czyli 1 576 800 pasażerów w roku. 

 

6. 

• Żmigród – 6995 pas. /dobę 

Pozostała obsługa 

Pośrednio, dzięki utworzeniu stacji przesiadkowej w węźle, możliwe będzie 

korzystanie z połączeń w relacjach biegnących z Dworca Świebodzkiego przez 

pasażerów zmierzających ze wszystkich kierunki dążących do Wrocławia 

Głównego z północnego wschodu, północy, zachodu: Oleśnica, Trzebnica, 

Żmigród, Wołów, Legnica, Wałbrzych, ale także, dzięki tworzeniu relacji 

tranzytowych przez stację Wrocław Główny, z kierunków południowych  

i południowo-wschodnich: Świdnica, Bielawa, Strzelin – Ziębice, Brzeg, Jelcz-

Laskowice. Razem potencjał demograficzny ciążący ku stacji 
przesiadkowej: 860 000 mieszkańców strefy podmiejskiej Wrocławia, oraz 
640 000 mieszkańców samego miasta. Obecne potoki w węźle wrocławskim: 

• Oleśnica – 6564 pas./dobę 

• Oława – 4848 pas./dobę 

• Strzelin – 4063 pas./dobę 

• Jelcz-Laskowice – 1932 pas./dobę 

• Trzebnica – wznowienie ruchu od 20 września 2009 (brak wiarygodnych 

danych nt. potoków) 

• Świdnica – ruch zawieszony 

• Dzierżoniów – ruch zawieszony 

• Jelcz-Laskowice przez Sołtysowice – ruch zawieszony 

 

Podsumowując, łączna wartość potencjalnego potoku ciążącego do Dworca 

Wrocław Świebodzki z wymienionych generatorów ruchu może wynieść  

w 2020 r. -  rocznie 7,7 mln osób. 
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Do dalszych analiz przyjęto dwa scenariusze prognoz potoków pasażerskich 

obsługiwanych przez dworzec Wrocław Świebodzki: 

• scenariusz 1 (optymistyczny) - 20% podróżnych skorzysta ze stacji 

przesiadkowej w węźle i uda się w dalszą podróż w innych kierunkach lub z 

nich przybędzie, a 80% skorzysta z Dworca Świebodzkiego – tj. około   

6,2 mln  pasażerów w roku, 

• scenariusz 2 (realny) -  40% podróżnych skorzysta ze stacji przesiadkowej 

w węźle i uda się w dalszą podróż w innych kierunkach lub z nich 

przybędzie, a 60% skorzysta z Dworca Świebodzkiego – tj. około   

4,6 mln  pasażerów w roku, 
Analizie nie podlegał ruch dalekobieżny. 

Rozkład i wielkość generatorów ruchu przedstawiono na rys. 3.2.–2. 
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Rysunek 3.2.–2 – rozkład i wielkość generatorów ruchu pasażerskiego ciążącego  do stacji Wrocław Świebodzki 

 
 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
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Sumaryczne zestawienie prognozowanych potoków zamieszczano w poniższej tabeli. 

 
Tabela 3.2-5 – zbiorcze zestawienie prognozowanych potoków pasażerów dla 2020r. – 
scenariusz 1

Generator  
ruchu 

  
 

Ogólny 
potok  
roczny  

Wskaźnik  
korygujący  
o ilość osób 

przesiadających 
 się w węźle  

w innych  
kierunkach 

Wielkość 
 potoku 

obsługiwanego 
rocznie

Wielkość 
 potoku 

obsługiwanego 
  

przez  
Dworzec 

Świebodzki 

dobowo  
przez  

Dworzec 
Świebodzki 

Port Lotniczy 2 095 830 0,2 1 676 664 5 081 
Stadion 

EURO 2012 170 400 0,2 136 320 
 

413 

Centrum 
Badań EIT+ 

potencjał trudny do oszacowania 

Osiedla 
mieszkaniowe 

Wrocławia 
3 889 188 0,2 3 111 350 

 
9 428 

Połączenia 
RE 1 576 800 0,2 1 261 440 3 823 

 
RAZEM 7 732 218  6 185 774 18 745 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Biuro Strategii i Rozwoju Centrali PKP S.A. 

 
 
Tabela 3.2-6 – zbiorcze zestawienie prognozowanych potoków pasażerów dla 2020r. – 
scenariusz 2

Generator  
ruchu 

  
 

Ogólny 
potok  
roczny  

Wskaźnik  
korygujący  
o ilość osób 

przesiadających 
 się w węźle  

w innych  
kierunkach 

Wielkość 
 potoku 

obsługiwanego 
rocznie

Wielkość 
 potoku 

obsługiwanego 
  

przez  
Dworzec 

Świebodzki 

dobowo  
przez  

Dworzec 
Świebodzki 

Port Lotniczy 2 095 830 0,4 1 257 498 3 811 
Stadion 

EURO 2012 170 400 0,4 102 240 
 

310 
Centrum 

Badań EIT+ 
 

Osiedla 
mieszkaniowe 

Wrocławia 
3 889 188 0,4 2 333 513 

 
7 071 

Połączenia 
RE 1 576 800 0,4 946 080  

2 867 
RAZEM 7 732 218  4 639 331 14 059 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Biuro Strategii i Rozwoju Centrali PKP S.A. 
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Dla okresu docelowego 2020 prognozę ruchu pociągów zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tabela 3.2.-6 – zestawienie liczby pociągów dla  2020r.- 

Nazwa 
relacji 

scenariusz 1 

Liczba godzin 
szczytowych 

w dobie 

Liczba par 
pociągów  
w godzinie 
szczytowej 

Liczba godzin 
poza-

szczytowych 
w dobie 

Liczba par 
pociągów w 

godzinie 
poza-

szczytowej*) 

Ogółem 
liczba par 

pociągów w 
dobie 

Szacunkowa 
liczba 

odprawianych 
podróżnych  
w dobie*) 

Wrocław 
Świebodzki – Wr. 

