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1. Przedmiot przeprowadzonych spotkań informacyjnych 

1.1. Przedmiot przeprowadzonych spotkań informacyjnych 

 

Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane w ramach opracowywania dokumentacji projektowej 

dla inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła „Kraków Południe” na skrzyżowaniu A4 i DK7”, na zlecenie 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Spotkanie miało na celu umożliwić 

zapoznanie się zainteresowanych stron planowaną inwestycją. W ramach umowy przewiduje się 

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz  z uzyskaniem decyzji administracyjnych  

i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w tym wykonie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji 

administracyjnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), uzyskanie ostatecznej decyzji 

zezwalającej na realizację drogi (ZRID) oraz uzyskanie innych niezbędnych decyzji. Umowa przewiduje 

również wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami 

po uzyskaniu decyzji ZRID.     

Na spotkaniu informacyjnym przedstawiono trzy warianty tras.  

Lokalizacja inwestycji: 

 Projektowana rozbudowa węzła drogowego „Kraków Południe” zlokalizowana jest na terenie 

województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, na terenie Miasta Krakowa. 

Etapy inwestycji: 

Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID (43 m-ce) od marca 2021 r. do 

października 2024 r. 

− STEŚ - R Etap I- Zakres środowiskowy wraz z analizą wariantów 

− Studium geologiczno-inżynierskie 

− Opracowanie analizy i prognozy ruchu 

− Udział społeczeństwa (konsultacje społeczne) 

− Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) 

− STEŚ - R Etap II - Koncepcja programowa  

− Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych 

− Opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej 

− Opracowanie koncepcji programowej 

− Udział społeczeństwa (konsultacje społeczne) 

− Opracowanie projektu budowlanego 

− Opracowanie projektu wykonawczego  

 

 

 

Etap II - Gospodarowanie nieruchomościami po ZRID od maja 2025 r. do listopada 2026 r. 
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− Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz wznowienie lub  wyznaczenie punktów 

granicznych działek nie podlegających podziałowi stanowiących granicę pasa drogowego 

zakończone trwała stabilizacją punktów granicznych. 

− Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości oraz z 

ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości.  

Etap III - Udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów od października 2024 r. do marca 2025 r. 

Etap IV - Pełnienie nadzoru autorskiego od marca 2025 r. do kwietnia 2027 r. 

 

Cel projektu: 

Celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod względem środowiskowym ekonomicznym, 

użytkowym i społecznym wariantu rozbudowy węzła Kraków – Południe, a następnie uzyskanie decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Głównymi celami inwestycji jest:  

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu, 

• Poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe, łącznicach i DK7,  

• Kompleksowe rozwiązane rozprowadzenia ruchu, kumulującego się przed wyjazdem z Krakowa  

w kierunku na Chyżne 

 

Najważniejsze korzyści wynikające z planowanej inwestycji to: 

− Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy na wyjeździe z Krakowa w kierunku Podhala, w kierunku 

Rzeszowa oraz w kierunku centrum Krakowa, 

− Skrócenie czasu podróży, 

− Zapewnienie komfortu jazdy,  

− Poprawa standardów techniczno – funkcjonalnych układu drogowego, 

− Dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego ruchu drogowego 

− Ułatwienie i przyspieszenie rozwoju regionu, 

− Zmniejszenie emisji spalin i hałasu, 

− Poprawa warunków środowiskowych w korytarzach transportowych. 

 

1.2. Podstawa formalna opracowania 

Formalną podstawą wykonania przedmiotowego raportu jest umowa nr I/61/ZI/I-1/2021  

z dnia 16.03.2021 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., MOSTY Kraków S.A. oraz 

MP Infra Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków i Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Rozwiązania projektowe  

Głównym założeniem inwestycji jest rozdzielenie ruchu tranzytowego z autostrady A4 w kierunku DK7 

(Zakopianki), od ruchu lokalnego obsługującego zarówno dojazd do zlokalizowanych w okolicy obszarów 

mieszkaniowych jak i obszarów o charakterze handlowo-usługowym (mowa tu o posesjach zlokalizowanych 
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bezpośrednio przy DK7, a także włączenie ulic Taklińskiego, Poronińskiej, Ważewskiego i Opatkowickiej).  

W ramach planowanej inwestycji projektowane są 3 warianty rozwiązań drogowych.   

