
Roz po czę ły się pier wsze pra ce na te re -

nie za le wo wym Wi sły zwią za ne z bu do -

wą no we go mo stu. Fir ma In ter cor,

wy ko naw ca in we sty cji, spro wa dzi ła już

na plac bu do wy pa low ni cę i roz po czę ła

wy ko ny wa nie po sa do wie nia (pa li) pod

pod po ry obiek tu.

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. Jej klu czo wym ele men tem jest bu do -

wa, w miej scu dzi siej szej prze pra wy pro mo wej,

no we go mo stu na Wi śle. Bę dzie on miał dłu gość

oko ło 660 me trów, roz pię tość przę sła bez poś red -

nio nad nur tem rze ki wy nie sie 130 me trów; na mo -

ście znaj dzie się dro ga o sze ro ko ści 8 me trów

(2 pa sy ru chu po 3,5 m + 2 opa ski szer. 0,5m).

W ra mach in we sty cji oprócz bu do wy mo stu wraz

z ko niecz ny mi do ja zda mi za pla no wa no m.in.:

• 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

poboczy 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 pu blicz 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 nad zór 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 nie zbęd ny mi urzą dze nia mi.

In we sty cja po pra wi sieć po łą czeń mię dzy

województwami świę to krzy skim i ma ło pol skim,

wesprze roz wój gos po dar czy le żą cych w po bli żu

te re nów oraz po pra wi kom fort ży cia ich miesz -

kań ców. Bu do wa prze pra wy mo sto wej bę dzie

sta no wić część no we go ko ry ta rza trans por 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 most skró ci dro gę mię dzy

Kiel ca mi i Tar no wem.

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.,

In ży nie rem Kon trak tu: AR CUS Sp. z o.o. 

Na po cząt ku mar ca wy ko naw ca uzy skał Ze zwo le -

nie na Re a li za cję In we sty cji Dro go wej, a 5 mar ca

prze jął plac bu do wy. Wy ko na no już pier wsze

place ziem ne, a tuż przed świę ta mi wiel ka noc -

ny mi, z uży ciem spe cja li stycz nych ma szyn,

zaczęto tzw. pa lo wa nie. 

War tość pod pi sa nej umo wy na wy ko na nie ro bót bu -

do wla nych to 53 718 870,78 zło tych (w tym

województwo świę to krzy skie za bez pie cza kwo tę

28 001 082,09 zło tych, wo je wódz two ma ło pol -

skie: 25 717 788,69 zło tych). 

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. 

Ter min za koń cze nia ro bót za pla no wa no na

30.10.2020 rok. 

Rozbudowa dw nr 973. Budowa mostu na Wiśle: Nowy Korczyn-Borusowa 

Rozpoczęły się prace budowlane

Na placu budowy jest już palownica, która wbija pale bedące podstawą konstrukcji mostu.

W okolicy wałów wiślanych trwają też prace ziemne.