Muchobór-  
Wr.  Nowy Dwór – 

Wr. Żerniki - 
Wrocław Lotnisko 

7 2 13 1 27 
3920 + 
1300 = 
5 220 

Wrocław 
Świebodzki – Wr. 
Gądów -Wr. Nowy 
Dwór – Wrocław 

Rogowska – 
Wrocław Zachodni 

7 2 13 1 27 

 
3920 + 
1300 = 
5 220 

Wrocław 
Świebodzki – Wr. 

Kuźniki – Wr. 
Muchobór -  

Wrocław Pracze 

7 2 13 1  27 

3920 + 
1300 = 
5 220 

Pociągi RE - 1 - 1 18 3 823 
Ogółem  7  4 99 19 483 

Źródło: Biuro Strategii i Rozwoju Centrali PKP S.A. 

*) Biorąc pod uwagę ruch pociągów w innych relacjach wynikających z koncepcji DKD, 

rzeczywista częstotliwość będzie większa.  

Przyjęto następującą wielkość zaludnienia pociągów: 

• w godzinie szczytu – 140 pasażerów  

• w godzinie pozaszczytowej – 50 pasażerów  

 
Tabela 3.2.-7 – zestawienie liczby pociągów dla  2020r.- 

Nazwa  
relacji 

scenariusz 2 

Liczba godzin 
szczytowych 

w dobie 

Liczba par 
pociągów  
w godzinie 
szczytowej 

Liczba godzin 
poza-

szczytowych 
w dobie 

Liczba par 
pociągów w 

godzinie 
poza-

szczytowej*) 

Ogółem 
liczba par 

pociągów w 
dobie 

Szacunkowa 
liczba 

odprawianych 
podróżnych  
w dobie*) 

Wrocław 
Świebodzki – Wr. 

Muchobór-  
Wr.  Nowy Dwór – 

Wr. Żerniki - 
Wrocław Lotnisko 

7 2 13 1 27 
3920 +  
1 300 = 
5 220 

Wrocław 
Świebodzki – Wr. 
Gądów -Wr. Nowy 
Dwór – Wrocław 

Rogowska – 
Wrocław Zachodni 

7 1 13 1 20 

1960 + 
1300 = 
3 260  

Wrocław 
Świebodzki – Wr. 

Kuźniki – Wr. 
Muchobór -  

Wrocław Pracze 

7 1 13 1  20 

1960 + 
1300 = 
3 260 

Pociągi RE - 1 - 1 18 2 867 
Ogółem  5  4 85 14 607 

Źródło: Biuro Strategii i Rozwoju Centrali PKP S.A. 

*) Biorąc pod uwagę ruch pociągów w innych relacjach wynikających z koncepcji DKD, 

rzeczywista częstotliwość będzie większa.  
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Przyjęto następującą wielkość zaludnienia pociągów: 

• w godzinie szczytu – 140 pasażerów  

• w godzinie pozaszczytowej – 50 pasażerów  

 
4. Wstępny zakres przedsięwzięć 

 
4.1. 

Zamieszczone powyżej prognozy przewozów dla 2020r. dla relacji obsługiwanych 

przez dworzec Wrocław Świebodzki wymagają zapewnienia odpowiedniej 

zdolności przeróbczej układu torowo – peronowego. 

Założenia do określenia liczby krawędzi peronowych zamieszczono w poniższej 

tabeli. 

 

Tabela 4.-1 – zestawienie założeń i wyników obliczeń liczby krawędzi peronowych   

Wielkość układu peronowego 

Wyszczególnienie Scenariusz 1 Scenariusz 2 

Liczbę krawędzi dla obsługi ruchu w godzinie  szczytowej określono z zależności: 
Nk = (nps x t) / 60 

Liczbę krawędzi dla obsługi ruchu w dobie określono z zależności: 
Nk = (npd x t) / (1440 – 240) x α 

Pociągi kończące i rozpoczynające bieg w 
godzinie szczytu ( par poc/godz.) - nps 

7 5 

Pociągi kończące i rozpoczynające bieg w 
dobie (par poc/dobę - npd 

99 85 

Czas zajęcia krawędzi peronowej przez 1 parę 
pociągów (min) – t =twj + top + tpo + tws + twy *) 

30 30 

Współczynnik nierównomierności ruchu w 
dobie - α 

1,4 1,4 

Niezbędna liczba krawędzi do obsługi 
pociągów w godzinie szczytowej 

4 3 

Niezbędna liczba krawędzi do obsługi 
pociągów w dobie 

4 
 

3 

Źródło: Biuro Strategii i Rozwoju Centrali PKP S.A. 

*) na sumaryczny czas zajęcia krawędzi peronowej składa się następujące składniki: 
• czas wjazdu - twj = 2,5 min, 
• czas opuszczenia składu przez pasażerów - top = 5 min,  
• czas postoju ze względów techniczno – eksploatacyjnych - tpo = 15 min, 
• czas wsiadania pasażerów do pociągu -  tws = 5 min 
• czas wyjazdu - twy = 2,5 min 

 
Z powyższej analizy wynika, że dla okresu docelowego do obsługi zakładanej 
wielkości ruchu konieczne jest zapewnienie 4 krawędzi peronowych,  
w okresie przejściowym 3.  
Przy zaistnieniu prognozy zgodnej ze scenariuszem 1. przedstawionym w 
tabeli 3.2-6 może wystąpić deficyt zdolności przepustowej na linii nr 757 
(maksymalna zdolność wynosi 126 pociągów  / dobę, projektowany ruch 
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pociągów pasażerskich osiągnie w okresie docelowym  wartość 136 pociągów 
/ dobę. 
Ze względu na ograniczony zakres niniejszego opracowania Zespół nie analizował 

innych elementów Wrocławskiego Węzła Kolejowego pod kątem zdolności 

przepustowej.  

 

4.2. 

