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1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych 

1.1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane związku z realizowanym w ramach 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”. Przedmiotem  zorganizowanych konsultacji społecznych jest wariant nr 4 tzw. wariant 

społeczny, który powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniu 14.10.2019 r.  w Gminie 

Mogilany. Przedmiotowy wariant został opracowany na podstawie ustaleń z Władzami Gminy Mogilany oraz 

Zamawiającym oraz m.in. w oparciu o wnioski mieszkańców zgłoszone na konsultacjach społecznych w dniu 

14.10.2019 r. w Gminie Mogilany.  

Lokalizacja inwestycji: 

 Projektowana rozbudowa drogi krajowej nr 7 wg wariantu nr 4 zlokalizowana jest tożsamo do trzech 

poprzednich wariantów tj. na terenie województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, na terenie gminy 

Mogilany, w miejscowości Libertów.  

Etapy inwestycji: 

W związku z procedowaniem wariantu społecznego wydłużeniu uległ termin na wykonanie przedmiotowego 

kontraktu. Poniże 

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

luty 2019 r. do maj 2021 r.) 

 

ETAP II - Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów (od maj 2021 r. do październik 2021 r.) 

 

Wariant nr 4 (wariant społeczny) 

 

Wariant nr 4 zamiast istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przewiduje budowę skrzyżowania na 

prawe skręty w km 674+763 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. 
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Podstawowe parametry techniczne drogi w wariancie nr 4: 

 

 

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 24 m 

− tunel drogowy TD-03, jednonawowy: 

• Wariant 1 - żelbetowy strop oparty na 

ścianach szczelinowych – długość obiektu  

(w osi drogi łącznikowej) ok 52 m 

• Wariant 2 - typowa żelbetowa rama zamknięta 

– długość obiektu (w osi drogi łącznikowej) ok 

52 m 

− przepust  P-1 – przepust w miejscu istniejącego  

o długości ok 71 m 

− konstrukcje oporowe 
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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 

W związku z obostrzeniami wynikającymi z nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem zakażenia 

się COVID-19 konsultacje społeczne dla wariantu nr 4 – wariantu społecznego przeprowadzono w formie 

elektronicznej, w terminie 15.06.2020 r. – 21.06.2020 r. Ponadto w dniu 18.06.2020 r. w godzinach 08.00-17.00 

obył się dyżur telefoniczny Projektantów, podczas którego mieszkańcy oraz zainteresowane strony miały 

możliwość zadawania pytań, zgłaszania swoich sugestii czy uwag oraz rozwiania ewentualnych wątpliwości. 

Niezbędne materiały informacyjno-konsultacyjne z możliwością ich pobrania zostały zamieszczone,  

z odpowiednim uprzedzeniem, na stronie internetowej pod adresem: https://dk7-krakow-libertow.pl oraz 

http://mogilany.pl. 

Na stronie internetowej udostępniona została ankieta dotycząca inwestycji. Ankiety można było składać 

drogą pocztową, mailową lub za pośrednictwem faksu bezpośrednio do biura projektowego tj. ul. Dekerta 18, 30-

703 Kraków. 

Główne problemy związane z wariantem nr 4 poruszane podczas konsultacji: 

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

drogi krajowej. Wydłużenie ekranów akustycznych co najmniej do ul. Przydworskiej, 

− Obawa zasłonięcia firm ekranami akustycznymi pochłaniającymi, 

− Utrudnieniami związane z inwestycją na etapie budowy (problemy z występowaniem pyłu, nadmiernym 

hałasem, ciężkim sprzętem itp.). Jak będzie wyglądała organizacja ruchu podczas budowy m.in. wyjazd/ 

objazd z Libertowa, 

− Prace związane z budowa tunelu oraz jego późniejsza eksploatacja. 
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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 strony 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 

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

technicznych na stronach internetowych umieszczano całość załącznika lub jego fragmenty. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1. INFORMACJA PRASOWA 

 
 

Elektroniczne konsultacje społeczne, dotyczące rozbudowy DK7 na odcinku gr. M. Krakowa – 
Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. 

