
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 marca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W 2019 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przedsiębiorstwo INKOM, KRS: (…), 

NIP: (…), REGON (…), adres siedziby: (…) opracowało „Koncepcję przebiegu autostrady A4 bis w ujęciu 

wariantowym”. 

Autostrada ta miałaby być obwodnicą dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odciążając istniejącą 

już drogę A4. Koncepcja została wpisana w Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 

2020+. 

W wariancie I, II oraz III droga ma przebiegać przez gminę Wyry. Władze samorządowe wraz z miesz-

kańcami wyrazili swój sprzeciw wobec budowy, tłumacząc, że nie przyniesie ona żadnych pozytywnych 

zmian w funkcjonowaniu samorządu. Co więcej, wszystkie podane warianty mają przebiegać przez sam śro-

dek gminy, dzieląc ją na dwie odrębne części i przerywając dotychczasowe węzły komunikacyjne. 

W jednym z wariantów droga ma przebiegać przez dzielnicę miasta Mikołów, Kamionkę, oraz przez dwa 

bardzo popularne dla tego regionu obszary ekologiczne, tj. Dolinę Jamny oraz Wzgórze Kamionka. Budowa 

autostrady spowodowałaby utratę dóbr naturalnych tych obszarów. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Kiedy i czy planowane są konsultacje społeczne wśród mieszkańców gmin, przez które przebiegać ma 

trasa? Czy wyniki konsultacji będą miały wpływ na wybór któregoś z wariantów? Kto będzie przeprowadzał 

konsultacje? W jakiej formie będą się one odbywać? 

2. Kiedy zostanie podjęta decyzja w sprawie wyboru wariantu trasy? Kto będzie odpowiedzialny za tę de-

cyzję? Czy ministerstwo posiada opinie ekspertów dotyczące planowanych tras? Czyje? Kiedy zostały one 

wydane? Jaki był ich koszt? 

3. Czy w budżecie GDDKiA na rok 2021 zostały zabezpieczone środki na budowę tej autostrady? Jeżeli 

tak, to jaka to jest kwota? Ile będą kosztowały prace wykonane w roku bieżącym? Co w ramach planowanego 

budżetu zostanie zrealizowane? 

4. Czy w wariantach budowy uwzględnione są ekrany dźwiękochłonne? Na jakich odcinkach trasy? Dla-

czego akurat na tych? Kto opiniował ich rozmieszczenie? 

5. Na kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji oraz jej zakończenie? Kiedy zostanie ogłoszony prze-

targ na budowę? W jakiej ilości środki mają zostać przekazane na budowę? Kto ma pokryć koszty inwesty-

cji? 
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