Włączenie dworca Wrocław Świebodzki w zintegrowany system transportowy 

wymaga dostosowania: 

Wstępne propozycje rozwiązań modernizacyjno – inwestycyjnych 

• odbudowy infrastruktury kolejowej w rejonie stacji, 

• odbudowy linii kolejowej nr 760, 

• odbudowy peronów i dojść, 

• stworzenia funkcjonalnego połączenia dworca z komunikacją miejską  

i autobusową, 

• dostosowania węzła komunikacyjnego dla potrzeb niepełnosprawnych. 

Rozwiązania modernizacyjno – inwestycyjne uwzględniają uwarunkowania 

wynikające z Koncepcji Miejscowych Planów Zagospodarowania oraz priorytety 

transportowe.  
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Rysunek 4.-1 – wytyczne na potrzeby opracowania koncepcji zagospodarowania obszaru w rejonie Dworca Świebodzkiego we 
Wrocławiu 

 

 
Źródło: Urząd Miasta we Wrocławiu
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Zgodnie z „Wytycznymi na potrzeby opracowania koncepcji zagospodarowania obszaru  

w rejonie Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu, w zakresie: 

• wytycznych konserwatorskich: 

„Należy dążyć, aby linie kolejowe zostały poprowadzone wzdłuż całej powierzchni 

peronowej Dworca Świebodzkiego. Pozostawiony zostałby tym samym kolejowy 

charakter peronów, które służyłyby pierwotnym, a równocześnie nowym funkcjom: kolej 

aglomeracyjna, połączenie z lotniskiem, ekspozycją „Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 

na Śląsku” z Jaworzyny Śląskiej. W tym przypadku wyżej wymienione chronione 

elementy powinny zostać wykorzystane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.  

W przypadku zmiany funkcji budynku, a także peronów Dworca Świebodzkiego, 

związanej z przesunięciem końcowego odcinka linii w kierunku zachodnim i budową 

tam dworca nowego, należy zachować wyżej wymienione zabytkowe elementy jako 

ekspozycję świadczącą o przeszłości tego miejsca. Ponadto w przypadku projektowania 

nowego dworca musi on być funkcjonalnie powiązany z obiektem dawnego Dworca 

Świebodzkiego”, 

• wytycznych urbanistyczno - architektonicznych: 

„Dopuszcza się przeznaczenie budynku Dworca Świebodzkiego na cele komercyjne  

w tym handlu i gastronomii lub kultury. Należy pozostawić układ peronów Dworca 

Świebodzkiego w kształcie historycznym oraz należy dążyć do przeznaczenia ich na 

cele kolejowe zgodnie z pierwotną funkcją. Należy rozważyć przeznaczenie jednego 

toru dla połączenia dworca z terminalem lotniczym, a kolejnego z torów na ekspozycję 

„Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku” z Jaworzyny Śląskiej. Muzeum jest 

zainteresowane takim rozwiązaniem i rozważa możliwość uruchomienia połączenia 

Wrocław – Jaworzyna Śląska. W przypadku przeznaczenia całego zespołu łącznie  

z przestrzenią dawnych peronów na cele komercyjne, funkcję dworca kolejowego 

należy przenieść na teren bezpośrednio przylegający i połączyć z częścią zabytkową 

w sposób, który zagwarantuje obsługę nowego dworca w zakresie usług przez obiekt 

historyczny”. 

 

Mając na uwadze uwarunkowania przedsięwzięcia modernizacyjne w tym rejonie powinny 

być prowadzone w następnej kolejności: 

• etap 1 (do 2012r.) – przywrócenie funkcjonowania układu torowo – peronowego na stacji 

Wrocław Świebodzki, umożliwiającego obsługę relacji:  

− Wrocław Świebodzki – Wrocław Nowy Dwór – Wrocław Żerniki - Wrocław 
Lotnisko, 

− Wrocław Świebodzki – Wrocław Kuźniki - Wrocław Pracze, 
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− Wrocław Świebodzki – Wrocław Zachodni. 

• etap 2a (2013 – 2020) – rewitalizacja linii kolejowej nr 760 do obsługi relacji: Wrocław 
Świebodzki – Wrocław Gądów - Wrocław Nowy Dwór – Wrocław Rogowska – Wrocław 
Zachodni, 

• etap 2b (2013 - 2020) -  utworzenia wielopoziomowego kolejowego węzła 

komunikacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym (integracja wewnątrzgałęziowa – 

umożliwiająca funkcjonalne połączenie stacji na głównych ciągach kolejowych we Wr.WK 

z lotniskiem), który znajdować się będzie na skrzyżowaniu linii kolejowej: 

− nr 274 - Wrocław Świebodzki – Zgorzelec,  

− nr 271 - Wrocław Główny – Poznań Główny, 

− nr 273 - Wrocław Główny – Głogów /Żagań po przejechaniu na linię 275/. 

 

4.2.1.    Układ torowo – peronowy na stacji Wrocław Świebodzki – do 2012r

• wariant 1 – modernizacja układu torowo – peronowego w obecnej lokalizacji, 

. 

Ze względu na lokalizację układu torowo – peronowego analizie zostały poddane 

dwa warianty: 

• wariant 2 – budowa układa torowo – peronowego w najbliższym sąsiedztwie 

dworca po północno – zachodniej jego stronie. 

Zakres prac odtworzeniowo – modernizacyjnych obejmuje, między innymi: 

• kompleksową wymianę nawierzchni z odwodnieniem w obrębie stacji, 

• modernizację istniejących peronów wraz z ich odwodnieniem, 

• modernizację wiat peronowych wraz z ich odwodnieniem, 

• modernizację nastawni z przystosowaniem do nowych urządzeń, 

• budowę komputerowych urządzeń srk,  

• odtworzenie przewodowej łączności ruchowej, dyspozytorskiej i 

ogólnooeksploatacyjnej, łączności radiowej w sieci pociągowej, ratunkowej, 

drogowej i utrzymania, SOK , wraz z  odtworzeniem sieci sygnalizacji czasu oraz 

sieci megafonowej informacji podróżnych, sieci informacji wizualnej podróżnych 

( informatory paletowe lub świetlne) oraz zainstalowaniem samoobsługowych 

automatycznych informatorów rozkładu jazdy, 

• w przypadku wariantu 2 przeniesienie układu torowo – peronowego w kierunku 

północno – zachodnim w stosunku do istniejącej lokalizacji. 

