
L.p. Gmina Nr drogi Lokalizacja Propozycja zadania BRD Uzasadnienie wnioskodawcy Analiza / Stanowisko komisji BRD

1 Czernichów 2186K Rybna, skrzyżowanie przy remizie OSP
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej z drogami gminnymi, pasy wibracyjne.  
Poprawa bezpieczeństwa skanalizowanie ruchu. Opinii komisji BRD pozytywna (24 m2 - chemomasa).

2 Czernichów 2181K Czernichów, okolice stacji benzynowej
Poprawa oznakowania przy stacji benzynowej 

podwójna linia ciągła, znak zakaz wyprzedzania.

Samochody wyprzedzają na wysokości stacji 

benzynowej utrudniając wyjazd ze stacji oraz z drogi 

gminnej wewnętrznej oraz wjeżdżających do stacji 

paliw.

Opinii komisji BRD pozytywna (Ok. 10 szt. Znaków drogowych   + 

malowanie lini ciągłej P-4 dł. Ok. 750 m).

3 Czernichów 2183K
Czernichów, przedszkole samorządowe w 

Czernichowie
Zakaz postoju przed kioskiem i przedszkolem.

Parkujące samochody przy kiosku wymuszają 

przekraczanie linii ciągłej co stwarza zagrożenie.
Opinii komisji BRD pozytywna (2 szt. znaków drogowych).

4 Czernichów 2186K 
Rybna, ul. Nowy Świat  31 Przedszkole 

„Akademia Małych Tygrysków” 

Oznakowanie przejścia dla pieszych (pasy wibracyjne), 

znak uwaga dzieci.

Ochrona dzieci. Wzmożony ruch, zagrożenie dla 

pieszych i rodziców przywożących i odbierających 

dzieci z przedszkola.

Opinii komisji BRD pozytywna (po stronie przedszkola brak ciągu pieszego).

5
Igołomia -

Wawrzeńczyce
1271K Stręgoborzyce 

Przywrócenie oznakowania poziomego- linie boczne, 

skrajne, miejsca przystankowe) i pionowego(znaki 

drogowe).

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.
Linie krawędziowe - oraz oznakowanie poziome na drodze (na odcinku do 

1 km).

6 Iwanowice 2146K Damice, przy szkole podstawowej. Ustawienie oznakowania, tablicy "Uwaga Szkoła".
Wzmożony ruch samochodowy, wąska droga, brak 

oznakowania.

Znak informacyjny "Uwaga Szkoła" - opinia pozytywna (droga bez 

chodników).

7 Iwanowice 2144K Narama, przy szkole podstawowej.
Wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych przed 

przejściem dla pieszych przy szkole podstawowej.

Wzmożony ruch samochodowy ze względu na 

pobliskie obiekty jak szkoła, kościół, sklep 

wielobranżowy.
Pasy wibracyjno-akustyczne - opinia pozytywna (24 m 2 - chemomasa).

8 Iwanowice 1172K
Maszków, na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową 2149K.

Ustawienie barier ochronnych w obrębie przystanku 

komunikacji zbiorowej.

Zabezpieczenie samochodów i osób przed 

stoczeniem się po skarpie z dużej wysokości.

Skrzyżowanie z drogą 2149K - bariery ochronne ok. 50-80 m (na odcinku 

ok. 70 m).

9 Iwanowice 2139K Celiny, przy szkole podstawowej. Ustawienie oznakowania, tablicy "Uwaga Szkoła". Wzmożony ruch samochodowy, brak oznakowania.
Znak informacyjny "Uwaga Szkoła" - opinia pozytywna  (Droga bez 

chodników).

10
Jerzmanowice - 

Przeginia
2126K Przeginia - Czubrowice

Oznakowanie poziome (linie segregacyjne i 

krawędziowe).
Usprawnienie ruchu pojazdów.

Oznakowanie poziome od DK 94 do gminy m. Czubrowice (na odcinku ok. 

0,5 km).

