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Załącznik nr 12 

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

Lp. Numer 
drogi 

Lokalizacja drogi 
powiat - gmina/miasto Przebieg dróg w miastach Odcinki 

1 2 3 4 5 
          
    Powiat częstochowski     
1 A1   gm. Kruszyna      
  A1    gm. Mykanów      
  A1 gm. Rędziny     
  A1   gm. Mykanów      
  A1 gm. Rędziny     
  A1   gm. Mykanów      
          
  A1 m. na prawach powiatu Częstochowa bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat częstochowski     
  A1   gm. Mykanów      
          
    Powiat kłobucki     
  A1 gm. Kłobuck     
  A1 gm. Wręczyca Wielka     
          
    Powiat częstochowski     
  A1 gm. Blachownia     
          
  A1 m. na prawach powiatu Częstochowa bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat częstochowski     
  A1 gm. Konopiska     
          
  A1 m. na prawach powiatu Częstochowa bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat częstochowski     
  A1 gm. Konopiska     
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  A1 gm. Poczesna     
  A1 gm. Starcza     
          
    Powiat lubliniecki     
  A1 gm. Woźniki     
  A1 m. Woźniki bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
  A1 gm. Woźniki     
  A1 m. Woźniki bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat tarnogórski     
  A1 gm. Ożarowice     
  A1 gm. Miasteczko Śląskie     
  A1 gm. Ożarowice     
          
    Powiat będziński     
  A1 gm. Bobrowniki     
      

 
  

  A1 m. na prawach powiatu Piekary Śląskie bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  A1 m. na prawach powiatu Bytom bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat tarnogórski     
  A1 gm. Zbrosławice     
          
  A1 m. na prawach powiatu Zabrze bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat tarnogórski     
  A1 gm. Zbrosławice     
          
  A1 m. na prawach powiatu Gliwice bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat gliwicki     
  A1 gm. Gierałtowice     
          
  A1 m. na prawach powiatu Gliwice bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          



D
ziennik U

staw
 

– 160 –  
Poz. 455

 

 
 – 3 – 

    Powiat gliwicki     
  A1 m. Knurów bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta   
  A1 gm. Gierałtowice     
  A1 m. Knurów bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta   
          
    Powiat rybnicki     
  A1 m. Czerwionka-Leszczyny bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta   
  A1 gm. Czerwionka-Leszczyny     
  A1 m. Czerwionka-Leszczyny bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta   
  A1 gm. Czerwionka-Leszczyny     
          
  A1 m. na prawach powiatu Żory bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  A1 m. na prawach powiatu Rybnik  bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  A1 m. na prawach powiatu Żory  bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat rybnicki     
  A1 gm. Świerklany     
      

 
  

  A1 m. na prawach powiatu Żory  bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat rybnicki     
  A1 gm. Świerklany     
          
    Powiat wodzisławski     
  A1 gm. Mszana     
  A1 gm. Godów     
  A1 gm. Gorzyce     
  A1 gm. Godów     
  A1 gm. Gorzyce     
          
    Powiat tarnogórski     
  S1 gm. Ożarowice   od skrzyżowania A1/S1 
          
    Powiat będziński     
  S1 gm. Mierzęcice     
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  S1 gm. Siewierz     
  1 gm. Siewierz     
          

  
1 m. na prawach powiatu Dąbrowa 

Górnicza                                                                           
ul. św. Jana Pawła II  od granicy miasta - do początku drogi ekspresowej 

  S1   ul. św. Jana Pawła II od początku drogi ekspresowej - do granicy miasta 
          
  S1 m. na prawach powiatu Sosnowiec                                                               ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  S1 m. na prawach powiatu Jaworzno ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  S1 m. na prawach powiatu Mysłowice                                                               ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat bieruńsko-lędziński     
  S1 m. Imielin ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
  S1 m. Lędziny ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  S1 m. na prawach powiatu Mysłowice ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat bieruńsko-lędziński     
  S1 m. Lędziny ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  S1 m. na prawach powiatu Katowice ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat bieruńsko-lędziński     
  S1 m. Lędziny ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  S1 m. na prawach powiatu Katowice ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  S1 m. na prawach powiatu Tychy ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do ul. Beskidzkiej 
          
