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1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych 

1.1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 

Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem  opracowania  jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla zadania 

inwestycyjnego „Rozbudowa drogi krajowej DK 7 na odcinku granica miasta Krakowa – Libertów  

w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów”.  

W ramach zadania inwestycyjnego objętego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym i zgodnie 

z SIWZ przewiduje się opracowanie trzech wariantów tras. 

Lokalizacja inwestycji: 

 Projektowana rozbudowa drogi krajowej nr 7 zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, 

w powiecie krakowskim, na terenie gminy Mogilany, w miejscowości Libertów.  

Etapy inwestycji: 

ETAP I - Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji (od 

luty 2019 r. do luty 2021 r.) 

Etap obejmuje: 

1. STEŚ - R (Etap I -zakres środowiskowy z analizą wariantów węzła i przejścia) - czas trwania etapu 13 

miesięcy 

− Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego; 

− Studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna; 

− Udział społeczeństwa (konsultacje społeczne, opracowanie raportu z uwzględnieniem wniosków); 

− Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. STEŚ-R (Etap II - zakres koncepcji programowej) - czas trwania 11 miesięcy 

− Przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z klauzulą 

ostateczności decyzji; 

− Opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych; 

− Opracowanie koncepcji programowej; 

− Opracowania geologiczno - inżynierskie (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-

inżynierska); 

− Dostosowanie wzorcowych materiałów przetargowych (w tym Przedmiary, kosztorysy, WWiORB i PFU) 

do specyfikacji przedsięwzięcia. 

 

ETAP II - Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów (od luty 2021 r. do lipiec 2021 r.) 

Etap obejmuje: 

− Procedura przetargowa - udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów. 
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Cel projektu: 

Celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod względem środowiskowym ekonomicznym, 

użytkowym i społecznym wariantu rozbudowy drogi krajowej DK7 na odcinku granica miasta Krakowa – Libertów 

w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz budowy przejścia podziemnego dla pieszych na DK 7  

w miejscowości Libertów. Opracowanie ma za zadanie przygotowanie materiałów, które posłużą do 

przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, uściślenie korytarza terenu oraz wybór optymalnego wariantu przeznaczonego do dalszych faz 

opracowania. 

Głównym celem omawianego przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi krajowej DK7 na odcinku granica 

miasta Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła odciążającego istniejący układ drogowy. 

Planowana rozbudowa powinna usprawnić ruch na DK7 i na drogach przyległych, zwiększyć bezpieczeństwo na 

analizowanym terenie oraz bezpiecznie prowadzić ruch pieszy.  

 

Najważniejsze korzyści wynikające z planowanej inwestycji to: 

– poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej DK7, 

– poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku DK7, 

– poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych (DP 2170K, DP 2174K), gminnej (ul. Zgodna) 

i drogach lokalnych, 

– poprawa przepustowości ruchu na drogach powiatowych (DP 2170K, DP 2174K), gminnej (ul. Zgodna) 

i drogach lokalnych, 

– usprawnienie układu komunikacyjnego, 

– poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, 

– skrócenie czasu podróży i poprawa komfortu jazdy. 

 

Informacje ogólne dotyczące planowanej inwestycji: 

− budowa węzła dwupoziomowego, 

− budowa i przebudowa dróg powiatowych, drogi gminnej i dróg lokalnych, 

− budowa i przebudowa chodników, zjazdów i przystanków autobusowych, 

− budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w km ok. 675+500, 

− budowa i przebudowa obiektów inżynierskich i murów oporowych,   

− budowa i przebudowa systemu odwodnienia, 

− budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, 

− budowa ekranów akustycznych, 

− budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

− przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej , 

− rozbiórka elementów dróg, 

− rozbiórka obiektów budowalnych. 
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Podstawowe parametry techniczne drogi: 

 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 

Prędkość projektowa drogi 
głównej 

80 km/h 

Ilość pasów ruchu 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) 

Pas dzielący min 3,0m 

Opaska zewnętrzna min 0,7m 

Szerokość i rodzaj pobocza min. 1,5m; gruntowe 

Pochylenie poprzeczne 2% 

Kategoria ruchu KR6 

Obciążenie nawierzchni 115kN 

 

1.2. Podstawa formalna opracowania 

Formalną podstawą wykonania przedmiotowego raportu jest umowa nr I/38/ZI/I-1/2019  

z dnia 25.02.2019 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych  

i Autostrad reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, a konsorcjum firm: MPRB Sp. z o.o. i MP-MOSTY Sp. z o.o., ul. 

