
Dwie bliźniacze przelotowe hale postojowe 
w tylnej części połączone wieżą ciśnień. Każda 
hala o wymiarach 70 x 25 m z miejscem na gara-
żowanie 56 dwuosiowych wagonów silnikowych 
oraz 7 kanałami rewizyjnymi. Murowany obiekt 
pod względem architektonicznym nawiązujący 
do historyzmu i neogotyku. W podobnym stylu 
duże pomieszczenie warsztatowe, a także dodat-
kowe dwa budynki – jeden administracyjny, 
drugi mieszkalny. Od frontu duży plac manew-
rowy. Tak pierwotnie wyglądał kompleks zajezdni 
tramwajowej wzniesionej latach 1900–1901 
i rozbudowanej w późniejszych latach.

Zajezdnia przy Frankfurter Strasse (ob. 
ul. Legnicka) użytkowana była w latach 
1901–1911 jako jedna z trzech zajezdni pry-
watnej spółki Breslauer Strassen-Eisenbahn 
Gesellschaft. W 1911 r. spółkę wykupiło miasto 
i włączyło w struktury miejskiego przewoźnika – 
firmy Staedtische Strassenbahn Brealau. Tak jak 
pozostałe zajezdnie, tak i ta służyła do garażowa-
nia, postoju i przeglądów technicznych tramwa-
jów elektrycznych. Po I wojnie światowej stała Kamilla Jasińska

Starszy specjalista w Dziale Redakcja
Centrum Historii Zajezdnia

7 kwietnia 2010 r. do rejestru zabytków wrocławskich został wpisany 
kompleks jednej z trzech najstarszych we Wrocławiu zajezdni powstałych 
blisko 120 lat temu w dobie elektryfikacji wrocławskich tramwajów konnych 

– zajezdnia nr V „Popowice” przy ul. Legnickiej 65.    

Polecamy zdjęcia archiwalne na stronie polska-org.pl oraz audycję Radia Wrocław z cyklu „Dźwiękowa historia” 
poświęconą historii wrocławskich tramwajów (opowiada Tomasz Sielicki)

Zajezdnia tramwajowa przy Frankfurter Strasse (ob. ul. Legnicka) 
ok. 1933–1944, fot. za: polska-org.pl 

„Niedziela na zapleczu MPK”, czyli dzień otwarty w Warsztatach 
Naprawczych na terenie zajezdni przy ul. Legnickiej, 

przełom lat 70. i 80. XX w., fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1981.  
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Zajezdnia tramwajowa „Popowice”

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

się Warsztatami Głównymi, gdzie prowadzone 
były remonty generalne taboru. Po II wojnie 
światowej, podczas której została częściowo 
uszkodzona, pełniła rolę Zakładu Napraw 
Taboru, a do połowy lat 60. – zajezdni postojo-
wej. Tuż przy istniejącej na jej terenie wydajnej 
studni głębinowej w latach 70. utworzono myj-
nię tramwajową. Przez pewien czas (do 2003 r.) 
mieściło się w niej Muzeum Komunikacji 
Miejskiej prowadzone przez Towarzystwo 
Miłośników Komunikacji Miejskiej. Podobnie 
jak na placu przy najsłynniejszej wrocławskiej 
zajezdni nr VII przy ul. Grabiszyńskiej, która dziś 
jest siedzibą Centrum Historii Zajezdnia, tak 
na terenie zajezdni „Popowice” organizowane 
były msze święte m.in. w okresie wybuchu 
„Solidarności” w 1980 r. Obecnie zajezdnia 
„Popowice” jest jedną z trzech nieczynnych, 
ale zachowanych przedwojennych zajezdni. 
Z pozostałych jedną wyburzono w 2009 r. 
(zajezdnia nr VIII przy ul. Krakowskiej), inne 
pełnią do dziś swoją funkcję.

https://polska-org.pl/508925,Wroclaw,Zajezdnia_tramwajowa_nr_5_Popowice_dawna.html
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/92972/Dzwiekowa-historia-Historia-z-szyn-wzieta-Tak-zmienialy-sie-z-wroclawskie-tramwaje 