Szczegółowy zakres praz wraz z kosztami zamieszczono w poniższych tabelach 

i na schematach. 
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Zarówno w przypadku wariantu 1 jak również wariantu 2 mogą być przewidziane 

dodatkowe tory (pozawyliczeniowe)  przeznaczone do innych celów (np. tor na 

ekspozycję „Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku” z Jaworzyny Śląskiej). 

 

PKP PLK nie posiada środków finansowych na realizację zakresu robót określonych 

w tabelach 4.-2, 4.-3 i 4.-4. Zadanie „Rewitalizacja stacji Wrocław Świebodzki” nie 

jest ujęte w planach inwestycyjnych PLK. 
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Tabela 4.-2 – zestawienie zakresu prac odtworzeniowo – modernizacyjnych układu torowo – peronowego na stacji Wrocław Świebodzki  wraz z 
kosztami - wariant 1

Lp. 

  
 

Nr linii Nazwa Tor 
nr km od km do Długość 

odcinka Branża Zakres niezbędnych prac 
Szacunkowy 

koszt  
( tys.  
PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

274 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- 

ZGORZELEC 

1 0,000 0,563 0,563 

Nawierzch
nia wraz 

odwodnien
iem 

Kompleksowa wymiana nawierzchni na 49E1 na podkładach 
strunobetonowych od KO do rozj. 32, wbudowanie 2 szt. rozj. 49E1 
Rzp 1:9 R300 w miejsce rozj nr 32, odwodnienie wgłębne torów i 
rozjazdów, zabudowa kozła oporowego 

1400,00 

2 1 1,210 1,575 0,365 
Kompleksowa wymiana nawierzchni na 49E1 na podkładach 
strunobetonowych od rozd. 119 do rozj. 131, wymiana rozj. 122 na 
49E1 Rzl 1:9 R300, odwodnienie wgłębne torów i rozjazdów 

750,00 

3 2 0,000 1,554 1,554 

Kompleksowa wymiana nawierzchni na 49E1 na podkładach 
strunobetonowych od KO do ST 128/131, wymiana rozj. 29 na 49E1 
Rzp 1:9 R300 i nr 123 na 49E1 Rzl 1:9 R300, odwodnienie wgłębne 
torów i rozjazdów, zabudowa kozła oporowego 

4600,00 

4 757 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 
MUCHOBÓR 

3 0,175 1,794 1,619 

Kompleksowa wymiana nawierzchni na 49E1 na podkładach 
strunobetonowych od KO do rozj. 138, wymiana ST 32/38 na rozj. 
49E1 Rzp 1:9 R300 i wymiana rozj. 119 na 49E1 Rzl 1:9 R300, 
zabudowa kozła oporowego 

4900,00 

5 274 WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI 1       

Budowle 

Modernizacja istniejących peronów ( 5939 m2) wraz z ich 
odwodnieniem 3000,00 

6 757 WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI 3       Modernizacja istniejących peronów ( 3230 m2) wraz z ich 

odwodnieniem 1800,00 

7 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI 

1 
2 
3 

      Modernizacja istniejących wiat peronowych ( 3115 m2) wraz z ich 
odwodnieniem 4800,00 
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8 
 274 WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI  Nastawnia WŚ 

 Budowle 

Modernizacja nastawni z przystosowaniem do nowych urządzeń 2000,00 

9 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI  Nastawnia WŚ 1 

 

Likwidacja nastawni 500,00 

10 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI 123 0,000 1,794 

  

Urządzeni
a srk 

Budowa komputerowych urządzeń srk (sterowanie miejscowe) z 
kontrolą niezajętości torów i rozjazdów w oparciu o system licznika osi, 
z wyposażeniem przyległych szlaków w półsamoczynną blokadę 
liniową dwukierunkową 

10000,00 

11 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI 

1 
2 
3 

0,000 1,794 

  

Sieć 
trakcyjna 

Modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z demontażem 
istniejących wieżowych konstrukcji wsporczych, odbudowa sieci 
trakcyjnej i przebudowa urządzeń sterowania odłącznikami sekcyjnymi 
sieci trakcyjnej wraz z ich włączeniem w system zdalnego sterowania 

5000,00 

12 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI 

1 
2 
3 

0,000 1,794 

  

Elektroene
rgetyka 

Modernizacja oświetlenia peronów, montaż urządzeń eor oraz 
sterowania oświetleniem i urządzeniami eor 1600,00 
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13 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI 

1 
2 
3 

0,000 1,794 

  

Urządzeni
a 

telekomuni
kacji i 

łączności 

Odtworzenie przewodowej łączności ruchowej, dyspozytorskiej i 
ogólnooeksploatacyjnej, łączności radiowej w sieci pociągowej, 
ratunkowej, drogowej i utrzymania, SOK, wraz z odtworzeniem sieci 
sygnalizacji czasu oraz sieci megafonowej informacji podróżnych, sieci 
informacji wizualnej podróżnych ( informatory paletowe lub świetlne) 
oraz zainstalowaniem samoobsługowych automatycznych 
informatorów rozkładu jazdy 

1800,00 

Dokumentacja projektowa 4000,00 
Źródło: PKP PLK S.A. 
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Rysunek 4.-2 – zakres modernizacji układu torowo – peronowego na stacji Wrocław Świebodzki - wariant 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: PKP PLK S.A. 
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Wariant 2 – budowa nowego układu torowo – peronowego w nowej lokalizacji. 

Tabela 4.-3 – zestawienie zakresu prac związanych z budową w nowej lokalizacji układu torowo – peronowego na stacji Wrocław Świebodzki  
wraz z kosztami - wariant 

Lp. 