Dekerta 18, 30-703 Kraków i Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Data i miejsce oraz przebieg przeprowadzonych konsultacji społecznych 

2.1. Gmina Mogilany 

W dniu 14.10.2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w gminie Mogilany. W godzinach 10.00-13.00 

oraz 14:00 – 16:00 Projektanci pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy (Rynek 2, 32-031 Mogilany), podczas 

którego zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z opracowanymi trzema wariantami projektu 

rozbudowy drogi krajowej nr 7. Spotkanie umożliwiło mieszkańcom zadawanie pytań oraz zgłaszanie swoich 

sugestii oraz uwag, jak również zapoznanie się z etapem projektu oraz planami dalszej jego realizacji. W trakcie 

spotkania Projektanci udostępniali przygotowane ankiety dotyczące inwestycji. Termin składania wypełnionych 

ankiet z uwagami i wnioskami, zgodnie z decyzją Dyrektora GDDKiA odział w Krakowie, wydłużono do 14 dni tj. 

do dnia 28.10.2019 r. Ankiety można było składać drogą pocztową, mailową, za pośrednictwem faksu 

bezpośrednio do biura projektowego lub osobiście w siedzibie Wykonawcy tj. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków oraz 

w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.  

Główne problemy poruszane podczas konsultacji: 

− Poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej i wynikająca z niego konieczność wykupu nieruchomości 

oraz wyburzenia budynków, 

− Dostępność do drogi krajowej i realizacja wjazdów bezpośrednich na drogę w dwóch kierunkach, 

− Oddziaływanie hałasu i możliwości zabezpieczenia przed jego skutkami zabudowy mieszkaniowej wzdłuż 

drogi krajowej, 

− Lokalizacja przejścia dla pieszych, 

− Zwiększenie przepustowości drogi krajowej oraz dróg dojazdowych, 

− Procedura wykupu oraz wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości. 
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3. Materiały promocyjne – plakat, ulotka, strona internetowa oraz ankieta 

3.1. Plakat 
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3.2. Ulotka 
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3.3. Strona internetowa inwestycji 

Link do stronu internetowej: 

https://dk7-krakow-libertow.pl/ 
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3.4. Ankieta 
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4. Ogłoszenia internetowe i prasowe 

W celu rozprzestrzeniania informacji o przedmiotowej inwestycji oraz organizowanych w ramach niej 

konsultacji społecznych przygotowano załącznik pn. Informacja prasowa. W zależności od możliwości 

technicznych na stronach internetowych umieszczano całość załącznika lub jego fragmenty. 

 

 
INWESTOR 

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 
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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 
inżynierskich 

Wariant 1 
- most o konstrukcji 
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 
 

Wariant 1 
- wiadukt o konstrukcji 
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 
 
 

 

Wariant 1 
- most o konstrukcji 
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), 
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• 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, 

• 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 
 
 

                                                                             
              LIDER KONSORCJUM WYKONAWCY                                       PARTNER KONSORCJUM WYKONAWCY  
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4.1. Ogłoszenia na stronach internetowych różnych instytucji 

4.1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
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4.1.2. Urząd Gminy Mogilany 
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4.1.3. Urząd Miasta Krakowa 
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4.1.4. Gazeta Krakowska 
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4.1.5. Dziennik Polski 
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5. Fotografie tablic ogłoszeń urzędów gmin oraz tablic informacyjnych na terenie gminy 

W celu ułatwienia zdobycia wiedzy przez mieszkańców na temat przedmiotowej inwestycji, w Urzędzie Gminy 

Mogilany oraz w okolicy planowanej rozbudowy DK 7 jak i w miejscowościach sąsiadujących, m.in. na tablicach 

informacyjnych umieszczono plakaty zawierające najważniejsze informację o planowanym przedsięwzięciu.  

