
 
INWESTOR 

                                                                             
              LIDER KONSORCJUM WYKONAWCY                                       PARTNER KONSORCJUM WYKONAWCY                                              

 

ZAŁĄCZNIK NR 1. INFORMACJA PRASOWA 

 

 

 
„Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła 

oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów" 

 
Konsorcjum firm: Lider MPRB Sp. z o.o. oraz Partner MP-MOSTY Sp. z o.o. w lutym 2019 r. rozpoczęło 

prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku granica 

Miasta Krakowa - Libertów. W ramach prac projektowych zostały przygotowane cztery warianty węzła w km ok. 

675+500 DK7 (A, B, C1, C2) oraz przejścia dla pieszych w km ok. 674+760 DK7. Następnie Zamawiający do 

dalszych etapów opracowywania wybrał wariant B, C1 i C2, których nazwy zostały zmienione odpowiednio na: 

wariant C1 obecnie wariant C, wariant C2 obecnie wariant D. Następnie w celu uporządkowania zmieniono nazwy 

wariantów odpowiednio na wariant 1, wariant 2 i wariant 3. Sposób wykonania przejścia dla pieszych uzależniony 

będzie ukształtowaniem terenu i rozwiązaniami projektowymi danego wariantu. 

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), 

która m.in. pozwoli na określenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko. Planowany termin uzyskania 

przedmiotowej decyzji DUŚ: sierpień 2020 r. Następnie zostanie opracowana Koncepcja Programowa. Ostatnim 

etapem jest przygotowanie materiałów przetargowych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów. W drodze 

przetargu zostanie wybrany Wykonawca prac projektowych umożliwiających uzyskanie decyzji ZRID. 

Przewidywany termin zakończenia procedury przetargowej: lipiec 2021.  

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów została zaprojektowana o 

następujących parametrach technicznych: 

 

Parametry projektowanych wariantów drogi krajowej nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów 

 

 Wariant 1 
(dawniej Wariant B) 

Wariant 2 
(dawniej Wariant C) 

Wariant 3 
(dawniej Wariant D) 

Długość odcinka  ok. 1400m ok. 1030m ok. 1400m 

Klasa techniczna 
drogi głównej 

GP GP GP 

Prędkość 
projektowa drogi 
głównej 

80 km/h 80 km/h 80 km/h 

Ilość pasów ruchu 
2x2 (dwie jezdnie po dwa 

pasy ruchu) 
2x2 (dwie jezdnie po dwa 

pasy ruchu) 
2x2 (dwie jezdnie po 

dwa pasy ruchu) 

Pas dzielący min 3,0m min 3,0m min 3,0m 

Opaska 
zewnętrzna 

min 0,7m min 0,7m min 0,7m 

Szerokość i rodzaj 
pobocza 

min. 1,5m; gruntowe min. 1,5m; gruntowe min. 1,5m; gruntowe 

Pochylenie 
poprzeczne 

2% 2% 2% 

Kategoria ruchu KR6 KR6 KR6 

Obciążenie 
nawierzchni 

115kN 115kN 115kN 

Informacje o 
obiektach 

Wariant 1 
- most o konstrukcji 

Wariant 1 
- wiadukt o konstrukcji 

Wariant 1 
- most o konstrukcji 
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inżynierskich ramowej zamkniętej nad 
ciekiem bez nazwy 
- estakada o konstrukcji 
belkowej sprężonej nad 
rondem o dł. ok. 404m 
- przejście dla pieszych o 
konstrukcji ramowej o dł. 
ok. 29m 
 
Wariant 2 
- most o konstrukcji 
ramowej otwartej nad 
ciekiem bez nazwy 
- estakada o konstrukcji 
zespolonej nad rondem o 
dł. ok. 404m 
- przejście dla pieszych o 
konstrukcji ramowej o dł. 
ok. 29m 
 

łukowej nad Trasą 
Główną o dł. ok. 60m 
- kładka dla pieszych o 
konstrukcji łukowej o dł. 
ok. 30m 
 
Wariant 2 
- wiadukt o konstrukcji 
łukowej nad Trasą 
Główną o dł. ok. 78m 
- kładka dla pieszych o 
konstrukcji łukowej o dł. 
ok. 30m 
 
 

 

ramowej zamkniętej 
nad ciekiem bez 
nazwy 
- wiadukt o konstrukcji 
żelbetowej nad 
rondem o dł. ok. 51m 
- przejście dla 
pieszych o konstrukcji 
ramowej o dł. ok. 29m 
 
Wariant 2 
- most o konstrukcji 
ramowej otwartej nad 
ciekiem bez nazwy 
- wiadukt o konstrukcji 
zespolonej nad 
rondem o dł. ok. 51m 
- przejście dla 
pieszych o konstrukcji 
ramowej o dł. ok. 29m 

 

 

 

Projektowany odcinek drogi krajowej nr 7 zlokalizowany jest na terenie województwa małopolskiego,  
w powiecie krakowskim, na terenie gminy Mogilany. 

