
Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami

Projekt gotowy, prace powinny 

rozpocząć się wiosną 

Pro jekt bu do wla ny mo stu i pro wa dzą cych 
do nie go dróg jest już go to wym, dro gow cy ma -
ją już wszel kie uzgod nie nia bran żo we i zło ży li
wnio sek o wy da nie dla in we sty cji klu czo we go
do ku men tu, Zez wo le nia na Re a li za cję In we sty -
cji Dro go wej (ZRID). Pra ce bu do wla ne po win ny
roz po cząć się już wios ną.

In we sty cja zlo ka li zo wa na jest w wo je wódz twie
świę to krzy skim, na te re nie gmi ny No wy Kor czyn
oraz w wo je wódz twie ma ło pol skim na te re nie
gmi nie Grę bo szów. W jej ra mach, w miej scu do -
tych cza so wej prze pra wy pro mo wej, zbu do wa ny
zo sta nie most przez Wi słę wraz z do ja zda mi 
– od skrzy żo wa nia ty pu ron do z dro gą kra jo wą nr
79 oraz dro gą wo je wódz ką nr 973 na te re nie wo -
je wódz twa świę to krzy skie go w miej sco wo ści
Nowy Kor czyn, do włą cze nia zja zdu z mo stu 
do ist nie ją cej dro gi wo je wódz kiej nr 973 na te re -
nie wo je wódz twa ma ło pol skie go w miej sco wo ści
Bo ru so wa. 

Roz bu do wa frag men tu dro gi wo je wódz kiej 
nr 973 od No we go Kor czy na do Bo ru so wej po -
pra wi sieć po łą czeń mię dzy wo je wódz twa mi
świę to krzy skim i ma ło pol skim, we sprze roz wój
gos po dar czy le żą cych w pob li żu te re nów oraz
po pra wi kom fort ży cia ich miesz kań ców. No wa
prze pra wa mo sto wa bę dzie sta no wić część no we -
go ko ry ta rza tran spor to we go na osi pół noc po -
łud nie, któ ry sta nie się al ter na ty wą dla
ob cią żo ne go od cin ka dro gi kra jo wej nr 73. No wy
od ci nek i to wa rzy szą ca mu ścież ka ro we ro wa zo -

sta nie po łą czo na z bie gną cą po wa le Wi sły dro -
gę dla ro we rów wy bu do wa ną w ra mach Wi śla -
nej Tra sy Ro we ro wej. 

W ra mach in we sty cji za pla no wa no:
• bu do wę mo stu nad rze ką Wi słą wraz z do ja -

zda mi;
• bu do wę no we go od cin ka dro gi kla sy G, o ka -

te go rii ru chu: KR 5, pręd ko ści pro jek to wej Vp
= 80 km/h. Prze wi dy wa na sze ro kość jezd ni mi -
ni mum 8 me trów (2 pa sy ru chu po 3,5 m + 2
opa ski sze ro ko ści 0,5 m); sze ro kość po bo czy
grun to wych 1,5 me tra;

• bu do wę skrzy żo wa nia ty pu ron do z DK 79 oraz
DW 973;

• bu do wę ścież ki ro we ro wej oraz cią gu pie szo -
ro we ro we go;

• bu do wę lub prze bu do wę zja zdów pub licz nych
i in dy wi du al nych;

• wy cin kę drzew i krze wów ko li du ją cych z in we -
sty cją;

• za bez pie cze nie i prze bu do wę ist nie ją cej in fra -
struk tu ry tech nicz nej oraz urzą dzeń me lio ra cji
szcze gó ło wej – na pod sta wie wa run ków tech -
nicz nych po zy ska nych od wła ści cie li sie ci wraz
z op ła ta mi za na dzór nad prze bu do wą ze stro -
ny wła ści cie li sie ci;

• bu do wę i prze bu do wę sy ste mu od wad nia ją ce -
go z od pro wa dze niem wód opa do wych do od -
bior ni ków wraz z niez będ ny mi urzą dze nia mi.

Wszel kie za pla no wa ne dzia ła nia zo sta ną wy ko -
na ne w opar ciu tech no lo gie za pew nia ją cą naj -

wyż szą ja kość i so lid ność wy bu do wa nych obiek -
tów a pro fe sjo nal ne i kom plek so we prze pro wa -
dze nie prac przy czy ni się do re a li za cji przy ję tych
za ło żeń i za kła da nych re zul ta tów. 

Pla no wa na prze pra wa mo sto wa przez Wi słę bę -
dzie zlo ka li zo wa na w re jo nie ist nie ją cej prze pra -
wy pro mo wej w cią gu DW 973. Most bę dzie miał
dłu gość 686 me trów, roz pię tość przę sła bez poś -
red nio nad nur tem rze ki bę dzie wy no sić 130 me -
trów. Jezd nia na mo ście bę dzie mia ła 8 me trów
sze ro ko ści (2 pa sy ru chu po 3,5 m + 2 opa ski szer.
0,5 m), z jed nej stro ny to wa rzy szyć jej bę dzie
chod nik ze ścież ką ro we ro wą o sze ro ko ści użyt -
ko wej mi ni mum 3 me try, z dru giej chod nik o sze -
ro ko ści 2 me trów. Most bę dzie miał kla sę
ob cią że nia A (500 kN). Bę dzie prze kra czał mię dzy -
wa le rze ki Wi sły bez poś red nio po wy żej uj ścia
Nidy do Wi sły.

In we sty cja pro wa dzo na jest w sy ste mie „za pro -
jek tuj i zbu duj”. Wy ko naw cą jest Przed się bior -

stwo Usług Tech nicz nych In ter cor Sp. z o.o. Pra -
ce są współ fi nan so wa ne ze środ ków Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go na la ta 2014-2020 oraz Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go na la ta 2014-2020. War tość umo -
wy na pra ce bu do wla ne to pra wie 54 mi lio ny zło -
tych. Ter min za koń cze nia ro bót za pla no wa no na
30.10.2020 rok. 

Wizualizacja przyszłego mostu.

Most zostanie zbudowany w miejscu obecnej przeprawy

promowej.