 

Fot. 1. Plakat zawieszony na tablicy informacyjnej w rejonie ul. Armii „Kraków” w Krakowie 

 

Fot. 2. Plakat zawieszony na tablicy informacyjnej w rejonie ul. Armii „Kraków” w Krakowie 
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Fot. 3. Plakat zawieszony na tablicy informacyjnej w rejonie ul. Siarczanej w Krakowie 

 

Fot. 4. Plakat zawieszony na tablicy informacyjnej w rejonie ul. Siarczanej w Krakowie 
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Fot. 5. Plakat zawieszony na tablicy informacyjnej w rejonie ul. Smoleńskiego w Krakowie 

 

Fot. 6. Plakat zawieszony na tablicy informacyjnej w rejonie ul. Smoleńskiego w Krakowie 
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Fot. 6. Plakat zawieszony na tablicy informacyjnej w rejonie granicy m. Krakowa z Lusiną 

 

Fot. 7. Plakat zawieszony na tablicy informacyjnej w rejonie granicy m. Krakowa z Lusiną 
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Fot. 8. Plakat zawieszony na tablicy informacyjnej w rejonie granicy m. Krakowa z Lusiną 
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6. Kserokopie listy obecności osób przybyłych na spotkanie informacyjne 
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7. Fotografie wykonane na spotkaniu informacyjnym 
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8. Zestawienie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii wraz z odniesieniem się Projektanta 

Do biura Wykonawcy wpłynęło 65 ankiet zawierających uwagi, opinię czy spostrzeżenia mieszkańców. 

Zestawienie zgłoszonych wniosków wraz z odniesieniem się Projektanta znajduje się w załączniku nr 1 do 

przedmiotowego raportu.  

9. Streszczenie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii 

Głównym postulatem mieszkańców było ograniczenie zajętości działek będących ich własnością. W dużej 

mierze zainteresowane strony były za zmianą lokalizacji inwestycji na tereny niezabudowane. Postulowano 

również o wykonanie ekranów akustycznych na wysokości domów mieszkalnych. 

9.1. Zajętość terenu 

Największe emocje wśród osób zainteresowanych przedmiotową inwestycją wzbudziła informacja  

o konieczności zajęcia terenu działek sąsiadujących z drogą krajową nr 7, a niezbędnych w celach projektowych, 

co wiąże się z wykupem części nieruchomości oraz wyburzeniami budynków. W dużej mierze Projektanci spotkali 

się z negatywnym odbiorem społeczeństwa na zaproponowane warianty. W zdecydowanej większości 

mieszkańcy jak i przedsiębiorcy są za przeniesieniem węzła na tereny niezabudowane, znajdujące się w okolicy 

działki nr 719/4 lub na tereny należące do GDDKiA (przy skręcie na Lusinę).  

9.2. Hałas, drgania oraz spaliny 

Duże natężenie ruchu pojazdów w ciągu DK7 oraz na drogach dojazdowych, generuje potężny hałas oraz 

drgania, emitują również duże stężenie spalin, które znacząco pogarszają standard życia osób zamieszkających 

bezpośrednio wzdłuż drogi. Większość zgłaszanych w tym zakresie postulatów dotyczy budowy ekranów 

akustycznych. Pojawiały się również postulaty od osób prowadzących działalność gospodarczą aby nie 

wykonywać ekranów, bądź wykonać przeźroczyste. Projektant zapewnia, że na etapie uzyskiwania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, zostanie wykonana analiza rozprzestrzeniania hałasu. 

W ramach analizy zostaną wskazane zabezpieczenia przed emisją hałasu, pozwalające na ograniczenie go, co 

najmniej do wartości dopuszczalnych. W zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zostanie również przeprowadzona analiza oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze 

atmosferyczne. W razie wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu 

zostaną wdrożone działania minimalizujące, które ograniczą oddziaływanie do poziomu dopuszczalnego. 

9.3. Duże natężenie ruchu, przejścia dla pieszych 

Jednym z głównych problemów, z którym mierzą się mieszkańcy jest wzmożony ruch na „Zakopiance”, a co 

za tym idzie problem z włączaniem się do ruchu jak i problem z poruszaniem się pieszych przekraczających 

główny ciąg DK7. W obecnej sytuacji przejście przez DK7, na przejściach dla pieszych, nie wyposażonych w 

sygnalizację świetlną jest bardzo niebezpieczne. Mieszkańcy boją się o swoje życie oraz o życie dzieci.  Kolejny 

zasygnalizowany problem dotyczy korków występujących w okolicy projektowanego węzła, związany z 

narastającym ruchem pojazdów. Podczas zatorów na drodze, osoby przemieszczające się w kierunku Krakowa 

jak i Zakopanego, próbując ominąć korek poruszają się drogami lokalnymi wzdłuż DK 7, co również w negatywny 

sposób wpływa na życie okolicznych mieszkańców.  
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9.4. Swobodne włączenie się do ruchu  