 

W ramach inwestycji przewiduje się: 

 budowa węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu DK7 z drogami dojazdowymi w km ok. 674+760  
z jednoczesną likwidacją istniejącej sygnalizacji świetlnej; 

 budowa przejścia dla pieszych w km ok. 675+500 DK7; 

 przebudowa istniejących skrzyżowań w niezbędnym zakresie; 

 przebudowa DK 7 z dostosowaniem niwelety do przyjętych rozwiązań projektowych rodzaju węzła  
i przejścia dla pieszych; 

 budowa murów oporowych; 

 budowa lub przebudowa dróg serwisowych obsługujących przyległy teren, 

 budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich, 

 budowa lub przebudowa odwodnienia projektowanych dróg oraz obiektów, 

 budowa lub przebudowa oświetlenia , 

 budowa urządzeń i obiektów ochrony środowiska (m. in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, 
zieleni izolacyjnej), 

 - przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zamierzeniem, 

 budowa kanałów technologicznych, 

 zagospodarowanie zieleni, nasadzenia zieleni izolacyjnej, 

 wykonanie urządzeń BRD, w tym znaków zmiennej treści i barier ochronnych, oznakowania poziomego  
i pionowego, 

 przebudowa w niezbędnym zakresie zjazdów oraz dróg innych kategorii, 

 budowa ciągów dla ruchu pieszego i rowerowego (m. in. należy zapewnić przejścia dla pieszych  
i rowerzystów przez DK7), 

 dostosowanie trasy do komunikacji publicznej (ruch autobusów komunikacji publicznej będzie prowadzony 
po istniejącej drodze krajowej DK7, 

 przebudowa/ remont obiektów inżynierskich w ciągach istniejących dróg wykorzystywanych docelowo jako 
drogi serwisowe (po uprzedniej ocenie stanu technicznego), 

 remont nawierzchni na istniejącej drodze głównej oraz drogach wykorzystywanych docelowo na drogi 
serwisowe, 

 rozbiórka obiektów kolidujących z projektowaną drogą, 

 likwidacja przyłączy gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych  
w obiektach przeznaczonych do rozbiórki, 
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 wykonanie pozostałych elementów wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych 
zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanej drogi oraz terenów 
przyległych 

  

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej: 

 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy tranzytowego jak i ruchu lokalnego w Gminie Mogilany 

 Skrócenie czasu podróży, 

 Zapewnienie komfortu jazdy, 

 Poprawa ogólnych standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego, 

 Dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego ruchu kołowego, 

 Ułatwienie i przyśpieszenie restrukturyzacji regionu, 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu, 

 Zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa warunków środowiskowych w korytarzach 

transportowych 

 

W związku z rozbudową drogi krajowej nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów przewiduje się okresowo: 

• wieloetapowe tymczasowe organizacje ruchu związane z rozbudową drogi, 

• odcinkowe utrudnienia w ruchu z ograniczeniem prędkości, zwężeniem jezdni, zakazem wyprzedzania, 

sygnalizacją świetlną, 

• możliwe krótkotrwałe utrudnienia związane z dojazdem do poszczególnych posesji. 

Data i miejsce planowanego spotkania informacyjnego:   

14 października 2019 r. godz. 17:00 – budynek Urzędu Gminy Mogilany 

Dodatkowo tego dnia w godz. 10:00 – 13:00 oraz 14:00 – 16:00 odbędą się dyżury, na których będzie można 

porozmawiać indywidualnie z Projektantami.  

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniach. 

Zamawiający: 

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków  

 

Wykonawca: 

Konsorcjum firm: 

 LIDER: 
MPRB Sp. z o.o. 
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków 

 PARTNER: 
MP-MOSTY Sp. z o.o. 
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków 

 

 