We wszystkich wariantach przewiduje się budowę estakady w poziomie „+1” prowadzącą ruch tranzytowy 

nad poziomem „0”, który służyć ma do obsługi ruchu lokalnego. Droga Krajowa nr 7 na południe od przejścia 

pod istniejącą łącznicą autostradową wznosić się będzie w konstrukcjach oporowych na obiekt mostowy. 

Istniejące łącznice autostradowe z kierunku Katowic i Rzeszowa na południe od A4 będą się rozdzielały 

prowadząc ruch na poziom +1 oraz na poziom „0”.  Również DK7 w kierunku południowym, przed 

projektowanym obiektem mostowym będzie posiadała łącznicę wyjazdową na poziom „0”.  

W przeciwnym kierunku sytuacja wyglądała będzie analogicznie. Z projektowanej estakady w poziomie 

+1,  (zanim wysokościowo sprowadzona zostanie do stanu istniejącego) w kierunku Centrum Krakowa (pod 

wiadukt w ciągu istniejącej łącznicy) nastąpi wyprowadzenie ruchu na łącznicę w kierunku Rzeszowa oraz 

Katowic. Natomiast z poziomu „0” obsługującego ruch lokalny zaprojektowane zostaną łącznice, które łączyć 

się będą z w/w łącznicami w kierunkach Rzeszowa i Katowic oraz zostanie zaprojektowane połączenie  

z istniejącą drogą w kierunku Centrum Krakowa. 

Obszary lokalne o których mowa oraz projektowane wloty istniejących ulic w poziomie „0”  będą 

skomunikowane poprzez skrzyżowania różniące się w zależności od wariantów i połączone dodatkowymi 

jezdniami wzdłuż DK7 (różnice w wariantach podano poniżej). Połączenie w/w dodatkowych jezdni  

z Zakopianką odbywać się będzie (na południe od ul. Ważewskiego i Opatkowickiej) za pomocą 

jednokierunkowych wjazdów i wyjazdów. W zależności od wariantu dodatkowe jezdnie będą jednokierunkowe 

lub dwukierunkowe (na odcinku połączenia z DK7 jednokierunkowe na zasadzie wjazd/wyjazd). 

 W każdym z wariantów przewidziano prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż dróg lokalnych. Na odcinku 

od istniejącego wiaduktu w ciągu Zakopianki (nad autostradą A4 po stronie zachodniej) zaprojektowano ciąg 

pieszo-rowerowy, który przejściem podziemnym pod łącznicami prowadzić będzie bezkolizyjnie ruch pieszych 

i rowerzystów w rejon ul. Taklińskiego.   

 Przejście pomiędzy zachodnią i wschodnią stroną inwestycji odbywać się będzie w poziomie „0” za 

pomocą przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Natomiast w okolicy ul. Ważewskiego i Opatkowickiej 

za pomocą bezkolizyjnego przejścia dla pieszych (podziemnego lub nadziemnego).  

 W każdym z wariantów przewidziano przystanki autobusowe dla komunikacji zbiorowej usytuowane 

w miejscach zbliżonych do istniejących lokalizacji. Główne różnice dotyczą szczegółowych rozwiązań 

projektowych 

 

Szczegółowe rozwiązania projektowe zaprezentowanych wariantów 1, 2, 3:  

WARIANT 1 

− Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni w formie ronda 

turbinowego,- Umiejscowienie pomiędzy dodatkowymi jezdniami miejsca do zawracania, 

− Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako jednokierunkowe połączone 

jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/ Ważewskiego z DK7, 

− Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie 

wschodniej, 

− Skrzyżowanie ul. Ważewskiego na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie 

zachodniej, 
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− Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom „+1” po stronie 

zewnętrznej, natomiast na poziom „0” od wewnątrz pomiędzy nimi. 

 

WARIANT 2 

− Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni w formie ronda 

turbinowego 5-wlotowego, 

− Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako dwukierunkowe połączone 

jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/ Ważewskiego z DK7, 

− Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej bez relacji w lewo, w kierunku południowym  (jednokierunkowy wyjazd 

z DK7), 

− Skrzyżowanie ul. Ważewskiego z pełnymi relacjami – wylot na południe jednokierunkowy (wjazd na 

DK7), 

− Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom „+1” po stronie 

wewnętrznej, natomiast na poziom „0” od zewnątrz od nich. 

