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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 16 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: DDP-2.054.175.2021

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do pisma z dnia 4 listopada br. znak: BPS/043-32-1296/21 skierowanego do Ministerstwa 
Infrastruktury, przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez senatora Jana Hamerskiego 
podczas 32 posiedzenia Senatu RP, dotyczące problematyki przygotowania do realizacji zadania 
polegającego na budowie drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu 
dk nr 7 Rabka – Chyżne, przedstawiam poniżej informacje w sprawie.

Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Infrastruktury opracowany został projekt Rządowego Programu 
Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.) (dalej RPBDK 2030), który określa 
priorytety inwestycyjne w zakresie dróg krajowych w nadchodzącej perspektywie finansowej. 
Przedmiotowy RPBDK 2030 jest obecnie procedowany oraz podjęte zostały działania w celu 
opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Po zakończeniu całości niezbędnych 
procedur i przyjęciu RPBDK 2030 przez Radę Ministrów zabezpieczone zostaną środki na realizację 
inwestycji objętych limitem finansowym, w tym dla budowy dwujezdniowej drogi klasy GP (na 
parametrach S) na odcinku Rabka – Chyżne.

Nie czekając jednak na formalne przyjęcie RPBDK 2030, podjęta została decyzję o rozpoczęciu prac 
przygotowawczych dla inwestycji w nim ujętych, w tym dla przedmiotowej inwestycji. Miało to na celu 
wykazanie determinacji rządu w poprawie warunków mieszkańców wielu miejscowości znajdujących się 
poza zasięgiem oddziaływania autostrad i dróg ekspresowych.

Należy bowiem pamiętać, że proces przygotowania inwestycji jest procesem złożonym i długotrwałym, 
wymagane jest przeprowadzenie złożonych analiz, badań geologicznych. Konieczne jest również 
uzyskanie ważnych decyzji administracyjnych, takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dla zadania dotyczącego budowy dwujezdniowej drogi klasy GP (na parametrach S) w ciągu drogi 
krajowej nr 7 Rabka-Chyżne prowadzone są już pierwsze prace przygotowawcze. Zawarta została 
umowa na opracowanie Studium korytarzowego. Jest to podstawowy dokument projektowy, 
przedstawiający nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Studium korytarzowe jest pierwszym 
elementem dokumentacji projektowej, określającym lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę 
z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. 
Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i jest kluczowe dla decyzji o prowadzeniu dalszych 
prac. W toku dotychczasowych prac opracowanych zostało 5 wariantów przebiegu korytarzy drogi nr 7, 
z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych. Warianty te zostały przedstawione 
zainteresowanym podmiotom, w tym władzom gmin Jabłonka, Spytkowice, Raba Wyżna oraz lokalnej 
społeczności, w ramach akcji informacyjnej, celem umożliwienia zapoznania się z nimi 
i zgłoszenia ewentualnych uwag, wniosków czy też postulatów, które w miarę możliwości będą wzięte 
pod uwagę w toku procesu inwestycyjnego.



W zakresie przebiegu drogi w rejonie Spytkowic głosy mieszkańców były podzielone (mniej więcej po 
połowie). Cześć mieszkańców opowiedziała się za południowymi wariantami korytarzy (I, III, IV, V), 
a część była za północnym wariantem korytarza (II). Uwzględniono wnioski uczestników ww. spotkań 
informacyjnych i opracowano w raporcie ze spotkań informacyjnych kolejne trzy warianty korytarzy:

1. Wariant IVa - we wnioskach społecznych nazwany został Spytkowice - Harbakuz - Podsarnie. 
W rejonie wsi Chyżne droga prowadzona będzie w ścianach oporowych w celu minimalizacji 
wyburzeń.

2. Wariant IIa dotyczący obejścia centrum wsi Chyżne (w wyniku analiz w celu minimalizacji 
wyburzeń zaproponowano obejście tej wsi po stronie wschodniej). Trasa w gminie Spytkowice 
poprowadzona będzie po stronie północnej.

3. Wariant VI uwzgledniający uwagi społeczne, takie jak poprowadzenie trasy w rejonie Spytkowic 
w rejonie korytarza MPZP w maksymalnym zbliżeniu do grzbietu górskiego, w rejonie gminy 
Jabłonka w korytarzu z uwzględnieniem postulatu Wójta Gminy Jabłonka w rejonie wsi Chyżne 
droga prowadzona będzie w ścianach oporowych w celu minimalizacji wyburzeń.

Ponadto, uwzględniając wnioski mieszkańców, doprojektowano węzły drogowe na granicy Raby Wyżnej 
i Spytkowic oraz Spytkowic i Jabłonki. 

Aktualnie trwają prace końcowe w zakresie obliczenia kosztów realizacji ww. wariantów korytarzy. 
Wynika z nich, że wariant IVa jest wariantem kosztownym. Wymagania techniczne dla projektowanej 
drogi na parametrach klasy S wraz z węzłem na granicy Spytkowic i Jabłonki powodują konieczność 
zaprojektowania tunelu o długości około 2600 m. W ramach opracowywanego Studium korytarzowego 
wszystkie ww. warianty korytarzy będą poddane analizie wielokryterialnej pod kątem technicznym, 
ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Na podstawie wyników ww. analizy zostanie wybrany 
wariant preferowany, który zostanie wskazany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowań, kierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Z poważaniem
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Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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