
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 65. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 września 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

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

przez teren Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 

Uzasadnienie. 

W nawiązaniu do mojego oświadczenia z dnia 7 grudnia 2017 r., złożonego na 51. posiedzeniu Senatu, 

oraz do odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. chciałbym ponownie zwrócić się 

w sprawie wprowadzenia oświetlenia autostrad A1 i A4, przebiegających przez teren Górnośląskiego Związ-

ku Metropolitalnego. 

Zgodnie z odpowiedzią ministerstwa, nie ulega wątpliwości, iż obecnie odcinki autostrad są oświetlone 

zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Jeżeli jednak wprowadzenie nowych rozwiązań, a zatem oświe-

tlenie całych odcinków pomiędzy zjazdami, przyczyniłoby się do poprawy komfortu, a przede wszystkim 

bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury drogowej, to czyż w tej sytuacji zmiana istniejących przepisów 

nie byłaby celowa i konieczna? 

Nie zgadzam się ze stwierdzeniem Pana Ministra, że realizacja mojego wniosku zrodziłaby konieczność 

zmiany umowy z koncesjonariuszem A4, firmą Stalexport Autostrada Małopolska SA, gdyż, jak słusznie Pan 

zauważył, firma ta jest zarządcą autostrady na odcinku od Katowic (Mysłowic) do Krakowa. W moim 

oświadczeniu wnioskowałem o wprowadzenie oświetlenia na odcinku od Gliwic do Mysłowic, lecz nic nie 

stoi na przeszkodzie, by oświetleniem objąć trasę od Gliwic do węzła Murckowska w Katowicach. Oba 

wspomniane odcinki (autostrady A1 i A4) podlegają GDDKiA, a więc urzędowi wyłącznie państwowemu. 

Argumentacja ministerstwa w tej kwestii nie jest zatem sprzeczna z moim wnioskiem. 

Obszar metropolii, przez który przebiegają odcinki autostrad A1 i A4, jest istotnie wysoce zurbanizowany, 

w związku z czym odcinki oświetlone i nieoświetlone bardzo często się przeplatają. Wjeżdżanie z obszaru 

bardzo dobrze oświetlonego do obszaru ciemnego i odwrotnie wywołuje duże zmęczenie u kierowcy i bardzo 

pogarsza komfort jazdy, szczególnie podczas opadów. Moim zdaniem korzyści, jakie przyniosłoby to przed-

sięwzięcie, znacznie przewyższyłyby poniesione nakłady. Obecnie podobne rozwiązania (oświetlenie całych 

odcinków autostrad) są urzeczywistnione w innych krajach Europy, np. w Belgii. Dzięki zastosowaniu ener-

gooszczędnej technologii świateł LED rozwiązanie to jest bezpieczne, oszczędne i przyjazne dla środowiska 

naturalnego. 

Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku. Uważam, że proponowane przeze mnie roz-

wiązania w istotnym stopniu mogą przyczynić się do poprawy jakości użytkowania autostrad na obszarze 

metropolii górnośląskiej i w równie wysokim stopniu zwiększą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowe-

go. 

Z szacunkiem 

Krystian Probierz 
 


