
DK 79

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi 
krajowej nr 79 na odcinku od km ok. 318+900 do km 
ok. 331+152. Inwestycja zlokalizowana jest w 
województwie małopolskim, na terenie powiatu 
krakowskiego w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. 
Inwestycja przechodzi przez wsie: Wawrzeńczyce, 
Złotniki, Igołomia, Zofipole, Pobiednik Wielki.

LOKALIZACJA 

Droga krajowa nr 79 będąca przedmiotem 
opracowania zlokalizowana jest na terenie powiatu 
krakowskiego, w granicach administracyjnych gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce. W stanie istniejącym 
posiada konstrukcję nawierzchni o nośności 100 
kN/oś, jednojezdniowy przekrój poprzeczny o 2 
pasach ruchu szerokości 3,50 m (lokalnie o mniejszej 
szszerokości) i obustronne pobocza szerokości od 0,75 
m do 2,0 m. Na terenie zabudowanym droga posiada 
obustronne (lokalnie jednostronne) chodniki o 
szerokości od 1,50 m do 2,50 m. Istniejące parametry 
techniczne drogi nie odpowiadają parametrom dogi 
klasy GP.
Wzdłuż drogi krajowej nr 79 poza dojazdami do 
posesji występują liczne włączenia dróg lokalnych i 
dojazdowych, obsługujących przyległe nieruchomości.

STAN ISTNIEJĄCY 

- podniesienie parametrów nośności do 115 kN/oś,
- dostoso- dostosowanie parametrów drogi do klasy GP oraz            
 budowę i przebudowę poboczy, chodników, zatok  
 autobusowych, zjazdów indywidualnych                    
 i publicznych, odwodnienia, infrastruktury       
 towarzyszącej, urządzeń ochrony środowiska              
 i innych, 
- pop- poprawa ogólnych standardów technicznych      
 układu drogowego,
- zapewnienie komfortu jazdy.

CEL I ZAKŁADANY EFEKT

- klasa techniczna:             GP
- podstawowy przekrój:          1x2
- prędkość projektowa:          70 km/h
- szerokość jezdni:             7,0 m
- szerokość pasa ruchu:          3,5 m
- szerokość chodników: min.       1,5 m
-- szerokość poboczy: min.         1,5 m
- pochylenie poprzeczne jezdni 
 na odcinku prostym:           2%
- obciążenie nawierzchni:         115 kN/oś
- kategoria ruchu:             KR5 

W ramach prac projektowych zaplanowano                           
4 warianty rozbudowy drogi.

PROJEKTOWE PARAMETRY 
TECHNICZNE

ROZBUDOWA DROGI 
KRAJOWEJ NR 79

na odcinku gr. woj. 
świętokszyskiego - Kraków, 

część III: od km 318+900-331+152
(długość ok. 12,3 km) 

PRZEDŁUŻENIE KONSULTACJI PRZEDŁUŻENIE KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH DO 08.06.2020 r.



INFORMACJE

WYKONAWCA 

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych Autostrad z siedzibą w Warszawie 
reprezentowanym przez Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. Sekretariat:      +48 12 417 25 00; 
                  fax  +48 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

ZAMAWIAJĄCY 

KONIEC ODCINKA
km 331+152

POCZĄTEK ODCINKA
km 318+900


