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PSG we Wrocławiu - Strachowicach
12.11.2013

ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław
tel. +48 71 358 47 00 (całodobowo)
fax +48 71 358 47 05
tel./fax +48 71 358 13 57
Informacje dla podróżnych (Kierownik Zmiany Grupy Bezpieczeństwa Lotów)
tel. +48 71 358 47 50 (całodobowo)
Komendant: ppłk SG Artur Maliński
Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach powstała w 1992 roku.
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w
poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych
sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.
Godziny przyjmowania interesantów w sprawach dot. cudzoziemców, w których właściwy jest Komendant PSG we
Wrocławiu -Strachowicach: PN-PT 7:30-15:30

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
●

imię i nazwisko skarżącego,

●

dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer

domu/mieszkania),
●

dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie
organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i
wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się
bez rozpoznania.
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Placówka zasięgiem swojego działania obejmuje powiaty: oleśnicki, milicki, trzebnicki, wrocławski oraz miasto
Wrocław.

Port lotniczy Wrocław - Strachowice im. Mikołaja Kopernikajest usytuowany w południowo - zachodniej części
Polski w pobliżu jednego z największych miast Polski - Wrocławia. Wrocław, ze względu na swoje duże
znaczenie gospodarcze i położenie geograficzne, ciągle rozwija się jako centrum biznesowe i kulturalne
regionu. Przekłada się to również na rozwój i znaczenie lotniska, które obecnie zajmuje piąte miejsce w Polsce
w zakresie obsługi ruchu pasażerskiego.
Port lotniczy położony jest 10 km na południowy zachód od centrum Wrocławia. Samo lotnisko powstało na
potrzeby niemieckiego wojska jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku, jednak intensywny rozwój portu
lotniczego we Wrocławiu rozpoczął się w roku 1990 wraz z utworzeniem spółki Port Lotniczy Wrocław S.A. W
1993r. uruchomiono pierwsze połączenie zagraniczne z Frankfurtem nad Menem.
W roku 2008 oddano do użytku nowy terminal pasażerski o powierzchni 1900 m kw., który następnie - w 2012
roku - rozbudowano na potrzeby przyjęcia gości i obsługi pasażerów związane z EURO 2012. Terminal może
obsłużyć ok. 3 mln pasażerów rocznie.
Obecnie z lotniska realizowane są połączenia linii regularnych i tanich linii lotniczych: Adria Airways, American
Airlines, Air Baltic, Air Canada, Blue1, Cathay Pacific, Etihad Airways, EuroLOT, LOT, Lufthansa, Norwegian,
Ryanair, SAS, Singapore Airlines, TAP, Wizzair.
Z lotniska we Wrocławiu obsługiwane są obecnie połączenia do miast: Gdańsk, Warszawa, Lublin, Alicante (
połączenie sezonowe letnie), Barcelona Girona (połączenie sezonowe letnie), Berlin Tegel, Birmingham,
Bolonia, Bournemouth (połączenie sezonowe letnie), Bristol, Bruksela, Cork, Doncaster - Sheffield, Dortmund,
Dublin, Düsseldorf, East Midlands, Eindhoven, Forli Bolonia (połączenie sezonowe letnie), Frankfurt, Glasgow Prestwick, Kopenhaga, Kreta (Chania - połączenie sezonowe letnie), Liverpool, Londyn - Luton, Londyn Stansted, Malaga (połączenie sezonowe letnie), Malmö (połączenie sezonowe letnie), Malta (połączenie
sezonowe letnie), Mediolan Bergamo, Monachium, Oslo - Torp, Oslo - Rygge, Paryż - Beauvais, Piza (połączenie

sezonowe letnie), Praga, Ryga (połączenie sezonowe), Rzym - Ciampino, Shannon, Wenecja Treviso
(połączenie sezonowe letnie).

