
Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów:
Andrzeja Misio³ka, S³awomira Kowalskiego,

Leszka Piechotê oraz Paw³a Klimowicza,

na 70. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 lutego 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
autostrad p³atnych wprowadza zasadê niepobierania op³at od pojazdów, o których mowa w art. 37a ust. 6
pkty 1 i 2 ustawy z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o autostradach p³atnych i Krajowym Funduszu Drogo-
wym, korzystaj¹cych z niektórych odcinków autostrad A1, A2, A4 i A8. S¹ to odcinki przebiegaj¹ce w bezpo-
œrednim s¹siedztwie aglomeracji i najwiêkszych polskich miast. W przypadku tak zwanej metropolii
œl¹skiej w projekcie rozporz¹dzenia ujête zosta³y dwa odcinki, odcinek autostrady A1 od wêz³a Gliwice-Soœ-
nica do wêz³a Bytom i odcinek autostrady A4 od wêz³a Gliwice-Kleszczów do wêz³a Katowice-Murckowska.

Autorzy oœwiadczenia wnioskuj¹ o wprowadzenie zmian w projekcie rozporz¹dzenia pozwalaj¹cych na
niepobieranie op³at za przejazd wszystkimi odcinkami autostrad A1 i A4 przebiegaj¹cymi przez obszar me-
tropolii œl¹skiej, a wiêc na odcinku A1 od wêz³a Gliwice-Soœnica do wêz³a Port Lotniczy Katowice w Pyrzowi-
cach i na odcinku A4 od wêz³a Gliwice-Kleszczów do wêz³a Brzêczkowice.

Za przyjêciem proponowanego przez nas rozwi¹zania przemawia fakt, ¿e wskazane odcinki autostra-
d A1 i A4 przebiegaj¹ wewn¹trz silnie zurbanizowanego obszaru, zamieszkanego przez ponad dwa milio-
ny mieszkañców. Wielu z nich z uwagi na miejsce zamieszkania oraz pracy zmuszonych jest codziennie
przemieszczaæ siê pomiêdzy poszczególnymi miastami.

Zwracamy uwagê na to, ¿e rozwi¹zaniem proponowanym w projekcie rozporz¹dzenia wprowadza siê nie-
zrozumia³e na Górnym Œl¹sku i niczym nieuzasadnione utrudnienia oraz pogarszanie warunków ¿ycia
mieszkañców pó³nocnej i wschodniej czêœci aglomeracji. O ile w oczekiwanej sytuacji znajduj¹ siê miesz-
kañcy takich miast jak Gliwice czy Zabrze, gdzie przejazd odcinkami autostrad A1 i A4 w ca³oœci zostanie
zwolniony z op³at, o tyle pobór op³at za przejazd na odcinkach pomiêdzy wêz³ami Bytom i Piekary Œl¹skie
czy Katowice-Murckowska i Brzêczkowice prowadziæ bêdzie do ucieczki kierowców na bezp³atne drogi lo-
kalne w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Mys³owicach czy Sosnowcu.

Ponadto wiele w¹tpliwoœci budzi usytuowanie punktów poboru op³at, które z natury s¹ miejscami
wzmo¿onej koncentracji ruchu, praktycznie w samym centrum Bytomia i Katowic, a tak s¹ zlokalizo-
wane wêz³y Bytom na autostradzie A1 i Katowice-Murckowska na autostradzie A4.

Akceptacja lokalizacji odcinków autostrad A1 i A4 wewn¹trz obszaru tak zwanej metropolii œl¹skiej wy-
nika³a w du¿ym stopniu z oczekiwania, i¿ wybudowanie i udostêpnienie tych odcinków przyniesie znacz¹c¹
poprawê uk³adu drogowego i podniesie komfort komunikacyjny na tym obszarze. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
wszelkie wydatki inwestycyjne, modernizacyjne, jak i na bie¿¹ce utrzymanie dróg, w tym dróg krajowych
przebiegaj¹cych przez obszar tak zwanej metropolii œl¹skiej, ponoszone s¹ przede wszystkim z bud¿etów
tworz¹cych j¹ miast maj¹cych status miast na prawach powiatów.

Przyjêcie proponowanych przez nas zmian umo¿liwi równie¿ wyprowadzenie z miast ruchu samo-
chodowego odbywaj¹cego siê do Miêdzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, a tym
samym istotne odci¹¿enie ich uk³adów drogowych. W ten sposób dostêpnoœæ portu lotniczego „Katowi-
ce” w Pyrzowicach bêdzie analogiczna do dostêpnoœci portów lotniczych w Krakowie i Wroc³awiu, do
których dojazd odcinkami autostrad A4 i A8 bêdzie bezp³atny.

Maj¹c na uwadze wskazane uzasadnienie, liczymy na wprowadzenie zaproponowanych zmian do roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad
p³atnych.
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