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

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

Wykonawca:



Wykonawca:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczna w Polsce, związaną z rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi z tego tytułu 

przez Rząd oraz Ministerstwo Zdrowia ograniczeniami, w celu zminimalizowania negatywnych jej 
skutków, przeprowadzenie tradycyjnych konsultacji społecznych poprzez spotkanie się z Państwem w 

siedzibie Urzędu Gminy jest niemożliwa do zrealizowania.
Jednak aby umożliwić Państwu zapoznanie się z dokumentacją projektową została przygotowana 

poniższa prezentacja.
Prosimy o zapoznanie się z treścią prezentacji oraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi projektu 

(plakat, ulotka, plany sytuacyjne w wersji elektronicznej PDF, ankieta) udostępnionymi na stronie 
internetowej dedykowanej planowanej inwestycji https://dk7-krakow-libertow.pl.

Prosimy o informację zwrotną w postaci wypełnionej ankiety, w celu wyrażenia swojej opinii.



Wykonawca:

W ramach prac projektowych opracowano trzy warianty, dla których w dniu 

14.10.2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w gminie Mogilany.  

Konsultacje odbyły się godzinach 10.00÷13.00 oraz 14:00÷16:00.

Projektanci pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany 

(Rynek 2, 32-031 Mogilany), podczas którego zainteresowani mieszkańcy mieli 

możliwość zapoznania się z opracowanymi trzema wariantami projektu rozbudowy 

drogi krajowej nr 7.

Informacje ogólne:



Wykonawca:

WARIANT 1 WARIANT 2

WARIANT 3



Wykonawca:

• przebudowa drogi krajowej DK7

• 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

• budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu

• przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej 

• rozbiórka elementów dróg 

• rozbiórka obiektów budowalnych 

Ogólny zakres planowanej inwestycji:



Wykonawca:

• poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej oraz na drogach przyległych

• poprawa przepustowości i płynności ruchu na drodze krajowej oraz na drogach 

przyległych

• skrócenie czasu podróży i poprawa komfortu jazdy

• ułatwienie rozwoju regionu

Bezpośrednie korzyści wynikające z planowanej inwestycji:



Wykonawca:

Podstawowe parametry techniczne drogi krajowej:
• klasa techniczna – GP 
• prędkość projektowa – 80  km/h
• prędkość miarodajna – 100  km/h
• kategoria ruchu – KR 6
• przekrój poprzeczny – 2x2
• szer. pasa ruchu – 3.50 m



Wykonawca:

WARIANT 4

PLAN ORIENTACYJNY



Wykonawca:



Wykonawca:

WARIANT 4

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi rysunkami w wersji 

elektronicznej pdf udostępnionymi na stronie 

internetowej:

• Plan sytuacyjny branża drogowa

• Plan sytuacyjny zbiorczy

• Kładki dla pieszych 

• Tunel drogowy

• Konstrukcje oporowe

PLAN SYTUACYJNY



Wykonawca:

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY DROGI KRAJOWEJ



Wykonawca:

W dniu 18.06.2020 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 prowadzony będzie dyżur telefoniczny przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej pod numerami telefonów :

- sekretariat  - 12 312 18 78

- pracownia drogowa - 12 312 18 76

- pracownia mostowa - 667 677 906

- pracownia ochrony środowiska – ekrany - 572 327 138 

- kierownik projektu - 693 636 460



Wykonawca:

Dziękujemy za uwagę