2  

Nr 
linii Nazwa Tor 

nr km od km do Długość 
odcinka Branża Zakres niezbędnych prac Szacunkowy 

koszt w tys. zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

274 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- 

ZGORZELEC 

1p 0,175 0,400 0,225 

Nawierzchn
ia wraz 

odwodnieni
em 

Budowa toru nr 1p 49E1 na podkładach strunobetonowych od KO do 
rozjazdu, odwodnienie wgłębne toru, zabudowa kozła oporowego 1600,00 

2 2p/3 0,175 1,794 1,619 

Budowa toru nr 2p 49E1 na podkładach strunobetonowych od KO do 
rozjazdu, kompleksowa wymiana nawierzchni toru nr 3, na 49E1 na 
podkładach strunobetonowych, wbudowanie dwóch rozjazdów na 49E1 
Rzp 1:9 R300, odwodnienie wgłębne toru i rozjazdów, zabudowa kozła 
oporowego 

5700,00 

3 4p 0,175 0,400 0,225 Budowa toru nr 4p na 49E1 na podkładach strunobetonowych od KO do 
rozjazdu, odwodnienie wgłębne toru, zabudowa kozła oporowego 1600,00 

4 757 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 
MUCHOBÓR 

3p/9 0,175 1,210 1,035 
Budowa toru nr 3p oraz kompleksowa wymiana nawierzchni toru nr 9, na 
49E1 na podkładach strunobetonowych, wbudowanie dwóch rozjazdów 
na 49E1 Rzp 1:9 R300, zabudowa kozła oporowego 

4200,00 

5 274 WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI 

1p, 
2p       

Budowle 

Budowa peronu wyspowego wysokiego (dł. 200 mb, szer. 8 m) wraz z 
dojściami, odwodnieniem, małą architekturą, wygrodzeniem, 
dostosowaniem dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz 
wiatami, tablicami i gablotami informacyjnymi 

3100,00 

6 757 WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI 

3p, 
4p       

Budowa peronu wyspowego wysokiego (dł. 200 mb, szer. 8 m) wraz z 
dojściami, odwodnieniem, małą architekturą, wygrodzeniem, 
dostosowaniem dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz 
wiatami, tablicami i gablotami informacyjnymi 

3100,00 

7 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI    Budowle Usunięcie kolizji kablowych oraz sieci wraz z przebudową infrastruktury 

podziemnej 2000,00 
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Budowa dojść do nowych peronów z budynku dworca wraz z 
zagospodarowaniem terenu przydworcowego (mała architektura, zieleń, 
parkingi, ogrodzenia) i powiązanie z komunikacją miejską z 
uwzględnieniem wymogów dostosowania wszystkich obiektów i ciągów 
komunikacyjnych pod kątem obsługi osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się (zgodnie z TSI PRM) 

3000,00 

8 274 WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI   Nastawnia WŚ   

Budynki 
Modernizacja nastawni z przystosowaniem do nowych urządzeń 2000,00 

9 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI   Nastawnia WŚ 1   Likwidacja nastawni 500,00 

10 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI   0,000 1,794 

  

Urządzenia 
 srk 

Budowa komputerowych urządzeń srk (sterowanie miejscowe) z 
kontrolą niezajętości torów i rozjazdów w oparciu o system licznika osi, z 
wyposażeniem przyległych szlaków w półsamoczynną blokadę liniową 
dwukierunkową 

10600,00 

11 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI   0,000 1,794 

  

Sieć 
trakcyjna 

Budowa i modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z 
demontażem istniejących wieżowych konstrukcji wsporczych, odbudowa 
sieci trakcyjnej i przebudowa urządzeń sterowania odłącznikami 
sekcyjnymi sieci trakcyjnej wraz z ich włączeniem w system zdalnego 
sterowania 

5000,00 

12 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI   0,000 1,794 

  
Elektro 

energetyka 
Budowa oświetlenia peronów, montaż urządzeń eor oraz sterowania 
oświetleniem i urządzeniami eor 1800,00 

13 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI   0,000 1,794 

  

Urzadzenia 
telekomuni-

kacji i 
łączności 

Odtworzenie przewodowej łączności ruchowej, dyspozytorskiej i 
ogólnooeksploatacyjnej, łączności radiowej w sieci pociągowej, 
ratunkowej, drogowej i utrzymania, SOK , wraz z odtworzeniem sieci 
sygnalizacji czasu oraz sieci megafonowej informacji podróżnych, sieci 
informacji wizualnej podróżnych (informatory paletowe lub świetlne) oraz 
zainstalowaniem samoobsługowych automatycznych informatorów 
rozkładu jazdy 

2000,00 

14 274 
757 

WROCŁAW 
ŚWIEBODZKI       

  
Rozbiórki Rozbiórka torów nr 11 i częściowo nr 1, 2, 3 w celu dostosowania 

międzytorzy torów do budowy peronów wyspowych 500,00 

15 Tory odstawcze 2000,00 
16 Dokumentacja projektowa 4000,00 
        Łącznie 52 700,00 

Źródło: PKP PLK S.A. 
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Rysunek 4.-3 – układ torowo – peronowy stacji Wrocław Świebodzki  - wariant 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 

Źródło: PKP PLK S.A.
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4.2.2. 

Obsługa relacji Wrocław Świebodzki – Wrocław Nowy Dwór – Wrocław Rogowska – 

Wrocław Zachodni wymaga odtworzenia linii nr 760. Przywrócenie jej do eksploatacji  

jest także istotne ze względu na zapewnienie większej elastyczności połączeń 

kolejowych w tym rejonie przy założonej wysokiej częstotliwości kursowania 

pociągów. Do czasu uruchomienia tej linii układ torowo – peronowy stacji Wrocław 

Świebodzki funkcjonował będzie z wykorzystaniem jednotorowej linii nr 757 (Wrocław 

Świebodzki – Wrocław Muchobór), która na odcinku od km 1,794 do km 4,124 

wymaga modernizacji, w celu przywrócenia jej parametrów konstrukcyjnych. 