Libertów 
 

Od 15 czerwca 2020 r. do 21 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy 

DK7 na odcinku o długości ok. 1 km, od granicy m. Krakowa. Konsultacje dotyczyć będą budowy 

dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w Libertowie, wariantu 4 społecznego, 

który powstał na bazie sugestii mieszkańców przedstawionych w trakcie konsultacji, które odbyły się 

14.10.2019 r. 

 

 

W ramach wariantu 4 zamiast istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, przewiduje się budowę 

skrzyżowania ze skrętami w prawo (w 674 km 763 m) oraz łączników z układem drogowym po stronie 

zachodniej  

i wschodniej czyli dodatkowych dróg równoległych do DK7. Trasa wariantu 4 przebiega w istniejącym korytarzu 

drogi krajowej nr 7 od granicy miasta Krakowa w kierunku Myślenic, w rejonie „Góry Libertowskiej”. 

Projektowana DK7 ma przekrój dwujezdniowy, o dwóch pasach ruchu oraz dodatkowe pasy na wlotach 

skrzyżowania do skrętów w prawo. W wariancie tym zlokalizowano dwie kładki dla pieszych, w km 674 i 733 m 

oraz w km 675 i 383 m. Kładki połączono z obustronnie z ciągami pieszymi. Po obu stronach DK7 

zaprojektowano także zatoki autobusowe.  

 

Zjazd i wjazd od strony Krakowa w kierunku Myślenic, bezpośrednio z pasów włączania i wyłączania dowiązano 

do istniejącego obecnie stanu. Zjazd i wjazd od południa w kierunku Krakowa podłączono z projektowanym 

skrzyżowaniem o ruchu okrężnym poprzez pasy włączania i wyłączania. Od skrzyżowania po stronie 

wschodniej zaprojektowano przebudowę drogi powiatowej nr 2170K (ul. Świetlista), wzdłuż tej drogi 
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zaprojektowano chodnik, który prowadzi do projektowanej kładki. Przy przebudowywanym odcinku drogi 

powiatowej zlokalizowano po jednej stronie przystanek a po drugiej stronie zatokę autobusową. Od 

skrzyżowania o ruchu okrężnym zaplanowano budowę drogi łącznikowej, która biegnie wzdłuż DK7 w kierunku 

południowym, następnie przechodzi pod drogą krajową w rejonie Góry Libertowskiej. Dalej droga ta dochodzi 

do ronda. Rondo zlokalizowano w ciągu przebudowywanej drogi powiatowej 2170K (ul. Jana Pawła II). 

Zaplanowano również: zjazdy publiczne i indywidualne, zatoki autobusowe, chodnik od skrzyżowania z ul. 

Świetlistą do ul. Przylesie, a następnie ciąg pieszo-rowerowy do ronda przy ul. Jana Pawła II. Chodnik oraz 

zatokę autobusową zaplanowano także wzdłuż ul. Jana Pawła II. 

 

Konsultacje prowadzone będą wyłącznie drogą elektroniczną, z uwagi na epidemię koronawirusa. Wszystkie 

materiały dotyczące planowanej inwestycji dostępne są już na stronach internetowych, włącznie z ankietami 

dla mieszkańców:  

prezentacja multimedialna, plany sytuacyjne z możliwością ich pobrania: https://dk7-krakow-libertow.pl, 

http://www.mogilany.pl/, https://www.gddkia.gov.pl/pl/306/gddkia-krakow. 

Wypełnione ankiety przesyłać należy elektronicznie, na adres: biuro@mpmosty.pl z dopiskiem „Konsultacje 

społeczne – DK 7 gr. m. Krakowa – Libertów”. 

 

W czwartek 18 czerwca 2020 r, w godzinach 8:00-17:00,  dyżur telefoniczny pełnić będą wykonawcy 

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 

 

Następnym etapem prac dokumentacyjnych będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (DUŚ), która m.in. pozwoli na określenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko. 

Przewidywany termin uzyskania tej decyzji DUŚ: listopad 2020 r.  

