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Interpelacja poselska (20751) – ponowna  

W sprawie zmiany odcinków zwolnionych od opłat od pojazdów za przejazdy autostradami 
(A1 i A4) w województwie śląskim w związku z projektem rozporządzenia Rady Ministrów 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych 

 

Panie Ministrze! 

W odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację poselską odpowiadający w Pana 
imieniu Pan Wiceminister Radosław Stępień, wskazał na formalno-prawne przesłanki ujęcia 
w przedmiotowym projekcie rozporządzenia odcinków autostrad, na których nie pobiera się 
opłat. 

Pierwsza wskazana przesłanka - pozostawanie odcinka w zarządzie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku wymienionych przeze mnie odcinków 
autostrad A1 i A4 na terenie Aglomeracji Górnośląskiej jest bezsprzecznie spełniona. 

Co do drugiej tj. cytuję: „odcinek zlokalizowany jest okolicach najbardziej 
zurbanizowanych miast o największym natężeniu ruchu, mających powyżej 600 tys. 
ludności” –mogę stwierdzić bezsprzecznie, iż wszystkie osoby znające specyfikę Aglomeracji 
Górnośląskiej nie mają wątpliwości co do spełnienia tej przesłanki. W wielu miejscach 
granice administracyjne pomiędzy poszczególnymi miastami wyznaczają w zasadzie jedynie 
tablice z nazwami miejscowości. Osoby spoza regionu odnoszą wrażenie, iż poruszają się po 
jednym wielkim mieście. W taki sposób ukształtowana jest także publiczna komunikacja 
autobusowa i tramwajowa, czy ciągle przebudowywany by sprostać zwiększającym się 
potrzebom mieszkańców regionu i jego rozwijającej się gospodarki wewnątrz aglomeracyjny 
układ drogowy. 

W tym stanie rzeczy utrzymywanie stanowiska, o niewłączenia do projektu 
Rozporządzenia Rady Ministrów odcinków autostrad A1 węzeł Międzynarodowy Port 
Lotniczy (MPL) Katowice w Pyrzowicach – węzeł Piekary – węzeł Bytom - węzeł Sośnica, 



oraz A4 węzeł Murckowska – węzeł Brzęczkowice, rozmija się zarówno z oczekiwaniami 
mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej , jak i utrudni już skomplikowaną i odznaczającą się 
bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego sytuację komunikacyjną w miastach, gdyż 
wymienione odcinki autostrad stanowią integralne elementy „wewnętrznego” układu 
drogowego w obrębie miast Metropolii „Silesia”. 

Proszę o odpowiedź, jakie jest stanowisko Pana Ministra wobec wniosku 
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przekazanego do resortu wraz z uzasadnieniem, w 
którym ta zrzeszająca miasta Aglomeracji organizacja samorządowa przedstawiła swoje 
negatywne stanowisko wobec nie ujęcia wymienionych wyżej odcinków autostrad  
w projekcie rozporządzenia?  

Czy w ocenie Pana Ministra trzeci najważniejszy port lotniczy w kraju, jakim jest 
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice-Pyrzowice”, leżący w ciągu autostrady A1 
obejmującej kilkanaście miast Aglomeracji, nie jest jej integralnym elementem? Dojazd do 
niego, który miała ułatwić budowa autostrady A1 nie można obciążać opłatami! 

Jako poseł na Sejm RP z okręgu wyborczego Katowice odbieram również liczne 
sygnały mieszkańców, będące komentarzem do propozycji rządowych. Sprowadzają się one 
do wniosku, iż propozycje zawarte w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów 
wprowadzają po ponad 60-ciu latach na nowo „podział” tej części Górnego Śląska w taki 
sposób, iż opłaty za przejazd od węzła Bytom do węzła MPL-Katowice-Pyrzowice mają 
uiszczać kierowcy na obszarze włączonym w 1922 r. do Polski! (w przeciwieństwie do 
obszaru realizowanego odcinka Sośnica-Bytom będącego w granicach państwa niemieckiego 
do 1945 r.). Czy Pan Minister życzy sobie, aby proponowane przez niego rozwiązania, były  
w ten właśnie sposób komentowane trwale przez opinię publiczną na Górnym Śląsku? 

Panie Ministrze proszę o udzielenie odpowiedzi zawierającej pełne stanowisko 
resortu w podniesionych przeze mnie kwestiach. 

 

Z poważaniem 

 

                                 /-/Jerzy Polaczek 