Równolegle z powyższym należałoby dokonać poprawy stanu infrastruktury kolejowej 

na stacji Wrocław Gądów oraz na kierunkach z niej wychodzących, tj.: 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 757 i 760 – w latach  2013 – 2020 

• Legnica linią nr 759, dwutorową, zelektryfikowaną 

• Głogów linią nr 349, dwutorową, zelektryfikowaną 

• Wrocław Zachodni linią nr 751, jednotorową, zelektryfikowaną 

Zakres prac oraz koszty z tym związane zamieszczono w poniższej tabeli. 
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Tabela 4.-4 – zestawienie zakresu prac związanych z odbudową linii nr 760 wraz z kosztami (w tym w obrębie stacji Wrocław Świebodzki) oraz 
linii nr 757. 

 

Lp. Nr 
linii Nazwa Tor 

nr km od km do Długość 
odcinka Branża Zakres niezbędnych prac 

Szacunkowy 
koszt  

(tys. PLN) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 760 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 

GĄDÓW 

1 0,584 3,350 2,766 Nawierzchni
a wraz 

odwodnienie
m 

Kompleksowa wymiana nawierzchni na 49E1 na podkładach 
strunobetonowych od KO, wbudowanie 4 szt. rozj. 49E1 Rzl 1:9 R300, 
odwodnienie wgłebne torów i rozjazdów, zabudowa kozła oporowego 

4900,00 

2 757 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 
MUCHOBÓR 

1 1,794 4,124 2,330 Kompleksowa wymiana nawierzchni na 49E1 na podkładach 
strunobetonowych wraz z odwodnieniem 6200,00 

3 760 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 

GĄDÓW 

1 0,584 3,350   Obiekty 
inżynieryjne 

Odbudowa przepustu sklepionego ceglanego dł. 11,50m w km 1,537 
oraz mostu stalowego dł. 5,55m w km 1,806 900,00 

4 760 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 

GĄDÓW 

1 0,584 3,350   

Urządzenia 
srk 

Budowa komputerowych urządzeń srk (sterowanie miejscowe) z 
kontrolą niezajętości torów i rozjazdów w oparciu o system licznika osi, 
z wyposażeniem przyległych szlaków w półsamoczynną blokadę liniową 
dwukierunkową 

5300,00 

5 757 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 
MUCHOBÓR 

1 1,794 4,124   Wyposażenie przyległych szlaków w półsamoczynną blokadę liniową 
dwukierunkową 1700,00 
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6 760 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 

GĄDÓW 

1 0,584 3,350 2,766 

Sieć 
trakcyjna 

Modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z demontażem 
istniejących wieżowych konstrukcji wsporczych, odbudowa sieci 
trakcyjnej i przebudowa urządzeń sterowania odłącznikami sekcyjnymi 
sieci trakcyjnej wraz z ich włączeniem w system zdalnego sterowania 

2000,00 

7 757 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 
MUCHOBÓR 

1 1,794 4,124 2,330 
Modernizacja sieci trakcyjnej z przebudową urządzeń sterowania 
odłącznikami sekcyjnymi sieci trakcyjnej wraz z ich włączeniem w 
system zdalnego sterowania 

1500,00 

8 760 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 

GĄDÓW 

1 0,584 3,350 

  

Elektroenerg
etyka Budowa urządzeń eor oraz sterowania oświetleniem i urządzeniami eor 530,00 

9 760 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 

GĄDÓW 

1 0,584 3,350 2,766 
Urządzenia 
telekomunik

acji i 
łączności 

Budowa teletechnicznej linii światłowodowej 35 włóknowej 300,00 

10 757 
WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI 
- WROCŁAW 
MUCHOBÓR 

1 1,794 4,124 2,330 Budowa teletechnicznej linii światłowodowej 35 włóknowej 250,00 

11 273 WROCŁAW - 
SZCZECIN 1 2,631 2,746 0,115 Obiekty 

inż. 

Wzmocnienie ściany oporowej nad linią 760 /IZ Wrocław jest w 
posiadaniu ekspertyzy – wybór wariantu uruchomienia linii 760 
determinuje sposób zabezpieczenia w/w ściany – w przypadku nie 
uruchamiania linii 760 może zostać wykonana w jej miejscu przypora – 
koszt 300,00 tys. zł/ 

2500,00 

Dokumentacja projektowa 2000,00 

        Łącznie 28080,00 
Źródło: PKP PLK S.A. 
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Rysunek 4.-4 – zakres modernizacji układu torowego stacji Wrocław Świebodzki związany z rewitalizacją linii nr 760 i 757- wariant 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: PKP PLK S.A., Biuro Strategii i Rozwoju Centrali PKP S.A. 
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Rysunek 4.-5 – zakres modernizacji układu torowego stacji Wrocław Świebodzki związany z rewitalizacją linii nr 760 i 757- wariant 2  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: PKP PLK S.A., Biuro Strategii i Rozwoju Centrali PKP S.A. 
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4.2.3.  Utworzenie wielopoziomowego kolejowego węzła komunikacyjnego – w latach 2013 - 

            

• linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, między posterunkami 

WSA i WS (dawniej WSB) – perony dolne, 

2020 

Utworzenie wielopoziomowego kolejowego węzła komunikacyjnego o znaczeniu 

ponadregionalnym wynika z potrzeby integracji wewnątrzgałęziowej kolei 

umożliwiającej funkcjonalne połączenie stacji na głównych ciągach kolejowych we 

Wr.WK z lotniskiem. Nowy węzeł komunikacyjny znajdować się będzie na 

skrzyżowaniu: 

• linii 271 Wrocław Główny – Poznań Główny, między posterunkami Wrocław 

Grabiszyn i Wrocław Mikołajów (WP2) – perony górne w grupie północno – 

wschodniej.  

• linii 273 Wrocław Główny – Żagań, między posterunkami Wrocław Grabiszyn  

i Wrocław Muchobór.  

 

W punkcie tym spotykać się będą wszystkie linie Dolnośląskich Kolei Dojazdowych, 

stanowiące szkielet tego systemu.  

Na obecny etapie Zespół nie jest w stanie oszacować zakresu prac i kosztów z tym 

związanych. Wymaga to odrębnych analiz. 
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Rysunek 4.–6 – lokalizacja wielopoziomowego kolejowego węzła komunikacyjnego 
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4.2.4. Część komunikacyjno - drogowa 

Zestawienie zakresu prac związanych z integracją transportu publicznego   

z transportem kolejowym dla poszczególnych jego wariantów zamieszczono poniżej. 