  S1 m. na prawach powiatu Katowice ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  S1 m. na prawach powiatu Tychy ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do ul. Beskidzkiej 
  1   ul. Beskidzka od ulicy bez nazwy /drogi ekspresowej/ - do granicy miasta 
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    Powiat pszczyński     
  1 gm. Kobiór     
  1 gm. Pszczyna     
  1 m. Pszczyna ul. Górnośląska od granicy miasta - do ul. Bielskiej 
  1   ul. Bielska od ul. Górnośląskiej - do granicy miasta   
  1 gm. Goczałkowice-Zdrój     
          

    Powiat bielski     
  1 m. Czechowice-Dziedzice ulica bez nazwy od granicy miasta - do granicy miasta 
          

  1 m. na prawach powiatu Bielsko-Biała ul. Warszawska od granicy miasta - do skrzyżowania S1/S52 
  S1   ul. Niepodległości od skrzyżowania S1/S52 - do Alei św. Jana Pawła II   
      Aleje św. Jana Pawła II   od ul. Niepodległości - do granicy miasta  
          
    Powiat bielski     
  S1 gm. Wilkowice     
  S1 gm. Buczkowice     
          
    Powiat żywiecki     
  S1 gm. Łodygowice     
          
    Powiat bielski     
  S1 gm. Buczkowice     
          
    Powiat żywiecki     
  S1 gm. Łodygowice     
  S1 gm. Lipowa     
  S1 gm. Łodygowice     
  S1 m. Żywiec ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta 
  S1 gm. Radziechowy-Wieprz     
  1 gm. Radziechowy-Wieprz   od końca drogi ekspresowej 
  1 gm. Węgierska Górka     
  1 gm. Milówka      
  S1 gm. Milówka    od początku drogi ekspresowej 
  S1 gm. Rajcza     
  

 
      

  11/ m. na prawach powiatu Częstochowa al. Wojska Polskiego od węzła Częstochowa Północ - do ul. Warszawskiej 
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    Powiat gliwicki     
2 A4 gm. Rudziniec      
          
  A4 m. na prawach powiatu Gliwice bez nazwy /autostrada/  od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat gliwicki     
  A4 gm. Sośnicowice     
          
  A4 m. na prawach powiatu Gliwice bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta  
          
    Powiat gliwicki     
  A4 gm. Pilchowice     
          
  A4 m. na prawach powiatu Gliwice bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat gliwicki     
  A4 gm. Gierałtowice     
          
  A4 m. na prawach powiatu Zabrze bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  A4 m. na prawach powiatu Ruda Śląska al. Piastów Śląskich /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  A4 m. na prawach powiatu Chorzów bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  A4 m. na prawach powiatu Katowice ul. Kochłowicka od granicy miasta - do al. Górnośląskiej 
  A4   al. Górnośląska od ul. Kochłowickiej - do ul. Murckowskiej 
  A4   bez nazwy /autostrada/ od ul. Murckowskiej - do granicy miasta 
          
  A4 m. na prawach powiatu Mysłowice bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat bieruńsko-lędziński     
  A4 m. Imielin bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  A4 m. na prawach powiatu  Jaworzno  bez nazwy /autostrada/ od granicy miasta - do granicy miasta 
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    Powiat lubliniecki     
3 11 gm. Ciasna     
  11 gm. Kochanowice     
  11 m. Lubliniec ulica bez nazwy /obwodnica/ od granicy miasta - do granicy miasta 
  11 gm. Kochanowice     
  11 gm. Pawonków     
  11 m. Lubliniec ulica bez nazwy /obwodnica/ od granicy miasta - do granicy miasta 
  11 gm. Pawonków     
  11 m. Lubliniec ulica bez nazwy /obwodnica/ od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat tarnogórski     
  11 gm. Tworóg     
  11 m. Tarnowskie Góry ul. Zagórska od granicy miasta - do ul. Obwodnica 
  11   ul. Obwodnica od ul. Zagórskiej - do ul. Korola 
  11   ul. Korola od ul. Obwodnica - do granicy miasta 
          
