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WEEKENDOWE ZAMKNIĘCIA AUTOSTRADY A4 KATOWICE-KRAKÓW
2020.06.19 / 14:39 | Aktualności
W najbliższy weekend, 20 i 21 czerwca br. na autostradzie A4 Katowice-Kraków prowadzona będzie
rozbiórka ciepłociągu między węzłami Murckowska i Mysłowice. Pracom towarzyszyć będą kilkukrotne,
chwilowe zamknięcia jezdni w obu kierunkach.

Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie w rejonie km 341,2 – 342,5. Wykonawca robót planuje czterokrotne,
nie dłuższe niż 20 minut, zamknięcia autostrady A4 Katowice-Kraków. Będą one miały miejsce między godziną 23.00, w
sobotę 20 czerwca br. a godziną 10.00, w niedzielę 21 czerwca br. Przejazd w obu kierunkach będzie w tym czasie
niemożliwy.

– Prace przeprowadzimy możliwie najsprawniej, by ograniczyć uciążliwości odczuwane przez kierowców. Warto jednak
mieć je na względzie, planując podróż naszym odcinkiem A4, np. na lotnisko w Balicach, które właśnie wznowiło loty.
Apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na zmienione oznakowanie przed miejscem wykonywania robót –
mówi Rafał Czechowski, rzecznik SAM SA.

Planowane prace uzależnione są od warunków atmosferycznych, w związku z czym czas ich wykonania może ulec
zmianie.

Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji zmian w organizacji ruchu są publikowane na stronie
internetowej: www.ia4.pl, na twitter.com/A4KatKra oraz w Punktach Informacji Drogowej.

###

Informacje o SAM S.A.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zarządza 60-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a
Krakowem. Jest to pierwsza pełnowartościowa tego typu droga w Polsce, wybudowana w ramach partnerstwa publicznoprywatnego, jako inwestycja typu brownﬁeld – na bazie drogi powstałej w latach 70. i 80. Stalexport Autostrada
Małopolska S.A. uzyskała koncesję na jej przystosowanie do wymogów autostrady płatnej oraz eksploatację w 1997 roku.
Wymagało to licznych inwestycji. Wszystkie projekty inwestycyjne, a także bieżące utrzymanie pasa drogowego
ﬁnansowane są z przychodów z tytułu poboru opłat za przejazd odcinkiem koncesyjnym oraz kredytów pozyskanych z
międzynarodowego konsorcjum bankowego. Projekt realizowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w
odróżnieniu od innych koncesji na zarządzanie autostradami płatnymi, nie obciąża Skarbu Państwa żadnymi
zobowiązaniami. Spółka nie korzysta z żadnych dotacji, czy też gwarancji Skarbu Państwa.

Dodatkowych informacji udzieli:

Rafał Czechowski
Rzecznik prasowy SAM S.A.
e-mail: rafal.czechowski@imagopr.pl
tel. 601 063 200