11
Jerzmanowice - 

Przeginia
2129K Jerzmanowice w kierunku Szklar

Oznakowanie poziome (linie segregacyjne i 

krawędziowe).

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkie uczestnikom 

i innych osób na drodze.

Oznakowanie poziome od DKK 94 do gminy m. Szklary (na odcinku ok. 0,5 

km).

12
Jerzmanowice - 

Przeginia
2129K Szklany km 9 + 700,00

Tablica prowadząca dwustronna U3e (niebezpieczny 

zakręt).
Niebezpieczny łuk. Opinia komisji BRD pozytywna (1 szt).

13
Kocmyrzów - 

Luborzyca 
2165K Dojazdów Wykonanie trzech przejść dla pieszych. Duże natężenie ruchu.

Przejścia dla pieszych zostana wykonane zgodnie  z projektowana 

organizacją ruchu. 

14
Kocmyrzów - 

Luborzyca 
2293K Prusy

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą 

gminną.

Niebezpieczne skrzyżowanie, częste kolizje, duże 

prędkości.

Zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu DP  ul. Zachodnia i DG 

ul. Niepodległości oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego od ronda do 

ronda wg rysunku (zadanie wymaga wcześniejszego poinformowania 

tablicą o zmienia pierwszeństwa.).

15
Kocmyrzów - 

Luborzyca 
2161K Wysiołek Luborzycki

Montaż barier energochłonnych przy posesji 78 oraz 

słupków krawędziowych przy zatoce autobusowej.

Wpadające samochody do rowu, wjeżdżanie na 

chodnik.

Opinia pozytywna dot. Słupków przy sklepie spożywczym DP  ul. Szkolna - 

do sprawdzenia możliwości montażu barier energochłonnych - odległość 

od krawędzi jezdni (na odcinku ok. 50 m).

16 Krzeszowice 2121K 2188K Tenczynek

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2188K 

(Daszyńskiego) oraz 2121K (Zwierzynieckiej) w 

Tenczynku poprzez wydzielenie dodatkowego pasa 

jezdni do lewoskrętu w ciągu ul. Zwierzynieckiej w 

kierunku ul. Daszyńskiego, a także poszerzanie prawo 

skrętu z ul. Daszyńskiego w kierunku ul. 

Zwierzynieckiej. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu 

ulic Daszyńskiego oraz Zwierzynieckiej w Tenczynku 

wraz z wykonaniem wysepki na każdym kierunku 

dojazdu do skrzyżowania oraz pasów wibro- 

akustycznych.

Z uwagi na wzmożony ruch po wykonaniu wiaduktu 

w ciągu ul. Daszyńskiego brak dodatkowego pasa 

ruchu powoduje zatory drogowe. Z uwagi na 

wzmożony ruch kołowy istnieje konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa pieszych.

W całości wniosek nie może być zrealizowany, tylko i wyłącznie w zakresie 

zmiany pierwszeństwa i poprawy bezpieczeństwa dla pieszych 

(Oznakowanie poziome i pionowe).

17 Krzeszowice 2127K Krzeszowice

Wykonanie poziomego oznakowania ul. Żbickiej na 

odcinku od wiaduktu nad bocznicą do skrzyżowania z 

ul. Legionów Polskich.

Brak oznakowania poziomego ul. Żbickiej w 

Krzeszowicach, co zagraża bezpieczeństwu ruchu 

drogowego.

Oznakowanie poziome.

18 Krzeszowice 2126K Czatkowice Górne Wykonanie pasów wibracyjno - akustycznych. Poprawa bezpieczeństwa pieszych. Pasy wibracyjno-akustyczne - opinia pozytywna (24 m 2 - chemomasa).

19 Liszki 2183K
Kaszów,  na wysokości Szkoły Podstawowej 

Kaszów 2
Przejście dla pieszych  wraz z oświetleniem w Kaszowie.

Przejście dla pieszych jest niezbędne z uwagi na 

bezpieczne  przemieszczenie się uczniów szkoły oraz 

mieszkańców korzystających z dojścia do 

przystanku. Przejście w bliskim sąsiedztwie szkoły. 