  11 m. na prawach powiatu Bytom ul. Strzelców Bytomskich od granicy miasta - do ul. Wrocławskiej 
  11   ul. Powstańców Warszawskich od ul. Wrocławskiej - do pl. Wolskiego 
          
          
    Powiat gliwicki     
4 40 gm. Rudziniec     
  40 m. Pyskowice ul. Mickiewicza od granicy miasta - do ul. Toszeckiej 
          
          
    Powiat kłobucki     
5 42 gm. Lipie     
          
          
    Powiat kłobucki     
6 43 gm. Krzepice     
  43 m. Krzepice ulica bez nazwy  od granicy miasta - do granicy miasta 
  43 gm. Opatów      
  43 m. Kłobuck  ul. Górnicza od granicy miasta - do ul. Wojska Polskiego 
  43   ul. Wieluńska od ul. Wojska Polskiego - do ronda 
  43   ul. Częstochowska od ronda - do granicy miasta 
  43 gm. Kłobuck      
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  43 m. na prawach powiatu Częstochowa ul. św. Rocha od granicy miasta - do ul. Okulickiego 
  43   ul. Okulickiego od ul. św. Rocha - do ul. św. Krzysztofa 
  43   ul. św. Krzysztofa od ul. Okulickiego - do ul. św. Jadwigi 
  43   ul. św. Jadwigi od ul. św. Krzysztofa - do ul. św. Barbary 
  43   ul. św. Barbary od ul. św. Jadwigi - do ul. św. Kazimierza 
  43   ul. św. Augustyna od ul. św. Barbary - do ul. Pułaskiego 
  43   ul. św. Kazimierza od ul. Pułaskiego - do ul. św. Barbary 
  43   ul. Pułaskiego od ul. św. Kazimierza - do al. Bohaterów Monte Cassino 
  43   al. Bohaterów Monte Cassino od ul. Pułaskiego - do ul. Jagiellońskiej 
  43   ul. Jagiellońska od al. Bohaterów Monte Cassino - do al. Wojska Polskiego 
          
          
7 44 m. na prawach powiatu Gliwice ul. Pszczyńska od skrzyżowania A1/A4 - do granicy miasta 

          
    Powiat gliwicki     
  44 gm. Gierałtowice     
          
    Powiat mikołowski     
  44 m. Mikołów ul. Gliwicka   od granicy miasta - do ul. Cieszyńskiej 
  44   ul. Cieszyńska od ul. Gliwickiej - do ul. Beskidzkiej 
  44   ul. Beskidzka od ul. Cieszyńskiej - do ul. Krakowskiej 
  44   ul. Krakowska od ul. Beskidzkiej - do granicy miasta 
          
  44 m. na prawach powiatu Tychy ul. Mikołowska          od granicy miasta - do ul. Oświęcimskiej 
  44   ul. Oświęcimska od ul. Mikołowskiej - do ul. Turyńskiej 
  44   ul. Turyńska od ul. Oświęcimskiej - do granicy miasta 
          
    Powiat bieruńsko-lędziński     
  44 m. Bieruń  ul. Turyńska od granicy miasta - do ul. Warszawskiej 
  44   ul. Warszawska od ul. Turyńskiej - do granicy miasta 
          