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. Strona internetowa – Kraków nasze miasto 
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4.1.4. Kraków TVP  
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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 rejonie Urzędu 

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

tablicach informacyjnych umieszczono plakaty zawierające informację o planowanych konsultacjach 

społecznych. Poniżej na fotografiach przedstawiono kilka wybranych lokalizacji zamieszczenia plakatów 

informacyjnych.  
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6. Zgłoszone wnioski, protesty, opinie wraz z odniesieniem się Projektanta 

Przeprowadzone konsultacje społeczne w formie elektronicznej, dedykowane wariantowi społecznemu, 

cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i zainteresowanych stron. Projektanci podczas 

dyżurów odbyli wiele rozmów telefonicznych podczas, których mieszkańcy mogli rozwiać swoje wątpliwości oraz 

uzyskać dodatkowe informacje na temat planowanej inwestycji. W wyniku czego do biura Wykonawcy wpłynęły 

34 ankiety zawierające uwagi, opinię czy spostrzeżenia mieszkańców. Swoje zapytania mieszkańcy kierowali 

również drogą elektroniczną. Tą formą wpłynęły 3 wnioski. Zestawienie zgłoszonych wniosków i zapytań wraz  

z odniesieniem się Projektantów znajduje się w załączniku nr 2 do przedmiotowego raportu.  

7. Streszczenie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii 

Wariant 4 w dużej mierze cieszy się pozytywną opinią wśród mieszkańców i przedsiębiorców. Głównym 

postulatem mieszkańców było wydłużenie ekranów akustycznych po wschodniej stronie „Zakopianki”, na 

wzniesienie za ulicę Przylesie oraz po zachodniej stronie od salonu BMW do ul. Rumianej. Mieszkańcy zgłaszali 

również obawy dotyczące etapu budowy tunelu i jego późniejszej eksploatacji m.in. obawy przed potencjalnym 

osuwaniem się gruntu co może prowadzić do zniszczeń domów okolicznych mieszkańców. Mieszkańcy 

prowadzący działalność w rejonie planowanej inwestycji optują za zmianą wypełnień ekranów akustycznych  

z pochłaniających na odbijające. Kolejnym istotnym postulatem wśród mieszkańców było takie zorganizowanie/ 

zaplanowanie prac budowlanych aby zapewnić ciągły dojazd do posesji i firm lub ograniczyć brak dojazdu do 

minimum, po uzgodnieniu z właścicielem. 
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Mieszkańcy zgłaszają również obawy dotyczące degradacji środowiska naturalnego, głównie obawa 

dotycząca zniszczenia obecnego drzewostanu i ostoi dla zwierząt w rejonie projektowanego tunelu.  

Wśród mieszkańców pojawiły się również pojedyncze postulaty m.in. w następujących sprawach: 

− poszerzenie DK7 do 3 pasów do jazdy na wprost oraz pasów wyłączeń, 

− uwzględnienie ciągów pieszo-rowerowych na całej długości inwestycji, 

− budowa pasu włączającego do ruchu pomiędzy ulicami Przylesie i Magnoliową. 

Ankietowani zwracali się również z indywidualnymi prośbami o rozpatrzenie postulatów w sprawach 

dotyczących konkretnych działek.  

8. 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 7, Projektant starał się odnieść bezpośrednio na indywidualne wnioski i postulaty, 

zgłaszane za pomocą ankiet.  

9. Podsumowanie 

Przedmiotowa inwestycja cieszy się ogromnym 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 wpłynęły 34 ankiety. Z analizy zapisów wynika, że 18 osób jest pozytywnie nastawiona do 

zaproponowanego wariantu, w tym 11 osób jest za wyborem przedmiotowego wariantu. 9 osób przychyla się do 

wariantu nr 4 pod warunkiem spełnienia ich postulatów. 3 osoby negatywnie odnoszą się do przygotowanego 

rozwiązania,  w tym jedna osoba wskazała za najkorzystniejszy wariant nr 3. 4 osoby nie wypowiedziały się 

wprost za wyborem przedmiotowego wariantu ani nie wyraziły jednoznacznego sprzeciwu.  

 

Ryc. 1. Wykres kołowy przedstawiający procentowe stanowisko mieszkańców i przedsiębiorców w sprawie wariantu nr 4 – 

wariantu społecznego 
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10. Spis załączników 

 

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