Doświetlenie przejścia dla pieszych - opinia pozytywna; materiały 

przygotowane zostały w 2019 roku ( Doświetlenie przy współfinansowaniu 

Województwa małopolskiego).

20 Liszki 2189K
Czułów, przy kaplicy i przy szkole 

podstawowej

Wykonanie progów z chemomasy przy kaplicy i szkole 

podstawowej w Czułowie.

Inwestycja konieczna z uwagi na duży ruch na 

drogach w pobliżu szkoły podstawowej i  kapliczki. 
Doznakowanie przejść przy kaplicy i szkole (2 x 24 m 2 pasy z chemomasy).

21 Liszki 2122K Morawica Bariery. Poprawa bezpieczeństwa. Brak barier - do sprawdzenia w terenie (na odcinku ok. 30 m).

22 Mogilany 2173K Mogilany, Rynek, przy kościele

Wykonanie w miejscu istniejącego przejścia dla 

pieszych wyniesionego przejścia z montażem 

separatorów ograniczających możliwość parkowania w 

rejonie przejścia dla pieszych oraz z wykonaniem 

oznakowania poziomego drogi powiatowej wraz z 

pasami akustyczno-wibracyjnymi z obu stron przejścia 

dla pieszych.

Ścisłe centrum miejscowości skupiające duży ruch 

pieszych(zwłaszcza dzieci) i samochodowy. 

Konieczność poprawy bezpieczeństwa na bardzo 

ruchliwej drodze powiatowej.

Pasy wibracyjno akustyczne, separatory na obszarze wyłączonym z ruchu, 

tablice kierunkowe na Kraków, uporządkowanie malowania - opinia 

pozytywna z wyjątkiem wyniesienia  przejścia (przejście dla pieszych jest 

zbyt długie, a na obszarze wyłączonym z ruchu parkują pojazdy).

23 Mogilany 2174K Libertów,Centrum, przy Szkole  Podstawowej

Wykonanie pasów na przejściu dla pieszych  w kolorze 

biało-czerwonym w technologii grubowarstwowej 

strukturalnej, wykonanie pasów wibracyjno 

–akustycznych w rejonie dwóch istniejących przejściach 

dla pieszych, wykonanie odblasków na obu przejściach, 

wykonanie pasów wibracyjno-akustycznych przed 

skrzyżowaniem z drogą gminna-ul.Brata Alberta.

Ścisłe centrum miejscowości skupiające duży ruch 

pieszych(zwłaszcza dzieci) i samochodowy. 

Konieczność poprawy bezpieczeństwa na bardzo 

ruchliwej drodze powiatowej.

Doznakowanie przejścia nr 2 na czerwonym tle, kocie oczka na obu 

przejściach, realizacja bez zmiany rodzajów progów.

24 Mogilany 1941K Włosań, przy Szkole Podstawowej

Wykonanie pasów na przejściu dla pieszych  w kolorze 

biało-czerwonym w technologii grubowarstwowej 

strukturalnej ,wykonanie pasów wibracyjno-

akustycznych przed przejściem dla pieszych z obu 

kierunków, 

Ścisłe centrum miejscowości skupiające duży ruch 

pieszych(zwłaszcza dzieci) i samochodowy. 

Konieczność poprawy bezpieczeństwa na bardzo 

ruchliwej drodze powiatowej.

Przejście dla pieszych do wzmocnienia w oznakowaniu (24 m 2 - 

chemomasa pasy wibracyjne + czerwone tło 30 m2).

25 Skała 2143K Rzeplin

Pasy akustyczne, linie skrajne doznakowanie zakrętu A-

1, A-2, B-33, bariera energochłonna (przepust. 

wypadek) B-18.

Brak ciągu pieszego do przystanku w Cianowicach. 

Łącznik DW 794 i 733 brak chodników i oświetlenia. 

Duże natężenie ruchu.