 

Tabela 4.-5 – zestawienie zakresu prac związanych z integracją transportu publicznego  
z transportem kolejowym wraz z kosztami - wariant 1

Zadanie 

  
 

Realizator Koszt 
(PLN) 

Przebudowa układu komunikacyjnego pl. Orląt Lwowskich 
oraz skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Podwale 

UM Wrocław brak danych na 
obecnym 
etapie*) 

Przebudowa, renowacja i modernizacja budynku dworca UMWD, PKP 
S.A, inwestor 
zewnętrzny 

 

brak danych na 
obecnym 
etapie*) 

Uruchomienie systemu biletu zintegrowanego UM Wrocław 10 000 000 
Wyposażenie przewoźników kolejowych w urządzenia zw. z 
systemem biletu zintegrowanego 

UMWD 15 000 000 

Wyposażenie przewoźników kolejowych w tabor do obsługi 
linii D7 i D14 – 4 EZT 

UMWD 80 000 000 

Wyposażenie przewoźników kolejowych w tabor do obsługi 
linii D13 – 3 EZT, do obsługi połączeń RE – 6 zestawów 
Push-Pull i 3 EZT 

UMWD, 
przewoźnicy 

kolejowi 
336 000 000 

  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Wrocław. 

UMWD podaje szacunkową wartość nowego taboru potrzebnego do obsługi linii, co nie 

oznacza, że zamierza samodzielnie dokonywać całości tych zakupów. 

*)  Bardziej szczegółowe dane zostaną opracowane w ramach „Koncepcji zagospodarowania 

obszaru w rejonie Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu”. 
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Rysunek 4.-6 – układ komunikacyjno – drogowy(schemat)  - wariant 1

 
strefa zatrzymania pociągów w peronach 
wyjścia z peronów 
ciągi piesze 
linie tramwajowe, autobusowe  
przystanki tramwajowe, autobusowe 

   
 

 
  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

 

Tabela 4.-6 – zestawienie zakresu prac związanych z integracją transportu publicznego 
 z transportem kolejowym wraz z kosztami - wariant 2

Zadanie 

  
 

Realizator Koszt 
(PLN) 

Przebudowa układu komunikacyjnego pl. Orląt Lwowskich oraz 
skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Podwale 

UM Wrocław brak danych na 
obecnym 
etapie*) 

Przebudowa, renowacja i modernizacja budynku dworca UMWD, PKP 
S.A, inwestor 
zewnętrzny 

brak danych na 
obecnym 
etapie*) 

Uruchomienie systemu biletu zintegrowanego UM Wrocław 10 000 000 
Wyposażenie przewoźników kolejowych w urządzenia zw. z 
systemem biletu zintegrowanego 

UMWD 15 000 000 

Wyposażenie przewoźników kolejowych w tabor do obsługi linii 
D7 i D14 – 4 EZT 

UMWD 80 000 000 

Wyposażenie przewoźników kolejowych w tabor do obsługi linii 
D13 – 3 EZT, do obsługi połączeń RE – 6 zestawów Push-Pull i 
3 EZT 

UMWD, 
przewoźnicy 

kolejowi 
336 000 000 

  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Wrocław. 
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*)  Bardziej szczegółowe dane zostaną opracowane w ramach „Koncepcji zagospodarowania 

obszaru w rejonie Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu”. 

Uwaga! Ponieważ oszacowanie kosztów przebudowy układu komunikacyjnego (jedyne, które 

różnicuje warianty) jest niemożliwe, obie tabele mają identyczną treść. 

 

Rysunek 4.-6 – układ komunikacyjno – drogowy(schemat)  - wariant 2

 
strefa zatrzymania pociągów w peronach 
wyjścia z peronów 
ciągi piesze 
linie tramwajowe, autobusowe  
przystanki tramwajowe, autobusowe 

   
 

 
  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

 
Wariant 2 jest dla obsługi podróżnych mniej korzystny i ogranicza możliwość doprowadzenia 

ruchu pociągów aglomeracyjnych do ścisłego Centrum Wrocławia oraz stworzenia węzła 

przesiadkowego z komunikacją miejską. 
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5. Wstępne oszacowanie kosztów realizacji 
Realizacja koncepcji rewitalizacji układu torowego stacji Wrocław Świebodzki oraz 

integracja transportu kolejowego z transportem publicznym wymaga zaangażowania 

środków finansowych zainteresowanych partnerów. Podane poniżej wielkości, mają 

charakter szacunkowy  i powinny być uszczegółowione w kolejnych fazach opracowań 

studialnych i projektów technicznych. 

 

Tabela 5.-1 – zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów związanych z rewitalizacją 
stacji Wrocław Świebodzki i integracją z transportem publicznym 
 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Czas realizacji Źródła 
finansowania do 2012r. 

etap 1 
2013 – 2020 

etap 2a 
2013 – 2020 

etap 2b 
 

Część kolejowa (mln PLN) 
 

Układ torowo – 
peronowy na stacji 
Wrocław Świebodzki: 

    

• wariant 1  
46,2 

 
- 

 
- 

PKP PLK – brak 
środków, 
UMWD 

• wariant2  
52,7 

 
- 

 
- 

PKP PLK – brak 
środków, 
UMWD 

Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 760 i 757 

 
- 

 
28,1 

 
- 

PKP PLK – brak 
środków 

 
Tabor 
wariant 1, 2 

80,0 336,0  UMWD 

Utworzenie 
wielopoziomowego 
kolejowego węzła 
komunikacyjnego 

 
- 

 
- 

wymaga 
opracowania 

bardziej 
szczegółowych 

analiz 

 
PKP PLK –brak 

środków, 
UMWD 

Razem 
wariant 1 
wariant 2 

 
74,3 + 416,0 = 490,3 
80,8 + 416,0 = 496,8 

 

 
Część komunikacyjno – drogowa (mln PLN) 

 
Integracja transportu 
publicznego z 
transportem 
kolejowym 

Bardziej szczegółowe dane zostaną opracowane w ramach 
„Koncepcji zagospodarowania obszaru w rejonie Dworca 
Świebodzkiego we Wrocławiu”. 
 

