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1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych 

1.1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane w związku z realizowanym w ramach Studium techniczno-

ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) zadaniem inwestycyjnym pn. „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 był zakres dodatkowy 

związany z rozszerzeniem zakresu umowy głównej polegającym na uzupełnieniu dotychczasowej dokumentacji 

projektowej o zamknięcie skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju. 

Lokalizacja inwestycji: 

 Województwo małopolskie; powiat krakowski, gmina Mogilany, miejscowość Libertów i Gaj 

Etapy inwestycji: 

W związku z rozszerzeniem zakresu umowy wydłużeniu uległ termin na wykonanie przedmiotowego kontraktu. 

Poniżej zaktualizowane terminy 

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

luty 2019 r. do styczeń 2022 r.) 

 

ETAP II - Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów (od styczeń 2022 r. do czerwiec 2022 r.) 

 

Zakres dodatkowy 

 

Zakres dodatkowy polega na uzupełnieniu dotychczasowej dokumentacji projektowej o zamknięcie 

skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju. Na granicy Libertowa i Gaja w km około 

676+260 projektuje się zamknięcie skrzyżowania na prawe skręty drogi krajowej DK7 z ul. Wesołą (po północnej 

stronie) i z ul. Parkową (po południowej stronie) wraz z likwidacją przejścia dla pieszych. Dodatkowy zakres 

opracowania obejmuje drogi dojazdowe DD-1a, DD-2a oraz DD-3. Dodatkowa jezdnia wzdłuż DK7 DD-1a jest 

przedłużeniem dodatkowej jezdni wzdłuż DK7 DD-1 w Wariancie 1 oraz 2 i rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ul. 

Przylesie (DG 600660K). W Wariancie 3 jest ona przedłużeniem dodatkowej jezdni wzdłuż DK7 DD-2. Natomiast 

w Wariancie 4 rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą łącznikową w pobliżu tunelu drogowego pod DK7.  

Droga ta we wszystkich wariantach biegnie wzdłuż DK7 aż do drogi gminnej (ul. Parkowej) w Gaju. Od 

km ok. 675+700 drogi krajowej nr 7 jej przebieg pokrywa się w każdym Wariancie. DD-1a obsługuje tereny 

przyległe poprzez zjazdy indywidualne i publiczne, a dla obsługi ruchu pieszego została wyposażona  

w jednostronny chodnik przy krawędzi jezdni. 

Na granicy Libertowa i Gaja, po zachodniej stronie drogi krajowej, gdzie przewiduje się zamknięcie 

skrzyżowania z drogą gminną (ul. Wesołą), projektuje się układ dodatkowych jezdni: DD-2a i DD-3 obsługujących 

tereny przyległe do drogi krajowej DK7. Dodatkowa jezdnia DD-2a jest zlokalizowana na terenie Libertowa. 

Rozpoczyna się w ciągu istniejącej dodatkowej jezdni równoległej do drogi krajowej i w znacznej części przebiega 

po śladzie ul. Wesołej sięgając swoim zakresem do skrzyżowania z ul. Sportowców. Natomiast dodatkowa jezdnia 

DD-3 zlokalizowana w Gaju rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DD-2a na wysokości zamykanego skrzyżowania 

z drogi gminnej (ul. Wesołej) z drogą krajową DK7 i biegnie na południe, równolegle do drogi krajowej aż do drogi 
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gminnej (ul. Klimkówka). Dodatkowe jezdnie wzdłuż DK7 obsługują tereny przyległe poprzez zjazdy indywidualne 

i publiczne. Przebieg DD-2a oraz DD-3 jest taki sam dla każdego Wariantu. 

Wyżej wskazany zakres prac łączy się z wariantami W1, W2, W3, W4 wykonanymi w ramach umowy 

podstawowej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej DK nr 7 na odcinku granica miasta Krakowa – Libertów  

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

I/38/ZI/I-1/2019 z dnia 25.02.2019 r. 

Podstawowe parametry techniczne dróg wchodzących w zakres dodatkowy  

 

Parametry projektowe – zakres dodatkowy 

DD-1a (dodatkowa jezdnia wzdłuż DK7): 

– klasa techniczna drogi   D 

– prędkość projektowa   30 km/h 

– obciążenie    100 kN/oś 

– kategoria ruchu   KR 1 

– szerokość pasa ruchu   min. 2.50m 

– szerokość chodnika   min. 2.0m 

– pobocze gruntowe  min. 0.75m 

– spadek poprzeczny jezdni  2% 

– wysokość skrajni  4.5m 

 

DD-2a (droga gminna), DD-3 (dodatkowa jezdnia wzdłuż DK7): 

– klasa techniczna drogi   D 

– prędkość projektowa   30 km/h 

– obciążenie    100 kN/oś 

– kategoria ruchu   KR 1 

– szerokość pasa ruchu   min. 3.50m 

– pobocze gruntowe  min. 0.75m 

– spadek poprzeczny jezdni  min. 2% 

– wysokość skrajni  4.5m 

 

Parametry geometryczne – dodatkowy zakres 

Parametry geometryczne dla DD-1a: 

– przebieg DD-1a odbywa się w dostosowaniu do geometrii drogi krajowej nr 7, 

– niweleta prowadzona jest w zbliżeniu do istniejącego ukształtowania wysokościowego. 