Niebezpieczny zakręt i skrzyżowanie z droga gminną - do znakowanie 

tablicami U3a-b; pasy wibracyjna - akustyczne   - ograniczenie prędkości do 

40 lub 30 km/h (oznakowanie poziome i pionowe + bariera na przepuście).

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Projektu BRD 2020 - Zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu w Krakowie.



26 Skała 2143K Rzeplin Montaż barier ochronnych. Poprawa bezpieczeństwa.

Przy przepuście za dworem - montaż barier ochronnych na wlocie 

przepustu (wypadki) - miejsce migracji żab i płazów,   w ramach prac 

konserwacyjno - naprwczych miejscowe ścięcie pobocza, aby umożliwić 

spływ wody i migrację płazów (na długości ok. 50 m).

27 Skała 1171K Gołyszyn 
A-30 Wąskie pobocza A-1, A-2, (2xA-7), A-30 wąskie 

pob. Doznakowanie zakrętu U-3a.
Skrót północ południe brak chodników.

Niebezpieczny zakręt na odcinku wyjazdowym, wjazdowym do 

Miejscowości  - montaż bariery ochronnej oraz tablicy U-3c,d 

(oznakowanie poziome i pionowe + bariera punktowo).

28 Skawina 1939K Borek Szlachecki - Szkoła Podstawowa Montaż barierek ochronnych w chodniku przy szkole. Poprawa bezpieczeństwa przy szkole. Opinia komisji BRD pozytywna (na długości ok. 30m - barierki  U-12a).

29 Skawina 1940K
Radziszów, skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z 

ul. Rynek

Uspokojenie ruchu  w rejonie skrzyżowania dróg 

powiatowych poprzez wyniesienie istniejącego przejścia 

dla pieszych pomiędzy posesją przy ul. JP II 15 a 

kościołem oraz wymiana lustra drogowego na 

prostokątne o wym. min. 80x100 cm odpornego na 

szron i parę.

Uspokojenie ruchu w rejonie skrzyżowania oraz 

poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych. 

Poprawa widoczności przy wyjeżdżaniu ze 

skrzyżowania w warunkach  zimowych i podczas 

mgły.

Przedstawiciele ZDPK opiniują pozytywnie wykonanie pasów z chemomasy 

lub odcinek 50m ze zmianą nawierzchni na brukową dla dwóch kierunków 

ruchu (24 m2 -chemomasa, ciągi pieszo - rowerowe) 

30 Skawina 1939K Rzozów, rejon Szkoły Podstawowej
Wykonanie brukowanego progu zwalniającego w 

postaci wyniesienia długości około 5 m.

Uspokojenie ruchu w rejonie szkoły. Poprawa 

bezpieczeństwa pieszych na chodniku, szczególnie 

dzieci zmierzających do szkoły.

Przedstawiciele ZDPK proponują szykany lub pasy wibracyjne (pasy 

wibracyjno - akustyczne).

31 Słomniki 2161K Ratajów w km 0+700
Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych 

kasetonem D-6
Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Opinia pozytywna - oświetlenie kasetonem z D-6 (zasilanie PV).

32 Słomniki 2161K Niedźwiedź w km 2+750
Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych 

kasetonem D-6.
Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Opinia pozytywna - oświetlenie kasetonem z D-6  (zasilanie PV).

33 Słomniki 2141K Kacice
Wykonanie oznakowania poziomego liniami z zakresu P-

1 – P7b.

Słaba widoczność podczas złych warunków 

pogodowych (mgła, deszcz, noc).

Opinia pozytywna - wykonanie oznakowania poziomego (na odcinku do 

1km). 

34 Zabierzów 2128K 2129K
Rudawa skrzyżowanie ulic Niepodległości, 

Wyspiańskiego, Polaczka

Wprowadzenie poprawy BRD na skrzyżowaniu zgodnie 

z wykonanym w 2019 r, projektem.

Dla przedmiotowego zadania został przygotowany 

na zlecenie ZDPK projekt. Zasadność i celowość 

wprowadznia rozwiązań BRD na przedmiotowym 

skrzyżowaniu została sprawdzona i potwierdzona na 

etapie projektowym. Zadanie jest zgłaszane do 

programu BRD zgodnie z ustaleniami poczynionymi 

z przedstawicielami Powiatu na spotkaniu w dniu 

10.12.2019 r.

