CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA:

*podniesienie parametrów nośności drogi,
*poprawa warunków ruchu na drodze krajowej,
*poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego
i pieszych,
*poprawa obsługi ruchu lokalnego poprzez rozbudowę
i budowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
*zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na
środowisko.
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Materiały informacyjno-konsultacyjne zostały
zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
http://dk79rudawa-mloszowa.pl/
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Zamawiający:

ROZBUDOWA DROGI
KRAJOWEJ NR 79
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ETAP KONCEPCJI PROGRAMOWEJ

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

Wykonawca:

IVIA. S.A.
Al. W. Roździeńskiego 91,
40-203 Katowice
Kierownik Projektu Wykonawcy:
Monika Jaszczyk
tel.: +48 606 474 626
e-mail: dk79rudawa-mloszowa@ivia.pl

NAZWA ZADANIA:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej dla zadania pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku
Rudawa - Młoszowa"
wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i
sprawowaniem nadzoru autorskiego

na odcinku od km 360+900 do km 376+300.
Długość ok. 15,40 km.
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http://dk79rudawa-mloszowa.pl

Zamawiający:

Wykonawca:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

TERMIN KONSULTACJI:

HARMONOGRAM INWESTYCJI:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie
małopolskim, na terenie powiatu krakowskiego w gminie
Zabierzów i Krzeszowice oraz na terenie powiatu
chrzanowskiego w gminie Trzebinia.
Odcinek od km 360+900 do km 376+300.
Długość odcinka ok. 15,40 km.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej
przez koronawirusa konsultacje odbęda się w formie
indywidualnej. Spotkanie polegać będzie na indywidulanym
przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej
terminach.

Data podpisania umowy: 21.12.2020r.
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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
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Udzielenie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie
procedury przetargowej na realizację inwestycji.
ETAP IV: do 21.07.2025 *
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Kontakttelefoniczny:WykonawcaProjektuIVIAS.A.
+48668329517

Wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji
związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po
uzyskaniu decyzji ZRID.
ETAP III: do 21.07.2023 *
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Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania
decyzji ZRID oraz wykonanie projektów wykonawczych i
dokumentacji przetargowej.
ETAP II: do 21.07.2025 *
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PARAMETRY TECHNICZNE
ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ

ETAP I: do 21.02.2023r.

Rynek2,

Realizacja przedsięwzięcia - budowa.
*terminy etapu II, III i IV są terminami szacunkowymi i zależą
od okresów procedury przetargowej oraz realizacji robót
budowlanych