 

 
Obiekt dworcowy (mln PLN) 

wariant 1 = wariant 2 
 

Rewitalizacja dworca 
kolejowego, w tym: 
dostosowanie dla 
osób 
niepełnosprawnych 
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• wariant 1,2 

Bardziej szczegółowe 
dane zostaną 
opracowane w 
ramach „Koncepcji 
zagospodarowania 
obszaru w rejonie 
Dworca 
Świebodzkiego we 
Wrocławiu”. 

 

 
- 
 

 
- 
 

UMWD 
PKP S.A., 
inwestor 

zewnętrzny 

Zintegrowany bilet (PLN) 
wariant 1 = wariant 2 

Uruchomienie 
systemu biletu 
zintegrowanego 

  
10,0 

  
UM 

Wyposażenie 
przewoźników 
kolejowych w 
urządzenia zw. z 
systemem biletu 
zintegrowanego 

  
15,0 

  
UMWD 

Razem  25,0   
Ogółem 

wariant 1 
wariant 2 

 
490,3 + 25,0 =  515,3 
496,8 + 25,0 =  521,8 

 

 

 
6. Wnioski 
 

Z przeprowadzanej analizy wynika, że istnieją racjonalne przesłanki dla ponownego 

włączenia  Dworca Wrocław Świebodzki do systemu obsługi transportowej. 

W opracowanej przez Zespół koncepcji stanowi on oś transportową wokół której planuje 

się zintegrować obsługę transportową społeczeństwa części aglomeracji wrocławskiej. 

Jedną z głównych przesłanek realizacji koncepcji jest wielkość potencjalnych potoków 

obsługiwanych przez  dworzec w okresie do 2020r. Możliwy do oszacowania potok 

pasażerski może wynieść w perspektywie roku 2020 od 4,6 do 6,2 mln osób. 

W etapie 1  (do 2012r.)  stacja kolejowa  Wrocław Świebodzki będzie odgrywała 

znaczącą rolę w tworzonym systemie Dolnośląskich Kolei Dojazdowych (DKD), 

obsługując ważne relacje związane z obsługą EURO 2012: 

• Wrocław Świebodzki – Wrocław Nowy Dwór – Wrocław Żerniki - Wrocław Lotnisko – 

Wrocław Leśnica (D7), 

• Wrocław Świebodzki – Wrocław Kuźniki - Wrocław Pracze (D14) – obsługa stadionu, 

W kolejnych etapach 2a, 2b (2013 – 2020),  obsługa transportowa zostanie rozszerzona 

na obsługę: 

• relacji Wrocław Świebodzki – Wrocław Gądów - Wrocław Nowy Dwór – Wrocław 

Rogowska – Wrocław Zachodni (D13),  

• ekspresowego ruchu regionalnego, 
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• ruchu ponadregionalnego (poprzez wielopoziomowy kolejowy węzeł komunikacyjny). 

W nowej sytuacji komunikacyjno – transportowej Dworzec Świebodzki będzie pełnił także 

funkcję wspomagającą dworzec Główny, obsługując potoki dążące ściśle do centrum 

miasta. 

Wznowienie obsługi transportowej wymaga wykonania licznych przedsięwzięć 

kolejowych, między innymi: 

• modernizację układu torowo – peronowego na stacji Wrocław Świebodzki: 

− wariant 1 – 46,2  mln PLN, 

− wariant 2 – 52,7 mln PLN. 

• rewitalizację  linii kolejowej nr 760 i 757 – 28,1 mln PLN, 

• utworzenie wielopoziomowego kolejowego węzła komunikacyjnego – brak 

szacunków kosztów, 

• zakup taboru – 416,0 mln PLN. 

 

PKP PLK nie posiada środków finansowych na realizację zakresu robót określonych  

w tabelach 4.-2, 4.-3 i 4.-4. Zadanie „Rewitalizacja stacji Wrocław Świebodzki” nie jest 

ujęte w planach inwestycyjnych PLK. 
Ogólny koszt realizacji koncepcji integracji transportu kolejowego  

z transportem publicznym z wykorzystaniem Dworca Wrocław Świebodzki jest na 

obecnym etapie niemożliwy do określenia. Wymaga to przeprowadzenia bardziej 

szczegółowych analiz. 

Zespół rekomenduje rozwiązanie według wariantu 1, który tworzy warunki do  
integracji  poszczególnych systemów transportowych z maksymalnym ułatwieniem 
podróżnym przesiadek oraz możliwość jak najszerszego, komfortowego dojścia 
pieszego. 

Strefa zatrzymania pociągów w najbliższym sąsiedztwie czoła dworca umożliwia 

dogodne wyjście piesze w kierunku skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Podwale.  

W tym miejscu bowiem znajduje się największy w okolicy węzeł komunikacji tramwajowej 

i autobusowej oraz piesza kładka nad Fosą Miejską, która prowadzi w kierunku ścisłego 

centrum miasta (Rynku).  

Rozwiązane takie jest także zgodne w wytycznymi konserwatorskim oraz 

architektonicznymi zawartymi  w „Wytycznych na potrzeby opracowania koncepcji 

zagospodarowania obszaru w rejonie Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu” 

opracowanymi przez Biuro Rozwoju Wrocławia, zgodnie z którymi należy pozostawić 

układ peronów Dworca Świebodzkiego w kształcie historycznym i dążyć do 

przeznaczenia ich na cele kolejowe zgodnie z pierwotną funkcją. 
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Według informacji, UMWD planuje osiągnięcie planowanych wartości pracy 

eksploatacyjnej uruchamianych pociągów oraz realizację wszystkich zadań 

inwestycyjnych związanych z liniami DKD biegnącymi z dworca Wrocław Świebodzki do 

roku 2020. 
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