 

WARIANT 3 

− Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni  

w formie skrzyżowania skanalizowanego z niepełnymi relacjami skrętnymi, 

− Umiejscowienie pomiędzy dodatkowymi jezdniami miejsca do zawracania  

z dodatkowymi pasami dla tej relacji stanowiące uzupełnienie brakujących relacji w/w skrzyżowania, 

− Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako jednokierunkowe połączone 

jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/ Ważewskiego z DK7, 

− Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie 

wschodniej, 

− Skrzyżowanie ul. Ważewskiego na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie 

zachodniej, 

− Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom „+1” po stronie 

zewnętrznej, natomiast na poziom „0” od wewnątrz pomiędzy nimi. 

3. Data i miejsce oraz przebieg przeprowadzonego spotkania informacyjnego 

W dniu 07.07.2021 r. o godzinie 17:00  zorganizowano spotkanie informacyjne  w budynku Osiedlowego 

Stowarzyszenia Sportowego "Opatkowianka" (ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30 – 499 Kraków). Przed spotkaniem, 

w godzinach 09.00-13.00 oraz 14:00 – 16:00 Projektanci pełnili dyżur, podczas którego zainteresowani 

mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z opracowanymi trzema wariantami projektu rozbudowanego 

węzła Kraków-Południe..  

Ponadto na spotkaniu o godzinie 17:00 Mieszkańcy mogli również dodatkowo porozmawiać  

z przedstawicielami Zamawiającego. 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 dyżurów oraz głównego spotkania Projektanci udostępniali przygotowane ankiety dotyczące 

inwestycji. Zainteresowane strony na składanie wypełnionych ankiet z uwagami i wnioskami, zgodnie z decyzją 
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Dyrektora GDDKiA odział w Krakowie, mieli termin do dnia 24.07.2021 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. Ponadto na stronie internetowej przeznaczonej dla przedmiotowej inwestycji umożliwiono składanie 

tzw. e-ankiety. 

4. Materiały promocyjne – plakat, ulotka, strona internetowa oraz ankieta 

 

W celu powiadomienia mieszkańców i zainteresowanych stron o organizowanym spotkaniu oraz 

przedmiotowej inwestycji opracowano szereg materiałów promocyjnych.  
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4.1. Plakat 
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4.2. Ulotka 

Strona zewnętrzna: 

 

Strona wewnętrzna: 
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4.3. Diagram 
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4.4. Strona internetowa inwestycji 

Link do stronu internetowej: 

https://dk7-krakow-libertow.pl/ 

  

 

https://dk7-krakow-libertow.pl/
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4.5. Wizualizacja 
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4.6. Ankieta 
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5. Ogłoszenia internetowe i prasowe 

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

spotkaniu informacyjnym przygotowano załącznik pn. Informacja prasowa. W zależności od możliwości 

technicznych na stronach internetowych umieszczano całość załącznika lub jego fragmenty. 
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5.1. Ogłoszenia na stronach internetowych różnych instytucji 

5.1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
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5.1.2. Urząd Gminy Mogilany 
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5.1.3. Urząd Miasta Krakowa 
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5.1.4. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie 
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5.1.5. Gazeta Krakowska 
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5.1.6. Dziennik Polski 
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5.1.7. Gazeta Wyborcza 
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5.1.8. Radio Kraków 
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5.1.9. Parafia Opatkowice 
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5.1.10. Inne portale i strony internetowe  

Magiczny Kraków 
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KRKnews 
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Głos 24 Kraków 
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6. Fotografie tablic ogłoszeń urzędów gmin oraz tablic informacyjnych na terenie gminy 

W celu ułatwienia zdobycia wiedzy przez mieszkańców na temat przedmiotowej inwestycji w okolicy 

planowanej rozbudowy węzła Kraków-Południe jak i w miejscowościach sąsiadujących, m.in. na tablicach 

informacyjnych umieszczono plakaty zawierające najważniejsze informację o planowanym przedsięwzięciu. 

Poniżej zdjęcia z wybranych lokalizacji rozmieszczenia plakatów.  
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7. Fotografie wykonane w dniu dyżuru Projektantów oraz spotkania informacyjnego 
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8. Streszczenie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii 

Do biura Wykonawcy wpłynęło 38 ankiet  (z czego 16 ankiet zostało wypełnionych przez stronę 

internetową tzw. e-ankieta) zawierających uwagi, opinię czy spostrzeżenia mieszkańców.  

Głównym postulatem mieszkańców jak i przedstawicieli jednostek miejskich było zaprojektowanie 

bezkolizyjnych przejść dla pieszych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci 

wracających się ze szkół czy przedszkoli. Zaproponowano również zwiększenie średnicy ronda w poziomie 0. 