          
    Powiat raciborski     
8 45 gm. Krzyżanowice     
  45 m. Racibórz ul. Hulczyńska od granicy miasta - do ul. Bogumińskiej 
  45   ul. Bogumińska od ul. Hulczyńskiej - do ul. Jana Pawła II 
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  45   ul. Jana Pawła II od ul. Bogumińskiej - do ul. Starowiejskiej 
  45   ul. Starowiejska od ul. Jana Pawła II - do ul. Głubczyckiej 
  45   ul. Głubczycka od ul. Starowiejskiej - do ul. Kozielskiej 
  45   ul. Kozielska od ul. Głubczyckiej - do ul. Kwiatowej 
  45   ul. Kwiatowa od ul. Kozielskiej - do granicy miasta 
  45 gm. Rudnik     
          
          
    Powiat lubliniecki     
9 46 gm. Pawonków      
  46 m. Lubliniec ul. Lisowicka od granicy miasta - do granicy miasta 
  11 gm. Pawonków    od skrzyżowania DK46/DK11 
  11 m. Lubliniec ulica bez nazwy /obwodnica/ od granicy miasta - do granicy miasta 
  11 gm. Pawonków      
  11 gm. Kochanowice      
  11 m. Lubliniec ulica bez nazwy /obwodnica/ od granicy miasta - do granicy miasta 
  11 gm. Kochanowice      
  46 gm. Kochanowice    od skrzyżowania DK46/DK11 
  46 gm. Herby     
          
    Powiat częstochowski     
  46 m. Blachownia ul. Lubliniecka  od granicy miasta - do ul. Częstochowskiej 
  46   ul. Częstochowska od ul. Lublinieckiej - do granicy miasta 
  46 gm. Blachownia     
          
  46 m. na prawach powiatu Częstochowa ul. Przejazdowa od granicy miasta - do ul. Głównej 
  46   ul. Główna od ul. Przejazdowej - do ul. św. Jadwigi 
  43   ul. św. Jadwigi od ul. Głównej - do ul. św. Krzysztofa 
  43   ul. św. Krzysztofa od ul. św. Jadwigi - do ul. Okulickiego 
  46   ul. Okulickiego od ul. św. Krzysztofa - do ul. Szajnowicza-Iwanowa 
  46   ul. Szajnowicza-Iwanowa od ul. Okulickiego - do al. Jana Pawła II 
  46   al. Jana Pawła II od ul. Szajnowicza-Iwanowa - do al. Wojska Polskiego 
  46   al. Wojska Polskiego od al. Jana Pawła II - do ul. Bugajskiej 
  46   ul. Bugajska od al. Wojska Polskiego - do granicy miasta 
          
    Powiat częstochowski     
  46 m. Olsztyn ul. Bugajska od granicy miasta - do ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 
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  46   ul. Franciszka Żwirki i Stanisława 
Wigury 

od ul. Bugajskiej - do pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

  46   pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury - do ul. Kościelnej 
  46   ul. Kościelna od pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego - do ronda Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
  46   rondo Ojca Świętego Jana Pawła II   
  46   ul. Kazimierza Wielkiego od ronda Ojca Świętego Jana Pawła II - do granicy miasta 
  46 gm. Olsztyn     
  46 gm. Janów     
  46 gm. Lelów     
          
    Powiat zawierciański     
  46 gm. Irządze     
          
    Powiat częstochowski     
  46 gm. Lelów     
          
    Powiat zawierciański     
  46 gm. Szczekociny      
  46 m. Szczekociny ul. Lelowska od granicy miasta - do ul. Śląskiej 
          
          
    Powiat cieszyński     

10 S52 m. Cieszyn ul. Graniczna od granicy miasta /państwa/ - do granicy miasta 
  S52 gm. Dębowiec     
  S52 gm. Skoczów     
  S52 m. Skoczów ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od granicy miasta - do granicy miasta   
  S52 gm. Skoczów     
          