Kolejnym poruszanym przez mieszkańców problemem jest brak wyznaczonego lewoskrętu z ul. Świetlistej  

i Góry Libertowskiej oraz brak pasa do jazdy na wprost i w prawo. Ponadto mieszkańcy wnioskowali  

o umożliwienie wyjazdu z ul. Jana Pawła II w kierunku Zakopanego. Projektant nadmienia, że podłączenie do 

DK7 odbywać się będzie tylko na proponowanym węźle w myśl zasady ograniczeń punktów dostępu do drogi 

klasy GP jaką jest DK7. Zaproponowana lokalizacja węzła wynika z zamiaru likwidacji skrzyżowania  

z sygnalizacją świetlną. Przedstawienie kilku wariantów ma na celu wybór optymalnego, który uwzględnia 

najkorzystniejsze sumarycznie rozwiązania. 

9.5. Realizacja inwestycji 

Mieszkańcy obawiają się, że realizacja inwestycji sprawi, że ich firmy nie będą tak widoczne jak jest to obecnie 

i w związku z tym, będą zmuszeni wprowadzić znaczną redukcję etatów lub w skrajnych przypadkach zaprzestać 

działalności gospodarczej. Dodatkowo obawiają się, że podczas wykonywania rozbudowy będą mieli ograniczony 

dostęp do swoich posesji oraz firm.  

10. Analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków, protestów i opinii 

Wszystkie zasadne i możliwe do wprowadzenia wnioski i uwagi Projektant w porozumieniu z Inwestorem 

uwzględni w poprawionej wersji studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowym.  

Ponadto w rozdziale 8, Projektant starał się odnieść bezpośrednio na indywidualne wnioski i postulaty, 

zgłaszane za pomocą ankiet.  

11. Podsumowanie 

Przedmiotowa inwestycja cieszy się ogromny zainteresowaniem społeczności lokalnych, w szczególności 

osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 7 oraz przedsiębiorców posiadających  

w okolicy swoje firmy. Planowana inwestycja budzi w lokalnej społeczności wiele emocji i obaw. Obecny stan 

drogi i jej specyficzna lokalizacja wymaga szukania kompromisowych rozwiązań. Projektant w miarę swoich 

możliwości starał się zaproponować rozwiązania mogące jak najlepiej poprawić bezpieczeństwo drogi krajowej 

dla wszystkich jej użytkowników, a jednocześnie zgodne z warunkami przedmiotu zamówienia.  

Do Wykonawcy wpłynęło 65 ankiet. Z analizy zapisów wynika, że 21 osób jest negatywnie nastawiona do 

wszystkich zaproponowanych wariantów i są albo całkowicie przeciwni realizacji przedmiotowej inwestycji lub są 

za jej przeniesieniem w inne miejsce bądź są za przygotowaniem nowego wariantu rozwiązań projektowych. 9 

osób przychyla się do wariantu nr 3, 4 osoby preferują wariant nr 2 (przy czym 2 osoby wybierają wariant nr 2 

tylko w ostateczności, w przypadku nie wykonania innego wariantu). Tylko 1 osoba jest za wykonaniem wariantu 

nr 1. Jednocześnie należy wspomnieć również, że 4 osoby wprost, są przeciwne wariantowi nr 3, a 2 osoby 

przychylają się do wszystkich opcji pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich modyfikacji.  24 osoby nie 

wypowiedziały się wprost za wyborem jednego z wariantów bądź nie wyraziły jednoznacznego sprzeciwu. 
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Ryc. 1. Wykres kołowy przedstawiający procentowe stanowisko mieszkańców i przedsiębiorców w sprawie przedstawionych 

wariantów 

12. Spis załączników 

 

Załącznik nr 1 – Zestawienie zgłoszonych wniosków wraz z odniesieniem się Projektanta 

 

2%

6%

14%

32%

3%

6%

37%

Za wariantem nr 1

Za wariantem nr 2

Za wariantem nr 3

Żaden z wariantów

Każdy wariant

Przeciw wariantowi 3

Brak jednoznacznego wyboru lub
sprzeciwu


