
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 51. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 grudnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie dodatkowego oświetlenia na odcinkach autostrad przebiegających 

przez teren Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 

W lipcu br. powstał pierwszy w Polsce związek metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 

Związek metropolitalny objął swym obszarem znaczną część woj. śląskiego, a jego teren zamieszkuje ponad 

2 mln mieszkańców. Jest to obszar nie tylko o bardzo dużej gęstości zaludnienia, ale również o bardzo silnie 

rozwiniętej infrastrukturze. Przez wiele gmin metropolii przebiegają odcinki dwóch autostrad: Al oraz A4. Na 

trasie tych odcinków dość gęsto rozmieszczono wiele węzłów i zjazdów drogowych. Autostrady w znacznym 

stopniu ułatwiają komunikację mieszkańcom woj. śląskiego – świadczy o tym duże natężenie ruchu drogo-

wego. 

Uważam, iż ze względu na przedstawione przeze mnie fakty (częstość rozmieszczenia węzłów, natężenie 

ruchu) celowe byłoby wprowadzenie oświetlenia autostrad na całych odcinkach, a nie tylko w ścisłym rejonie 

zjazdów. Mam tutaj na myśli odcinek Mysłowice – Gliwice w odniesieniu do autostrady A4 oraz odcinek 

Knurów – Piekary Śląskie w odniesieniu do autostrady Al. Są to odcinki, które w całości przebiegają przez 

tereny wysoce zurbanizowane. Z tego powodu zjazdy i węzły drogowe rozlokowane są na tych autostradach 

dość często. Moim zdaniem oświetlenia całych odcinków pomiędzy zjazdami z pewnością przyczyniłoby się 

do poprawy komfortu i bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury drogowej. 

Do zadań metropolii, określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w woj. 

śląskim, należy m.in. planowanie, koordynacja i rozwój publicznego transportu zbiorowego, w tym transpor-

tu drogowego. Wprowadzenie takiego rozszerzonego oświetlenia na głównych trasach drogowych metropolii, 

do których niewątpliwe zaliczają się autostrady, z pewnością stanowiłoby realizacje tego zadania. 

Uprzejmie proszę o informację w sprawie możliwości wdrożenia proponowanych przeze mnie rozwiązań. 

Ich realizacja byłaby prawdopodobnie niemożliwa do wykonania przez pojedyncze gminy, dlatego też nowo 

powstała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stanowi wielką szansę, by urzeczywistnić tego typu przed-

sięwzięcia. 

Krystian Probierz 