    Powiat bielski     
  S52 gm. Jasienica     
          
  S52 m. na prawach powiatu Bielsko-Biała ul. Bohaterów Monte Cassino od granicy miasta - do skrzyżowania S1/S52 
  S1   ul. Niepodległości od skrzyżowania S1/S52 - do Alei św. Jana Pawła II   
  S1   Aleje św. Jana Pawła II   od ul. Niepodległości - do skrzyżowania S1/DK52 
  52   ul. Żywiecka od skrzyżowania S1/DK52 - do ul. Krakowskiej 
  52   ul. Krakowska od ul. Żywieckiej - do granicy miasta 



D
ziennik U

staw
 

– 168 –  
Poz. 455

 

 
 – 11 – 

          
    Powiat bielski     
  52 gm. Kozy     
  52 gm. Porąbka     
          
          
    Powiat raciborski     

11 78 gm. Krzyżanowice     
          

    Powiat wodzisławski     
  78 gm. Gorzyce     
  78 m. Wodzisław Śląski ul. Bogumińska od granicy miasta - do ul. Witosa 
  78   ul. Witosa od ul. Bogumińskiej - do ul. Rybnickiej 
  78   ul. Rybnicka od ul. Witosa - do granicy miasta 
  78 m. Radlin ul. Rybnicka od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  78 m. na prawach powiatu Rybnik ul. Wodzisławska od granicy miasta - do ul. Reymonta 
  78   ul. Reymonta  od ul. Wodzisławskiej - do ul. Kotucza 
  78   ul. Kotucza od ul. Reymonta - do ul. Gliwickiej 
  78   ul. Gliwicka od ul. Kotucza - do ul. Rybnickiej 
  78   ul. Rybnicka od ul. Gliwickiej - do granicy miasta 
          
    Powiat gliwicki     
  78 gm. Pilchowice     
  78 m. Knurów ulica bez nazwy od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  78 m. na prawach powiatu Gliwice ul. Rybnicka od granicy miasta - do ul. bez nazwy /obwodnicy zachodniej/ 
  78   ul. bez nazwy /obwodnica zachodnia/ od ul. Rybnickiej - do ul. Daszyńskiego 
  78   ul. Daszyńskiego od ul. bez nazwy  /obwodnicy zachodniej/ - do ul. Styczyńskiego 
  78   ul. Styczyńskiego od ul. Daszyńskiego - do ul. Wyspiańskiego 
  78   ul. Wyspiańskiego od ul. Styczyńskiego - do ul. Orlickiego 
  78   ul. Orlickiego od ul. Wyspiańskiego - do Drogowej Trasy Średnicowej 
  78   Drogowa Trasa Średnicowa od ul. Orlickiego - do al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
  78   al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego od Drogowej Trasy Średnicowej - do ul. Tarnogórskiej 
  78   ul. Tarnogórska od al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - do granicy miasta 
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    Powiat tarnogórski     
  78 gm. Zbrosławice     
          
  78 m. na prawach powiatu Zabrze ul. Witosa od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat tarnogórski     
  78 gm. Zbrosławice     
          
  78 m. na prawach powiatu Bytom ul. Żołnierska od granicy miasta - do granicy miasta 
          
    Powiat tarnogórski     
  78 m. Tarnowskie Góry ul. Gliwicka od granicy miasta - do ul. Obwodnica 
  11   ul. Obwodnica od ul. Gliwickiej - do ul. Korola 
  78   ul. Obwodnica od ul. Korola - do ul. Nakielskiej /granica miasta/ 
  78 gm. Świerklaniec     
  78 gm. Ożarowice     
          
    Powiat będziński     
  78 gm. Bobrowniki     
          
    Powiat tarnogórski     
  78 gm. Ożarowice     
          
    Powiat będziński     
  78 gm. Mierzęcice     
  78 m. Siewierz ul. Bytomska od granicy miasta - do ulicy bez nazwy /obwodnicy/ 
  78   ulica bez nazwy /obwodnica/ od ul. Bytomskiej - do ul. Oleśnickiego 
  78   ul. Oleśnickiego od ulicy bez nazwy /obwodnicy/ - do granicy miasta 
          
