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DOTYCZY: 

Sytuacja na drodze krajowej DK 7 (Zakopianka) w Gminie Mogilany 
 

Szanowny Panie Ministrze! 
 

Mieszkańcy Gminy Mogilany po raz drugi w tym roku zablokowali zakopiankę. Tylko w ostatnich pięciu 

latach na odcinku zakopianki w Gminie Mogilany w 68 wypadkach zginęło 10 osób, a 94 zostały ranne. 

Musi dochodzić do kolizji, gdyż brakuje rozwiązań bezkolizyjnych. Na odcinku ok. 10 km mamy do 

dyspozycji tylko jeden wiadukt i jedną kładkę dla pieszych. Dodatkowo istnieje 5 przejść powierzchnio-

wych (pasy na drodze bez świateł), ale są one niebezpieczne ze względu na dużą prędkość przejeżdżają-

cych pojazdów. 

  

Mieszkańcy postulują wykonanie przejść i przejazdów bezkolizyjnych, aby nie było konfliktu pomiędzy 

ruchem tranzytowym a ruchem lokalnym. Trzy takie inwestycji są na etapie koncepcji lub projektów: 

kładka dla pieszych Gaju, wiadukt w Gaju na skrzyżowaniu z ulicami Zadziele-Widokowa oraz przejście 

podziemne w Libertowie.  

Zdajemy sobie sprawę z kryzysu finansowego i dlatego, jeśli nie ma możliwości w bliskim terminie zre-

alizowania większych inwestycji, oczekujemy przedstawienia realnych  rozwiązań tymczasowych. Taki-

mi rozwiązaniami są przejścia powierzchniowe dla pieszych z sygnalizacją świetlną na żądanie oraz 

ograniczenia prędkości. Pilnie potrzebne jest przejście w Mogilanach (przy stacji ARGE) oraz w Gaju (1. 

wyznaczenie przejścia na skrzyżowaniu Widokowa-Zadziele, 2. światła na istniejącym przejściu przy 

restauracji Pokusa, z którego korzystają uczniowie w drodze do szkoły, 3. poprawienie skrzyżowania z 

ul. Wąwozową, którym jeździ autobus szkolny). 

  

Na zakopiance w Gminie Mogilany z roku na rok wzrasta zagrożenie. Miejscowości zostały  przecięte 

przez zakopiankę i aby przedostać się z jednej części wsi do drugiej ludzie są zmuszeni do wtargnięcia na 

coraz bardziej ruchliwą drogę krajową. Blokowanie zakopianki jest wyrazem determinacji i bezsilności 

mieszkańców.  

Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra, aby w najbliższym budżecie uwzględnić postulaty mieszkań-

ców Gminy Mogilany. 

Z wyrazami szacunku 
 
 
 

 

Sylwester Szefer 
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