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WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI

Informujemy uprzejmie, że zakończono już wymianę nawierzchni na odcinku 6 km pomiędzy węzłem Jeleń, a
Placem Poboru Opłat w Mysłowicach. Wymiana nawierzchni realizowana jest jeszcze na Placu Poboru Opłat w
Balicach. Remontowi nawierzchni towarzyszą prace związane z poszerzeniem wlotów na place poboru opłat w
Mysłowicach i w Balicach.

Utrudnienia w ruchu

Od dnia 21 listopada (czwartek) planowana jest likwidacja utrudnień w rejonie wyremontowanego obiektu
mostowego znajdującego się w km 389+500 (pomiędzy węzłem Chrzanów, a Placem Poboru Opłat w Balicach).
W nocy wprowadzana będzie tymczasowa organizacja ruchu na obu jezdniach autostrady. W porze dziennej
zachowane zostaną po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ale w porze nocnej w dniach od 21 do 24 listopada
tj. czwartek – niedziela oraz 23 listopada (sobota) w porze dziennej na obu jezdniach na odcinku ok. 500 m
okresowo czynny będzie tylko jeden pas ruchu.
W czasie wprowadzania zmian ruch będzie się odbywał z ograniczeniem prędkości.

w listopadzie z powodu ww. prac na Placu Poboru Opłat w Balicach w kierunku do Katowic zawężony jest dojazd
do pasów poboru,
przed Placem Poboru Opłat w Mysłowicach, na jezdni w kierunku Krakowa dwa zwężone są pasy ruchu na

krótkim odcinku.

PRACE REMONTOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1) między Węzłem Rudno, a Placem Poboru Opłat w Balicach

km 397 - w związku z zakończeniem prac remontowych na obiekcie mostowym od 14 do 16 listopada w
godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) będą występować lokalne zawężenia do jednego pasa związane z
przywróceniem stałej organizacji ruchu. 17 listopada od godziny 6.00 zostanie przywrócona stała organizacja
ruchu i zlikwidowane zostaną utrudnienia w tym rejonie,
km 389 do końca listopada 2019 r. dwa zwężone pasy ruchu w obu kierunkach jazdy.

2) w rejonie węzła Mysłowice

(km 347) do listopada 2020 r. dwa zwężone pasy ruchu w obu kierunkach jazdy.

MODERNIZACJA ODWODNIENIA między węzłami Rudno i Chrzanów

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe.