    Powiat zawierciański     
  78 m. Poręba ul. Górnośląska od granicy miasta - do ul. Siewierskiej 
  78   ul. Siewierska od ul. Górnośląskiej - do ul. ks. Franciszka Pędzicha 
  78   ul. ks. Franciszka Pędzicha od ul. Siewierskiej - do ul. Wojska Polskiego 
  78   ul. Wojska Polskiego od ul. ks. Franciszka Pędzicha - do ul. Wyzwolenia 
  78   ul. Wyzwolenia od ul. Wojska Polskiego - do ul. Armii Krajowej 
  78   ul. Armii Krajowej od ul. Wyzwolenia - do granicy miasta 
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  78 m. Zawiercie ul. Wojska Polskiego od granicy miasta - do ul. Paderewskiego 
  78   ul. Paderewskiego od ul. Wojska Polskiego - do ul. Siewierskiej 
  78   ul. Siewierska od ul. Paderewskiego - do ul. Jurajskiej 
  78   ul. Jurajska od ul. Siewierskiej - do ul. Grobla 
  78   ul. Grobla od ul. Jurajskiej - do granicy miasta 
  78 gm. Kroczyce     
  78 gm. Irządze     
  78 gm. Szczekociny     
  78 m. Szczekociny ul. Śląska od granicy miasta - do pl. Kościuszki 
  78   pl. Kościuszki od ul. Śląskiej - do ul. Kościelnej 
  78   ul. Kościelna od pl. Kościuszki - do ul. Żeromskiego 
  78   ul. Żeromskiego od ul. Kościelnej - do granicy miasta 
  78 gm. Szczekociny     
          
          

  79 m. na prawach powiatu Jaworzno ul. Krakowska od granicy miasta - do ul. Jana Pawła II 
12 79   ul. Jana Pawła II od ul. Krakowskiej - do ul. Grunwaldzkiej 
  79   ul. Grunwaldzka od ul. Jana Pawła II - do ul. Wojska Polskiego 
  79   ul. Wojska Polskiego od ul. Grunwaldzkiej - do ul. Obrońców Września 1939 roku 
  79   ul. Obrońców Września 1939 roku od ul. Wojska Polskiego - do granicy miasta 
          
  79 m. na prawach powiatu Sosnowiec ul. Orląt Lwowskich od granicy miasta - do granicy miasta 
         
  79 m. na prawach powiatu Mysłowice ul. Krakowska od granicy miasta - do ul. Katowickiej 
     ul. Katowicka od ul. Krakowskiej - do granicy miasta 
         
  79 m. na prawach powiatu Katowice ul. Krakowska od granicy miasta - do ul. Bagiennej 
  79   ul. Bagienna od ul. Krakowskiej - do al. W. Roździeńskiego 
  79   al. W. Roździeńskiego od ul. Bagiennej - do ronda im. Generała Jerzego Ziętka 
  79   rondo im. Generała Jerzego Ziętka   
  79   ul. Chorzowska od ronda im. Generała Jerzego Ziętka - do granicy miasta 
         
  79 m. na prawach powiatu Chorzów ul. Katowicka od granicy miasta - do granicy miasta 
         
  79 m. na prawach powiatu Bytom ul. Chorzowska od granicy miasta - do ul. Siemianowickiej 
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  81 m. na prawach powiatu Katowice ul. 73 Pułku Piechoty od ul. Pszczyńskiej - do ul. Kolejowej 

13 81   ul. Kolejowa od ul. 73 Pułku Piechoty - do ul. Kościuszki 
  81   ul. Kościuszki od ul. Kolejowej - do granicy miasta 