Mieszkańcy zwracali uwagę na wzrost ruchu w obrębie planowanej inwestycji z uwagi na tworzące się nowe 

osiedla mieszkalne, a tym samym tworzenie się korków i wydłużenie czasu jazdy. Mieszkańcy skarżyli się 

również na wzrost hałasu w rejonie DK 7, jednocześnie wnioskowali o zapewnienie ekranów akustycznych. 

Kolejną obawą stron jest ewentualna organizacja ruchu podczas budowy i ewentualne utrudnienia z tym 

związane. Ponadto zgłaszane zostały postulaty w obrębie poszczególnych posesji m.in. zmniejszenie 

zajętości działek czy w niektórych przypadkach nawet zgłoszono chęć wykupu działki.  

8.1. Duże natężenie ruchu, przejścia dla pieszych 

Największe emocje wśród osób zainteresowanych przedmiotową inwestycją wzbudzał 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 jest 

bardzo niebezpieczne. Mieszkańcy boją się o swoje życie oraz o życie dzieci. W związku czym głównym 

postulatem związanym z przedmiotowym problemem, było zaprojektowanie jak największej liczby 

bezkolizyjnych przejść dla pieszych, oraz zastosowanie sygnalizacji świetlnej na zaproponowanym rondzie  

w poziomie 0.  
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8.2. Zatory drogowe 

Kolejny zasygnalizowany problem dotyczy korków występujących w okolicy projektowanego węzła, 

związany z narastającym ruchem pojazdów oraz powstawaniem nowych osiedli mieszkalnych. Największe 

zatory w godzinach porannych i popołudniowych sięgają nawet kilkaset metrów, co powoduje również 

utrudnienia w komunikacji publicznej. Przedmiotowe w negatywny sposób wpływa na życie okolicznych 

mieszkańców. Mieszkańcy zgłaszają największe problemy na wyjazdach z ulic Taklińskiego i Poronińskiej. Na 

wzrost korków ma również ruch do i ze Skawiny, głównie ulicą Petrażyckiego i Taklińskiego.   

8.3. Hałas, drgania oraz spaliny 

Jednym z głównych problemów, z którym mierzą się mieszkańcy jest potężny hałas oraz drgania wywołane 

dużym natężeniem ruchu pojazdów w ciągu DK7 oraz na drogach dojazdowych. Przedmiotowe emituje 

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 na wysokości działek, na których prowadzone są działalności gospodarcze. 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. 

8.4. Realizacja inwestycji 

Mieszkańcy obawiają się, że podczas wykonywania rozbudowy będą mieli ograniczony dostęp do swoich 

posesji. Ponadto obawiają się, że realizacja inwestycji sprawi ogromne utrudnienia w prowadzeniu  

okolicznych firm oraz uniemożliwi lub w znacznym stopniu utrudni komunikację pieszych w szczególności 

dzieci uczących się w okolicznych szkołach.  

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

Projektant, w porozumieniu z Inwestorem uwzględnił wszystkie zasadne i możliwe do wprowadzenia 

wnioski i uwagi.   

Wychodząc naprzeciw potrzebom i postulatom opracowano dodatkowy wariant inwestycji, oznaczony jako 

wariant nr 4. W wariancie tym przedstawiono optymalne rozwiązania, które będą spełniać wymagania 

zainteresowanych stron i jednocześnie będą zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa  

i warunkami technicznymi.  

9.1. Opis wariantu nr 4  

 
W tym wariancie przewiduje się budowę estakady w poziomie „+1” prowadzącą ruch tranzytowy nad 

poziomem „0” służącym do obsługi ruchu lokalnego.  
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Droga Krajowa na południe od przejścia pod istniejącą łącznicą autostradową wznosić się będzie  

w konstrukcjach oporowych na obiekt mostowy. Istniejące łącznice autostradowe z kierunku Katowic  

i Rzeszowa na południe od A4 będą się rozdzielały prowadząc ruch na poziom +1 po stronie wewnętrznej  

a na poziom „0” na zewnątrz od nich.  Również DK7 w kierunku południowym, przed projektowanym obiektem 

mostowym będzie posiadała łącznicę wyjazdową na poziom „0”.  

