
 

 

 

 

 

 

  

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Krakowie 

„Rozbudowa DK 7 na odcinku  
gr. M. Krakowa – Libertów  

w zakresie budowy 
dwupoziomowego węzła  

oraz bezkolizyjnego przejścia 
dla pieszych w m. Libertów” 

 

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  

Tel. +48 12 417 25 00 
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl 

 

Wykonawca: 

Konsorcjum firm: 
MPRB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum 

ul. Dekerta 18 
30-703 Kraków 

Tel. 12 312 18 78 
 
 
 
 

MP-Mosty S.A.. – Partner Konsorcjum 
ul. Dekerta 18 
30-703 Kraków 

Tel. 12 312 18 78 
e-mail: biuro@mpmosty.pl 

 

Parametry techniczne drogi 

 Wariant 4 – Wariant społeczny 

Długość odcinka  ok. 1130 m 

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 3,0 m 

Opaska 

zewnętrzna 
min 0,7 m 

Szerokość i 

rodzaj pobocza 
min. 1,5 m; gruntowe 

Pochylenie 

poprzeczne 
2% 

Kategoria ruchu KR6 

Obciążenie 

nawierzchni 
115 kN 

Informacje o 

obiektach 

inżynierskich 

− kładka dla pieszych KP-01 o konstrukcji 
jednoprzęsłowej łukowej o długości ok 33 m, 

− kładka dla pieszych KP-02 o konstrukcji 
jednoprzęsłowej łukowej o długości ok 34 m, 

− tunel drogowy jednonawowy TD-03 

• Wariant 1 - o żelbetowym stropie opartym 
na żelbetowych ścianach konstrukcyjnych 
– długość obiektu (w osi drogi łącznikowej) 
ok 52 m, 

• Wariant 2 - zaprojektowano jako typową 
żelbetową ramę zamkniętą – długość 
obiektu (w osi drogi łącznikowej) ok 52 m, 

− Przepust  P-1 - zaprojektowano przepust  
w miejscu istniejącego o długości ok 71 m. 
Przyjęto przekrój kołowy średnicy 150 cm. 

 
 

 

www.dk7-krakow-libertow.pl 



WYNIK PRZEPROWADZONYCH 
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 
W wyniku przeprowadzonych konsultacji 
społecznych został opracowany wariant nr 4 tzw. 
Wariant społeczny.  
  
W wariancie społecznym Projektanci starali się 
uwzględnić wnioski mieszkańców, przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów oraz 
norm.  

 

Najważniejsze korzyści wariantu społecznego to: 

• Brak budynków mieszkalnych przeznaczonych do 

rozbiórki, 

• Brak budynków przemysłowych przeznaczonych 

do rozbiórki, 

• Zmniejszenie zajętości powierzchni działek, 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBYTYCH 
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

 
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. 

 

Do biura Wykonawcy wpłynęło 65 ankiet zawierających uwagi, 

opinię czy spostrzeżenia mieszkańców. 

Główne problemy poruszane podczas konsultacji: 

• Poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej  

i wynikające 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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Wariant 4 – Wariant społeczny 
 

przewiduje budowę skrzyżowania na prawe skręty w km 

674+763 zamiast istniejącego skrzyżowania  

z sygnalizacją świetlną oraz budowę drogi łączącej 

układ drogowy po stronie zachodniej i wschodniej.  

Trasa Wariantu 4 pokrywa się sytuacyjnie z przebiegiem 

istniejącej drogi krajowej nr 7 w zakresie od granicy 

miasta Krakowa (km 674+467) w kierunku Chyżnego do 

km 675+680 rejon „Góry Libertowskiej”.  

Projektowana DK7 ma przekrój dwujezdniowy o dwóch 

pasach ruchu oraz dodatkowe pasy na wlocie i wylocie 

skrzyżowania na prawe skręty. W wariancie tym 

zlokalizowano dwie kładki dla pieszych w km 674+733 

oraz w km 675+383. Kładki połączono z obu stron z 

ciągami pieszymi. W km około 675+400 po obu 

stronach DK7 zaprojektowano zatoki autobusowe. 

Okres realizacji kontraktu 
Data podpisania umowy: 25 luty 2019 r. 

Planowany termin zakończenia inwestycji: październik 2021 r. 

 