          
    Powiat mikołowski     
  81 m. Mikołów ul. Katowicka od granicy miasta - do ul. Cieszyńskiej 
  44   ul. Cieszyńska od ul. Katowickiej - do ul. Gliwickiej 
  81   ul. Cieszyńska  od ul. Gliwickiej - do granicy miasta 
  81 m. Łaziska Górne ulica bez nazwy /obwodnica/ od granicy miasta - do granicy miasta 
  81 m. Orzesze ul. Centralna od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  81 m. na prawach powiatu Żory ul. Katowicka od granicy miasta - do ul. Kościuszki 
  81   ul. Kościuszki od ul. Katowickiej - do granicy miasta 
          
    Powiat pszczyński     
  81 gm. Pawłowice     
          
    Powiat cieszyński     
  81 gm. Strumień     
  81 m. Strumień ul. Wiślańska od granicy miasta - do granicy miasta 
  81 gm. Strumień     
  81 gm. Skoczów     
  81 m. Skoczów ul. Katowicka od granicy miasta - do granicy miasta   
  81 gm. Skoczów     
          
          
    Powiat będziński     

14 86 gm. Siewierz     
          

  86 m. na prawach powiatu Dąbrowa 
Górnicza                                                                           

ulica bez nazwy od granicy miasta - do granicy miasta 

          
    Powiat będziński     
  86 gm. Psary     
  86 m. Będzin ulica bez nazwy od granicy miasta - do granicy miasta 
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  86 m. na prawach powiatu Sosnowiec ulica bez nazwy od granicy miasta - do ul. Małobądzkiej 
          
  S86 m. na prawach powiatu Sosnowiec ulica bez nazwy /droga ekspresowa/ od ul. Małobądzkiej - do granicy miasta 
          
  S86 m. na prawach powiatu Katowice al. W. Roździeńskiego /droga 

ekspresowa/ 
od granicy miasta - do ul. Bohaterów Monte Cassino 

  86   al. W. Roździeńskiego od ul. Bohaterów Monte Cassino - do ul. Murckowskiej 
  86   ul. Murckowska od al. W. Roździeńskiego - do ul. Pszczyńskiej 
  86   ul. Pszczyńska od ul. Murckowskiej - do ul. Bielskiej 
  86   ul. Bielska od ul. Pszczyńskiej - do granicy miasta 
          
  86 m. na prawach powiatu Tychy ul. Beskidzka od granicy miasta - do ulicy bez nazwy 
          
          
    Powiat gliwicki     

15 A4 gm. Rudziniec     
  88 gm. Rudziniec   od skrzyżowania A4/DK88 

          
  88 m. na prawach powiatu Gliwice al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego od granicy miasta - do Drogowej Trasy Średnicowej 
  78   Drogowa Trasa Średnicowa od al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - do ul. Orlickiego 
  88   Drogowa Trasa Średnicowa od ul. Orlickiego - do autostrady A1 
  A1   bez nazwy /autostrada/ od Drogowej Trasy Średnicowej - do al. Jana Nowaka- 

-Jeziorańskiego 
  88   al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego od autostrady A1 - do granicy miasta 
          
  88 m. na prawach powiatu Zabrze al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  88 m. na prawach powiatu Bytom al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego od granicy miasta - do ul. Miechowickiej 
          
          
    Powiat częstochowski     

16 91 gm. Kruszyna     
  91 gm. Kłomnice     

  91 gm. Rędziny     
          
  91 m. na prawach powiatu Częstochowa ul. Rędzińska od granicy miasta - do ul. Warszawskiej 
  91   ul. Warszawska od ul. Rędzińskiej - do al. Wojska Polskiego 
  91   al. Wojska Polskiego od ul. Warszawskiej - do ul. Jana Pawła II 
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  46   al. Wojska Polskiego od ul. Jana Pawła II - do ul. Bugajskiej 
  91   al. Wojska Polskiego od ul. Bugajskiej - do granicy miasta 
          
    Powiat częstochowski     
  91 gm. Poczesna     
  91            gm. Kamienica Polska     
          
