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PORTAL „ONET.PL”  
W Nowym Korczynie powstanie most na Wiśle 
 
Porozumienie w sprawie budowy mostu na Wiśle w Nowym Korczynie podpisali marszałkowie 
województw świętokrzyskiego i małopolskiego – Adam Jarubas i Marek Sowa. W 
optymistycznym wariancie przeprawa powinna być gotowa w 2018 roku. Planowany most ma 
być częścią drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa. Jak 
poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, inwestycja dotyczy całego 
odcinka trasy. Remont fragmentu od Buska Zdroju do mostu sfinansuje świętokrzyski 
samorząd, zaś od mostu do Borusowej - Małopolska. Koszty budowy samej przeprawy zostaną 
rozłożone po połowie między regiony. Jak napisano na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, "być może już w listopadzie uda się ogłosić 
przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej 
do rozpoczęcia inwestycji. (...) Jeżeli budowa dróg i mostu ruszy w 2015 roku, powinna 
zakończyć się w roku 2018" – poinformowano. Województwo świętokrzyskie wspólnie z 
podkarpackim buduje most na Wiśle w Połańcu. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 178 
mln zł. Świętokrzyskie pokrywa 48 proc. wydatków, tj. 86 mln zł. 85 proc. tej kwoty będzie 
pochodziło z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zgodnie z harmonogramem 
inwestycja ma być gotowa w październiku 2014 r. Na odcinku Wisły, będącym południowo-
wschodnią granicą woj. świętokrzyskiego, są cztery mosty: w Szczucinie (Małopolska), 
Nagnajowie (Podkarpacie), Sandomierzu (Świętokrzyskie) i Annopolu (Lubelskie). 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Jest porozumienie w sprawie budowy mostu na Wiśle w Nowym Korczynie 
 
Marszałkowie województw świętokrzyskiego oraz małopolskiego podpisali porozumienie, w 
sprawie budowy mostu na Wiśle w Nowym Korczynie. Połączy on drogę wojewódzką nr 973 
Busko - Nowy Korczyn z trasą krajową nr 79 po stronie województwa małopolskiego. Obecnie, 
kierowcy muszą korzystać z promu w miejscowości Borusowa. Członek zarządu województwa 
świętokrzyskiego Jan Maćkowiak informuje, że zawarcie umowy oznacza zielone światło dla tej 
inwestycji. Dzięki porozumieniu możliwe jest przygotowanie projektu, a także wystąpienie o 
decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Jan Maćkowiak przewiduje, że wykonawcę 
dokumentacji, być może uda się wyłonić już w listopadzie. Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski informuje, że znana jest już wstępna koncepcja 
rozwiązań drogowych, które mają poprawić komunikację pomiędzy województwami. W 
okolicach Nowego Korczyna powstaną dwa mosty. Przeprawa przez Wisłę będzie miał ok. 900 
metrów długości. Most na Nidzie będzie znacznie krótszy, bo 100-metrowy. Będą do nich 
wiodły nowe odcinki drogi wojewódzkiej nr 973, które ominą Nowy Korczyn. W porozumieniu 
określono, że każdy z samorządów we własnym zakresie sfinansuje rozbudowę dróg wiodących 
do mostu na Wiśle. Po połowie mają być natomiast rozłożone koszty budowy przeprawy. 
Całkowita wartość inwestycji jest szacowana na 200 milionów złotych. Most na Wiśle w Nowym 
Korczynie ma powstać najpóźniej w 2020 roku. W przyszłości ma powstać bliźniaczy obiekt, 
który byłby częścią trasy ekspresowej nr 73. Samorządy województw świętokrzyskiego, 
małopolskiego i podkarpackiego chcą bowiem, aby przebiegała ona właśnie przez Nowy 
Korczyn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP      
Porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle 
 
Mając na uwadze potrzebę kompleksowego rozwiązania problemów komunikacyjnych 
związanych z przekroczeniem rzeki Wisły, województwo świętokrzyskie i małopolskie 
podjęły decyzję o wspólnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy 
mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”.  W związku z tym  w Nowym Korczynie Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Marszałek Województwa Małopolskiego 
Marek Sowa podpisali porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej. Ze względu 
na to, że porozumienie przewiduje, iż inwestorem będzie  Świętokrzyskie, niezbędnym 
było powierzenie przez Małopolskie Świętokrzyskiemu zadania własnego polegającego na 
budowie przeprawy mostowej łączącej drogę wojewódzką nr 973 z drogą krajową nr 79 w 
części zlokalizowanej na obszarze województwa małopolskiego. Inwestycja obejmuje 
opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. 
Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa razem z budową przeprawy mostowej na rz. 
Nidzie oraz rz. Wiśle, wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia jak również opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego 
oraz opracowaniem studium wykonalności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






