
PLAN ZABEZPIECZENIA MIASTA TRZEBNICA W ZAKRESIE RUCHU DROGOWEGO
W DNIU 25 LIPCA 2016R

uroczystości religijne w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016

1 Podstawa opracowania

W dniu 25 lipca 2015r o godz. 11.00 odbędzie się w trzebnickiej bazylice Msza Święta dla 
uczestników Światowych Dni Młodzieży 2016 przebywających na terenie Diecezji Wrocławskiej.
Według organizatora uroczystości w mszy będzie uczestniczyć ok. 6000-7000 osób (dane na dzień 
23 czerwca). Osoby te będą w zdecydowanej większości poruszały się z wykorzystaniem transportu 
autokarowego na trasie Wrocław – Trzebnica – Kraków. Grupa ok. 600 osób zostanie dowieziona 
komunikacją kolejową do Obornik Śląskich skąd zostanie przewieziona do Trzebnicy autokarami 
(powrót analogicznie). Przyjazd do Obornik Śląskich g. 09.15 wyjazd g.14.55.

W związku z powyższym spodziewany jest przyjazd ok. 120 autokarów, z których dla ok. 
100 należy zapewnić miejsca postojowe.

Dodatkowo  zachodzi  konieczność  wyłączenia  z  ruchu  ul.  Jana  Pawła  II  przylegającej 
bezpośrednio do miejsca organizacji mszy.

2. Przyjęte rozwiązania

a) przygotowano projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zamknięcia ul. Jana Pawła II w dniu 25 
lipca  2016r  Na  ul.  Jana  Pawła  II  zostanie  wystawiony  stały  posterunek  Straży  Miejskiej  w 
Trzebnicy.( mapa orientacyjna – Zał nr 2)

b)  biorąc  pod  uwagę  możliwość  przyjazdu  do  Trzebnicy  autokarów  niezgłoszonych  przez 
organizatora wyznaczono zwiększoną liczbę miejsc postojowych dla autokarów na terenie miasta:

Targowisko miejskie ul. Milicka „A” ok. 60 miejsc Zał nr 3

parking przy ul. Brodatego „D” ok. 17 miejsc Zał nr 4

teren przy ul. Milickiej (dawna baza ZDP) „C” ok. 20 miejsc Zał nr 5

parking ul. Cicha „B” ok. 7 miejsc Zał nr 3

parking ul. Sportowa „I” ok. 8 miejsc Zał nr 6

parking ul. Leśna (przy Gminnym Parku Wodnym) „G” ok. 10 miejsc Zał nr 7

parking przy ul. Wrocławskiej (dawny „Wagonik”) „H” ok. 6 miejsc Zał nr 8

parking ul. Oleśnicka (Orlik) „E” ok. 12 miejsc Zał nr 9

parking  firmy Vermairen ul. Wrocławska „F” ok. 30 miejsc Zał nr 10

parking na terenie firmy Transmar /prywatny/ ul. Cicha „B” ok. 10 miejsc Zał nr 3

Łącznie ok. 180 miejsc postojowych dla autokarów. 

Dodatkowo zaplanowano zarezerwowano miejsca postojowe dla  minibusów przy ul.  3-go Maja 
oraz ul. Wrocławskiej. (Ok. 40 miejsc). Załącznik nr 11



c) autokary przewożące uczestników spotkania z pociągu specjalnego do Obornik Śląskich będą 
wjeżdżać do Trzebnicy ul. Obornicką a po wysadzeniu pasażerów na ul. Marcinowskiej wyjeżdżać 
w  kierunku  Obornik  Śląskich.   (UWAGA –  ostateczna  trasa  powrotna  zostanie  ustalona  w 
porozumieniu z z wykonawcą przebudowy węzła drogowego S5/DK5/DW340)

d) w celu zapewnienia sprawnego rozlokowania autokarów planuje się wystawienie we współpracy 
z KPP Trzebnica posterunków na drogach dojazdowych w godzinach 07.00 – 11.30  tj.

 zjazd z DK5 w ul. Wrocławską
 zjazd z DK 5 w ul. Obornicką
 zjazd z DK 5 w ul. Marcinowską (w zależności od przyjętej trasy – patrz ppkt. c) )
 skrzyżowanie dróg DK5 / DK15 (przy miejscowości Nowy Dwór)
 ul. Milicka (DK15) (skrzyżowanie z ul. H. Brzoski)
 ul. H. Brodatego (DW340) – wyjazd w k. Oleśnicy
 ul. Oleśnicka (droga powiatowa 1341D) – wyjazd w k. Łoziny (węzeł S8)

Autokary wjeżdżające do miasta kierowane będą w kolejności na wskazane parkingi. W pierwszej 
kolejności autokary będą kierowane na :
- parking na targowisku miejskim przy ul. Milickiej 
- parking na terenie firmy Vermairen na ul. Wrocławskiej
Na terenie tych  dwóch parkingów będą wystawione posterunki Straży Miejskiej w Trzebnicy. Na 
wszystkich parkingach przewiduje się również funkcjonowanie służb informacyjnych organizatora.

UWAGA :  ze względu na ograniczenie wysokości  przejazdu (do 3,3 m) pod wiaduktem na ul. 
Wrocławskiej  ilość  autokarów  wjeżdżających  na  ul.  Wrocławską  nie  może  przekroczyć  liczby 
miejsc dostępnych na parkingu.

e) Wyjazd autokarów z parkingów jest planowany od godziny 13.00. Strumień pojazdów będzie 
dywersyfikowany w następujących kierunkach (załącznik nr 12):

 węzeł A8 Wrocław Północ drogą DK5 ok. 30 autokarów
 węzeł S8 Łozina  drogą powiatową 1341D ok. 35 autokarów 
 Oleśnica drogą DW340 ok. 35 autokarów
 Oborniki Śląskie (pociąg specjalny) drogą DW340 - 6 autokarów (po 2 przejazdy)

W trakcie wyjazdu pojazdów planuje się utrzymanie posterunków na drogach wylotowych jak w 
ppkt d)

Zadaniem  posterunków  przy  parkingach  i  na  punktach  wylotowych  będzie  m.in. 
rozdzielenie strumienia pojazdów celem niedopuszczenia do powstania stwarzających utrudnienia 
w ruchu kolumn a także reagowanie na przypadki wystąpienia zakłóceń w płynności ruchu wraz z 
ew. podejmowaniem kierowania ruchem na możliwe objazdy w przypadku znacznego utrudnienia 
ruchu na danym kierunku lub jego całkowitego wstrzymania.

Planowany czas wyjazdu autokarów – od godz. 13.00 do godz. 18.00. 
( od godz. 13.00 przewidywane jest przez organizatora wydawanie posiłków dla uczestników na 
terenie Błoni Trzebnickich (tzw. Plac Pielgrzymkowy))