 

Parametry geometryczne dla DD-2a: 

– przebieg DD-2a odbywa się po śladzie istniejącej dodatkowej jezdni równoległej do drogi krajowej  

i później w znacznej części po śladzie istn. ul. Wesołej.  

– niweleta prowadzona jest po istniejącym ukształtowaniu wysokościowym, z wyjątkiem miejsca 

skrzyżowania z DD-3, gdzie jest wyniesiona z uwagi na obiekt mostowy. 
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Parametry geometryczne dla DD-3: 

– przebieg DD-3 odbywa się po śladzie istniejącej dodatkowej jezdni równoległej do drogi krajowej, 

– niweleta prowadzona jest po istniejącym ukształtowaniu wysokościowym. 

 

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. wraz z późniejszymi aneksami, 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 Mosty Kraków Sp.  

z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków oraz 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 (w szczególności obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. 

– poz. 522 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz dalszych aktów 

prawnych w tej kwestii) konsultacje społeczne dla zakresu dodatkowego przeprowadzono w formie elektronicznej, 

w terminie 14.12.2020 r. – 18.12.2020 r. Ponadto w dniu 17.12.2020 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 adresami: https://dk7-krakow-libertow.pl, http://mogilany.pl oraz 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/306/gddkia-krakow. 

Na stronach internetowych 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 do dnia 31.12.2020 r.  

Główne problemy i postulaty związane z zakresem dodatkowym poruszane podczas konsultacji: 

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

drogi krajowej. Wydłużenie ekranów akustycznych na całej długości DK7 oraz na drogach dojazdowych, 

− Obawy związane ze zniszczeniem środowiska naturalnego (obawy o faunę i florę),  

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

hałasem, ciężkim sprzętem itp.). Obawy z korkami spowodowanymi przebudową oraz brakiem dojazdu 

do firm, 

− Poszerzenie dróg dojazdowych do szerokości min. 5 m,  

− Budowa wiaduktu na granicy Gaja i Libertowa w linii DK7 na skrzyżowaniu zakopianki z ul. Parkową (Gaj) 

i ul. Wesołą (Libertów). 
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3. Materiały promocyjne  

3.1. Plakat 
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3.2. Diagram 
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3.3. Strona internetowa inwestycji 

Link do stronu internetowej: 

https://dk7-krakow-libertow.pl/ 
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Widok na zakladkę aktualności: 

 

 

Informacja z dnia 09.11.2020 r. 

 

Informacja z dnia 04.12.2020 r. 
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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 wraz z załącznikami. 

 
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 – zakres dodatkowy 
 

Od 14 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. odbywać się będą konsultacje społeczne dla dodatkowego 

zakresu związanego z rozszerzeniem zakresu umowy głównej pn.: „Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. 

Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych  

w m. Libertów” polegającym na uzupełnieniu dotychczasowej dokumentacji projektowej o zamknięcie 

skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju. 

 

 

 

Na granicy Libertowa i Gaja w km około 676+260 projektuje się zamknięcie skrzyżowania na prawe 

skręty drogi krajowej DK7 z ul. Wesołą (po północnej stronie) i z ul. Parkową (po południowej stronie) wraz  

z likwidacją przejścia dla pieszych. Wariant 1 przewiduje budowę kładki dla pieszych w tym rejonie oraz 

zapewnienie powiązania odciętych dróg gminnych z siecią dodatkowych jezdni równoległych do drogi krajowej 

DK7 (DD-1a, DD-2a, DD-3). 

W ramach przedmiotowego zakresu projektuje się przedłużenie ul. Przylesie poprzez dodatkową 

jezdnię wzdłuż DK7 (DD-1a) biegnącą, aż do drogi ul. Parkowej w Gaju. Dla obsługi ruchu pieszego DD-1a 

została wyposażone w jednostronny chodnik przy krawędzi jezdni.  