Realizacja zgodnie z przygotowaną dokumentacja projektową.

35 Zabierzów 2131K

Zelków - droga powiatowa od ul. Widokowej 

w Zelkowie do ul. Akacjowej w 

Bolechowicach.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na łukach drogi.

W ubiegłych latach na przedmiotowym odcinku 

drogi dochodziło do zdażeń drogowych, w tym także 

do skutkujących kalectwem osób biorących w nich 

udział.

Doznakowanie ostrych zakrętów na odcinku "z góry" od m. Zelków - opinia 

komisji pozytywna (wypadki i kolizje).

36 Zabierzów 2121K Aleksandrowice Przejście dla pieszych do przysztanku. Poprawa bezpieczeństwa.
Doznakowanie przejścia - oznakowanie poziome i pionowe,pasy 

wibracyjno - akustyczne (24 m2 - chemomasa).

37 Zielonki 2158K
ul. Kasztanowa, ul. Tadeusza Kościuszki w 

Bibicach

Malowanie linii krawędziowych po stronie rowów 

odwadniających.

Konieczność wykonania zadania w zakresie BRD 

zgłaszana przez przedstawicieli lokalnej 

społeczności.

Wykonanie oznakowania poziomego (na odcinku do 0,5km).

38 Zielonki 2151K Garlica Duchowna
Malowanie linii segregacyjnej i krawędziowej - 

kontynuacja już wykonanych

Konieczność wykonania zadania w zakresie BRD 

zgłaszana przez przedstawicieli lokalnej 

społeczności.

Wykonanie oznakowania poziomego (na odcinku do 0,5km).

39 Zielonki 2133K

ul. Młyńska w Januszowicach, ul. 

Korzkiewska w Korzkwi od skrzyżowania z ul. 

Łąkową

Malowanie linii krawędziowej po stronie zapadniętego 

pobocza.

Konieczność wykonania zadania w zakresie BRD 

zgłaszana przez przedstawicieli lokalnej 

społeczności.

Wykonanie linii segregacyjnej, krawędziowej (na odcinku do 300 m)

40 Michałowice 2152K Więcławice Stare/ Dworskie
Utwardzenie szerszego pobocza - od cmentarza do 

skrzyżowania z drogą powiatową 2154K.
Droga dla dzieci do szkoły. Llinie krawedziowe z miejscowym uzupełnieniem pobocza.

41 Michałowice 2151K Kozierów
Oznakowianie poziome - linie krawędziowe Kozierów 

do skrzyżwoania z drogą powiatowa 2151K.
Bezpieczeństwo ruchu pojazdów. Od tablicy Kozierów do m. Wilczkowice, linie krawędziowe (do 1km).

42 Michałowice 2155K Młodziejowice
Wjazd od strony Młodziejowic - wyswietlacz prędkości 

lub montaż szykan.
Wnioski Mieszkańców.

Jednostronna szykana po stronie drogi do Krakowa, przed drogą do młyna 

(w zakresie szykan, bez wyświetlacza).

43 Wielka Wieś 2130K
Bębło, ul. Krakowska przy Szkole 

Podstawowej

Wyniesione przejście dla pieszych wraz z aktywnym 

znakiem D-6.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego, a 

zwłaszcza dzieci w obrębie szkoły. Zasadne jest 

wykonanie takiego przejścia dla pieszych ze względu 

na rozwijana duża prędkość przez pojazdy na tym 

odcinku drogi. Wyniesione przejście wyhamuje 

prędkość pojazdów i umożliwi dzieciom bezpieczne 

przejście. Dla dobrej widoczności przejście należy 

oznakować znakiem aktywnym D-6.

Wyniesione przejście + znaki aktywne- opinia pozytywna (zasilanie PV).