W przeciwnym kierunku sytuacja wyglądała będzie analogicznie. Z projektowanej estakady  

w poziomie +1,  (zanim wysokościowo sprowadzona zostanie do stanu istniejącego) w kierunku Centrum 

Krakowa (pod wiadukt w ciągu istniejącej łącznicy) nastąpi wyprowadzenie ruchu na łącznicę w kierunku 

Rzeszowa oraz Katowic. Natomiast z poziomu „0” obsługującego ruch lokalny zaprojektowane zostaną 

łącznice, które łączyć się będą z w/w łącznicami w kierunkach Rzeszowa i Katowic oraz zostanie 

zaprojektowane połączenie z istniejącą drogą w kierunku Centrum Krakowa.  

Obszary lokalne o których mowa oraz projektowane wloty istniejących ulic (ul. Taklińskiego, Poronińska  

i Kłuszyńska) w poziomie „0” będą skomunikowane poprzez skrzyżowanie typu rondo „biszkopt”. Połączenie 

ronda z Zakopianką odbywać się będzie dzięki dwukierunkowym dodatkowym jezdniom wzdłuż DK7. Po 

stronie zachodniej i wschodniej w/w dodatkowe jezdnie zostaną połączone jednokierunkowym 

wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/ Ważewskiego z DK7. 

Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej z dodatkową jezdnią zaprojektowane zostało bez relacji w lewo,  

w kierunku południowym  (jednokierunkowy wyjazd z DK7), natomiast skrzyżowanie ul. Ważewskiego  

z dodatkową jezdnią posiada pełne relacje – wylot na południe jednokierunkowy (wjazd na DK7). 

Prowadzenie ruchu pieszego zostało przewidziane wzdłuż dróg lokalnych. Na odcinku od istniejącego 

wiaduktu w ciągu Zakopianki (nad autostradą A4 po stronie zachodniej) zaprojektowano ciąg pieszo-

rowerowy, który przejściem podziemnym pod łącznicami prowadzić będzie bezkolizyjnie ruch pieszych  

i rowerzystów w rejon ul. Taklińskiego.   

Przejście pomiędzy zachodnią i wschodnią stroną inwestycji odbywać się będzie w poziomie „0” za 

pomocą przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Natomiast w okolicy ul. Ważewskiego  

i Opatkowickiej za pomocą bezkolizyjnego przejścia dla pieszych (podziemnego lub nadziemnego).  

W wariancie 4 przewidziano również przystanki autobusowe dla komunikacji zbiorowej usytuowane  

w miejscach zbliżonych do istniejących lokalizacji oraz budowę przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską, 

w rejonie skrzyżowania ulic Zakopiańskiej, Taklińskiego i Poronińskiej, co było jednym z głównych postulatów 

mieszkańców jak i przedstawicieli jednostek Urzędu Miasta Krakowa.  

10. Podsumowanie 

Inwestycja jest przedmiotem ogromnego zainteresowania 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. Zaproponowano rozwiązania 

mogące jak najlepiej poprawić bezpieczeństwo drogi krajowej dla wszystkich jej użytkowników.  

Do Wykonawcy wpłynęło 38 ankiet. Z analizy zapisów tych ankiet wynika, że 11 osób jest pozytywnie 

nastawiona do przedmiotowej inwestycji, również 11 osób swoje nastawienie określiło jako średnie, negatywne 

odczucia zgłosiło 8 osób. 2 osoby nie swoje nastawienie wskazały na poziomie wysokim/średnim. Pozostałe 
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osoby nie określiły poziomu zadowolenia z omawianego przedsięwzięcia. Największą aprobatą wśród 

mieszkańców cieszył się wariant nr 2, na którego swój głos oddało 20 osób. Wariant nr 1 wybrało 11 osób. 

Tylko 1 osoba jest za wykonaniem wariantu nr 3 lub wariantu nr 1. Swoje niezadowolenie do wszystkich 

wariantów również zgłosiła tylko 1 osoba.   

Ponadto w wyniku szczegółowej analizy wszystkich ankiet oraz otrzymanych wystąpień m.in. od 

mieszkańców, Urzędu Miasta Krakowa, jak również innych zainteresowanych osób, został zaprojektowany 

dodatkowy wariant wynikowy nr 4, uwzględniający wszystkie możliwe do wprowadzenia wnioski.  

 

 

 

Ryc. 1. Wykres kołowy przedstawiający procentowe stanowisko mieszkańców i przedsiębiorców w sprawie 

przedstawionych wariantów 

11. Spis załączników 

 

Załącznik nr 1 – Wariant nr 4 plany sytuacyjne. 
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