Na granicy Libertowa i Gaja, po zachodniej stronie drogi krajowej, gdzie przewiduje się zamknięcie 

skrzyżowania z drogą gminną ul. Wesołą, projektuje się układ dodatkowych jezdni: DD-2a i DD-3 obsługujących 
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tereny przyległe do drogi krajowej DK7. Dodatkowa jezdnia DD-2a jest zlokalizowana na terenie Libertowa. 

Rozpoczyna się w ciągu istniejącej dodatkowej jezdni równoległej do drogi krajowej i w znacznej części 

przebiega po śladzie ul. Wesołej sięgając swoim zakresem do skrzyżowania z ul. Sportowców. Natomiast 

dodatkowa jezdnia DD-3 zlokalizowana w Gaju rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DD-2a na wysokości 

zamykanego skrzyżowania z drogi gminnej ul. Wesołej z drogą krajową DK7 i biegnie na południe, równolegle 

do drogi krajowej aż do drogi gminnej ul. Klimkówka. Dodatkowe jezdnie wzdłuż DK7 obsługują tereny przyległe 

poprzez zjazdy indywidualne i publiczne. 

Wyżej wskazany zakres prac łączy się z wariantami W1, W2, W3, W4 wykonanymi w ramach umowy 

podstawowej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej DK nr 7 na odcinku granica miasta Krakowa – Libertów  

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

I/38/ZI/I-1/2019 z dnia 25.02.2019 r. 

 

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

materiały dotyczące planowanej inwestycji będą dostępne na stronach internetowych, włącznie z ankietami dla 

mieszkańców oraz prezentacją multimedialną, planami sytuacyjnymi z możliwością ich pobrania: https://dk7-

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

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej za pomocą ankiety. 

Ankietę należy dostarczyć w terminie do dnia 31.12.2020 r. za pomocą: 

• Poczty – na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,  

• Faksu – na nr +48 12 312 18 70,  

• Poczty elektronicznej – na adres: biuro@mpmosty.pl – z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK 7 gr. 

m. Krakowa – Libertów” – zakres dodatkowy 

 

W dniu 17 grudnia 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: lipiec 2021 r.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniach. 
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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 – nasz Kraków  
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4.1.4. Strona internetowa – Love Kraków TVP  
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4.1.5. Strona internetowa – Dziennik Polski 
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4.1.6. Strona internetowa – Wyborcza 
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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 rozszerzonemu zakresowi 

umowy tj. zamknięciu skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju, cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców i zainteresowanych stron. Projektanci podczas dyżurów odbyli rozmowy 

telefoniczne podczas, których mieszkańcy mogli rozwiać swoje wątpliwości oraz uzyskać dodatkowe informacje 

na temat planowanej inwestycji. W wyniku konsultacji do biura Wykonawcy wpłynęły 22 ankiety lub wystąpienia 

zawierające uwagi, opinię, spostrzeżenia lub postulaty mieszkańców. Swoje zapytania mieszkańcy kierowali 

również drogą elektroniczną. Zestawienie zgłoszonych wniosków wraz z odniesieniem się Projektantów znajduje 

się w załączniku nr 1 do przedmiotowego raportu.  

7. Streszczenie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii 

Głównym problemem, na który zwracali uwagę mieszkańcy to oddziaływanie hałasu oraz jego negatywne 

skutki  i możliwości zabezpieczenia przed jego skutkami zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi krajowej.  

W związku z czym postulatem mieszkańców, który najczęściej się pojawiał zarówno w przypadku obecnych ja  

i poprzednich konsultacji społecznych, było wydłużenie ekranów akustycznych na całej długości DK7 oraz na 

drogach dojazdowych. Mieszkańcy zgłaszali również obawy dotyczące etapu budowy (problemy  

z występowaniem pyłu, nadmiernym hałasem, ciężkim sprzętem itp.) oraz obawy z korkami spowodowanymi 

przebudową oraz brakiem dojazdu do firm.  

Mieszkańcy w dalszym ciągu zgłaszają obawy dotyczące degradacji środowiska naturalnego, głównie obawa 

dotycząca zniszczenia obecnego drzewostanu i ostoi dla zwierząt. 

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

− uwzględnienie ciągów pieszo-rowerowych na całej długości inwestycji, 

− poszerzenie dróg dojazdowych do szerokości min. 5,0 m,  

− Budowa wiaduktu na granicy Gaja i Libertowa w linii DK7 na skrzyżowaniu zakopianki z ul. Parkową (Gaj) 

i ul. Wesołą (Libertów). 

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 i innych wystąpień.  

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

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

przepisami prawa oraz wiedzą techniczną.  Podczas przedmiotowych konsultacji do Wykonawcy wpłynęły 22 

ankiety lub wystąpienia.   

10. Spis załączników 
 

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