    Powiat myszkowski     
  91 gm. Koziegłowy     
  91 m. Koziegłowy ulica bez nazwy od granicy miasta - do granicy miasta 
  91 gm. Koziegłowy     
          
    Powiat będziński     
  91 gm. Siewierz     
  91 m. Siewierz ul. Warszawska od granicy miasta - do granicy miasta 
  91 gm. Siewierz     
          
          
    Powiat gliwicki     

17 94 gm. Toszek     
  94 m. Toszek ul. Strzelecka od granicy miasta - do ul. Gliwickiej 

  94   ul. Gliwicka od ul. Strzeleckiej - do granicy miasta 
  94 gm. Toszek     
  94 m. Pyskowice ul. Toszecka od granicy miasta - do ul. Gliwickiej 
  94   ul. Bytomska od ul. Gliwickiej - do granicy miasta 
          
    Powiat tarnogórski     
  94 gm. Zbrosławice     
          
  94 m. na prawach powiatu Zabrze ul. Krakowska od granicy miasta - do granicy miasta 
          
  94 m. na prawach powiatu Bytom ul. Frenzla od granicy miasta - do ul. Miechowickiej 
  94   ul. Miechowicka od ul. Frenzla - do ul. Wrocławskiej 
  94   ul. Wrocławska od ul. Miechowickiej - do ul. Kolejowej 
  94   ul. Kolejowa od ul. Wrocławskiej - do pl. Wolskiego 
  94   pl. Wolskiego od ul. Kolejowej - do ul. Miarki 
  94   ul. Miarki od pl. Wolskiego - do ul. Chorzowskiej 



D
ziennik U

staw
 

– 174 –  
Poz. 455

 

 
 – 17 – 

  94   ul. Chorzowska od ul. Miarki - do ul. Siemianowickiej 
  94   ul. Siemianowicka od ul. Chorzowskiej - do granicy miasta 
  94   ul. Witczaka od ul. Siemianowickiej - do ul. Piłsudskiego 
  94   ul. Piłsudskiego od ul. Witczaka - do ul. Kwietniewskiego 
  94   ul. Kwietniewskiego od ul. Piłsudskiego - do ul. Jainty 
  94   ul. Jainty od ul. Kwietniewskiego - do ul. Wrocławskiej 
  94   ul. Wrocławska od ul. Jainty - do ul. Kolejowej 
          
  94 m. na prawach powiatu Piekary Śląskie ul. Harcerska od granicy miasta - do ul. ks. Jana Frenzla 
  94   ul. ks. Jana Frenzla od ul. Harcerskiej - do granicy miasta 
          
  94 m. na prawach powiatu Siemianowice 

Śląskie 
ul. Wrocławska od granicy miasta - do ul. Krupanka 

  94   ul. Krupanka od ul. Wrocławskiej - do granicy miasta 
          
    Powiat będziński     
  94 m. Czeladź ul. Staszica od granicy miasta - do ul. Będzińskiej 
  94   ul. Będzińska od ul. Staszica - do granicy miasta 
  94 m. Będzin ul. Czeladzka od granicy miasta - do ulicy bez nazwy /drogi nr 86/ 
  86   ulica bez nazwy od ul. Czeladzkiej - do granicy miasta 
          
  86 m. na prawach powiatu Sosnowiec ulica bez nazwy od granicy miasta - do al. Zagłębia Dąbrowskiego 
  94   al. Zagłębia Dąbrowskiego od ulicy bez nazwy /drogi nr 86/ - do granicy miasta 
          
  94 m. na prawach powiatu Dąbrowa 

Górnicza 
ul. Katowicka od granicy miasta - do granicy miasta 

          
    Powiat będziński     
  94 m. Sławków ulica bez nazwy od granicy miasta - do granicy miasta 

          
 

DK11/ Odcinek obecnie nie stanowi zasadniczego przebiegu drogi krajowej nr 1. 