44 Wielka Wieś 2128K
Modlniczka Skrzyżowanie ul. Kasztanowej i 

Willowej - K 601445K 

Zmiana oznakowania na skrzyżowaniu z ustąp 

pierwszeństwa na znak STOP. Wykonanie wyniesionego 

przejścia dla pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów na 

skrzyżowaniu. Wysokie natężenie ruchu pojazdów, 

zasadne jest zaostrzenie włączenia się do ruchu 

pojazdów z ul. Willowej. Wyniesione przejście w 

tarczy skrzyżowania pozwoli na bezpieczną 

komunikację ruchu pieszych i wyhamuje natłok 

pojazdów w skrzyżowanie.

 Zmiana A-7 na B-20 oraz oznakowanie poziome; opinia pozytywna; 

wyniesione przejście dla pieszych poza skrzyżowaniem (realizacja bez 

wyniesienia przejście dla pieszych).

45 Świątniki Górne 1992K 2167K Świątniki Górne ul. Bielowicza i Zielińskiego 
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych i gminnej.

Brak widoczności oraz dezorganizacja ruchu 

drogowego.

Skrzyżowanie z ul. Widokową (DG) - do wizji w terenie (przeniesienie, 

korekta tablicy informacyjnej, korekta ogrodzenia, usuniecie zbędnej 

zieleni, lustro).

46 Świątniki Górne 2239K

Wrząsowice, ulice Pileckiego (od 

skrzyzowania z Krzemową) i Wrzosowa (od 

skrzyżowania z Ogrody)

Oznakowanie poziome przejścia i terenu w okolicy 

szkoły: -znak termoplastyczny, uwaga dzieci, 2 szt. (na 

wysokości działek 647 i 551) -pasy akustyczne po 

obydwuch stronach, 2 szt. (na wysokości działek 672/2 

i 551) -znak termoplastyczny, ograniczenie prędkości 

(na wysokosci działki 672/2) -elementy odblaskowe 

aketywne po dwuch stronach przejścia, 2sz. 

Przejście dla dzieci szkolnych, dojscie do 

przystanków i budynku Starej Szkoły. Teren z kretą 

drogą, słabą widocznością, oznakowaniem 

pionowym, które jest malo widoczne. Jest potrzeba 

dodatkowego, poziomego oznaczenia w z zakresie: 

przejścia, obszaru w okolicy szkoły i ograniczenia 

prędkości. 

Opinia komisji BRD pozytywna (w zakresie znakow termoplastycznych i 

pasów akustycznych).

47 Świątniki Górne 2239K Świątniki Górne ul Krakowska 
Montaż nowych barier SP 09 na łuku drogi w okolicach 

dz. 143/1 i 142/3.

Zabezpieczenie łuku drogi, znaczna ilość zdarzeń 

drogowych. 

Ograniczenie prędkości i bariera U-14 oraz sierżanty (na odcinku ok. 30m + 

oznakowanie pionowe).

48 Sułoszowa 1154K Sułoszowa, ul. Skalna
Zamontowanie barier energochłonnych na długości 

około 30 metrów.
Zbliżenie jezdni do koryta rzeki Prądnik. Uzupełnienie bariery (na odcinku ok. 30m).

49 Sułoszowa 1154K
Sułoszowa, od ronda w kierunku gminy 

Trzyciąż. 

Ograniczenie prędkości oraz poprawa widoczności na 

wzniesieniu ok. od ronda w kierunku Trzyciąży.
Bardzo zła widoczność na wzniesieniu.

Ograniczona widoczność na zatrzymanie (łuki poziome), zbyt wysoka 

prędkość dopuszczalna 90 hm/h, konieczna do ogranoczenia (znaki B33, 

B34).

50 Sułoszowa 2136K Sułoszowa oraz Wielmoża
Wykonanie oraz uzupełnienie brakującego 

oznakowania poziomego.

Drogi są wąskie licznymi zakrętami i wysokimi 

skarpami co stwarza realne zagrożenie. 

Uzupełnienie oznakowania w postaci tablic kierunkowych (uzupełnienie 

oznakowania).


