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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE WARTEGO 11,8 MLN USD 
PROJEKTU WYMIANY WIADUKTU NA DRODZE STANOWEJ NR 8 W MIEŚCIE 

UTICA  
  

Nowy wielodźwigarowy wiadukt nad drogami stanowymi 5 i 12 poprawi 
bezpieczeństwo i mobilność na ważnej trasie łączącej miasto Utica z miastem 

New Hartford w hrabstwie Oneida  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj zakończenie prac budowlanych w ramach 
ważnego projektu o wartości 11,8 mln USD, polegającego na wymianie wiaduktu na 
drodze stanowej nr 8, który przecina drogi stanowe nr 5 i 12 w mieście Utica. W ramach 
projektu poprzednia konstrukcja, która została wybudowana w 1960 r., została 
zastąpiona przez nowoczesny, wielodźwigarowy wiadukt, który poprawi bezpieczeństwo 
i mobilność wzdłuż ważnego szlaku komunikacyjnego łączącego miasta Utica i New 
Hartford, pełniącego kluczową rolę w przewozie ludzi i towarów w hrabstwie Oneida i 
całym regionie Mohawk Valley. Droga stanowa nr 8 jest istotnym szlakiem 
komunikacyjnym, z którego korzysta kilka lokalnych firm i centrów handlowych i który 
jest wybierany przez kierowców zmierzających w kierunku Southern Tier, Adirondacks i 
trasy New York State Thruway.  
  
„Stan Nowy Jork podejmuje zdecydowane działania w celu przekształcenia naszej 
infrastruktury poprzez zmianę koncepcji nowoczesnego systemu transportowego dla 
Mohawk Valley” – powiedziała gubernator Hochul. „Modernizacja korytarza wzdłuż 
drogi stanowej nr 8 w Utica usprawni przewozy ludzi i towarów, poprawi ich 
bezpieczeństwo i zminimalizuje opóźnienia”.  
  
W ramach rozpoczętego wiosną 2021 r. projektu powstał nowy, dwuprzęsłowy wiadukt 
z prześwitem pionowym wynoszącym 16 stóp i 3 cale, czyli niemal 2 stopy więcej niż 
oryginalna konstrukcja. Wyremontowano również rampy prowadzące do i z drogi nr 8 
oraz fragmenty dróg nr 5 i 12 w pobliżu wiaduktu. Zamontowano także nowe 
oznakowanie i oświetlenie. Mimo zakończenia głównych prac budowlanych nadal 
prowadzone są prace wykończeniowe. W związku z tym w ciągu najbliższych tygodni 
kierowcy mogą się spodziewać okresowych zamknięć pasów ruchu w obu kierunkach.  
  
Dla lokalnych kierowców ponowne otwarcie tego węzła oznacza wygodniejszą podróż 
do pobliskich centrów handlowych wzdłuż tzw. Commercial Drive (drogi stanowej 5A) – 



 

 

w sam raz na świąteczne zakupy. Drogi stanowe nr 5, 8 i 12 są również częścią 
ważnego korytarza transportowego towarów dla Mohawk Valley, z którego korzysta 
kilka okolicznych firm, w tym Chobani, Fed Ex i UPS.  
  
Zakończenie projektu budowy wiaduktu na drodze stanowej nr 8 jest kolejną udaną 
inicjatywą Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork w mieście Utica, po projekcie 
poprawy bezpieczeństwa na drodze 5S i projekcie budowy szlaku pieszego Bagg's 
Square-Harbor Point również w mieście Utica. Wszystkie te inicjatywy umożliwiły 
gospodarczą rewitalizację centrum miasta, poprawiły lokalną przystępność 
komunikacyjną, zwiększyły mobilność rowerzystów, pieszych i kierowców oraz 
przysłużyły się promocji zdrowia publicznego.  
  
Komisarz Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Ukończenie projektu wymiany wiaduktu to kolejny wielki krok naprzód dla 
miasta Utica i całego regionu Mohawk Valley. Nowy wiadukt wzdłuż drogi stanowej nr 8 
usprawni podróżowanie i pomoże połączyć społeczności w całym regionie Mohawk 
Valley, stanowiąc kolejny przykład zaangażowania Departamentu Transportu w budowę 
odpornej infrastruktury drogowej, która zaspokaja potrzeby wszystkich mieszkańców 
stanu Nowy Jork”.  
  
Senator Chuck Schumer powiedział: „Połączenie drogowe między miastami Utica i 
New Hartford przez długi czas było w kiepskim stanie, ale dzięki środkom federalnym, 
które udało mi się pozyskać poprzez ustawy infrastrukturalne i fundusze pomocowe 
związane z pandemią COVID, region Mohawk Valley może się teraz cieszyć wygodnym 
dojazdem do centrum Utica. Adirondack Bank Center, nowe restauracje i mieszkania 
budowane w centrum miasta to oznaki świetnej kondycji lokalnej gospodarki, dlatego 
cieszę się, że przyczyniłem się do budowy tego «wiaduktu do lepszej przyszłości»”.  
  
Senator stanowy Joseph A. Griffo powiedział: „Bardzo się cieszę z zakończenia 
budowy konstrukcji zastępującej stary wiadukt na drodze stanowej nr 8 w mieście Utica. 
Nowy wiadukt poprawi mobilność, zwiększy bezpieczeństwo, połączy odległe dzielnice i 
pozwoli wygenerować nowe możliwości gospodarcze w regionie”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Marianne Buttenschon, powiedziała: „Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że ten ważny projekt modernizacji infrastruktury dobiega końca. Wraz z 
pojawieniem się i dynamicznym rozwojem nowych firm w regionie Mohawk Valley 
musimy zapewnić bezpieczną, nowoczesną i przepustową infrastrukturę 
komunikacyjną”.  
  
Członek Zgromadzenia, Brian D. Miller, powiedział: „Zakończenie budowy wiaduktu 
na drodze stanowej nr 8 przebiegającego nad drogami nr 5 i 12 jest od dawna 
wyczekiwanym i ważnym wydarzeniem. Ta inwestycja infrastrukturalna o wartości 11,8 
mln USD w rejonie New Hartford i Utica ma ogromne znaczenie dla mieszkańców, firm i 
handlu w całym regionie. Jest to także odcinek intensywnie uczęszczany przez 
kierowców podróżujących na północ do Adirondacks, na południe do Southern Tier, jak 
również poruszających się w kierunku trasy New York State Thruway. Inwestycje w 



 

 

infrastrukturę są niezbędne dla dalszego wzrostu gospodarczego w regionie. 
Zapewniają także mieszkańcom lepszy dostęp do usług i poprawiają ogólne 
bezpieczeństwo kierowców. Dziękuję Departamentowi Transportu Stanu Nowy Jork za 
realizację tego projektu”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Oneida, Anthony J. Picente Jr, powiedział: 
„Cieszę się z ukończenia projektu budowy wiaduktu na drodze stanowej nr 8. Dzięki 
niemu na jednej z najbardziej ruchliwych arterii komunikacyjnych hrabstwa Oneida 
można teraz podróżować bezpieczniej i sprawniej. Korytarz komunikacyjny nad drogami 
stanowymi nr 12 i 5, który łączy miasta Utica i New Hartford, jest ważną trasą dla 
mieszkańców i gości tego regionu. Umożliwia on tysiącom kierowców codzienne 
dojazdy do firm i usługodawców, dlatego dziękuję NYS DOT za wspaniałą pracę 
zwieńczoną przystosowaniem wiaduktu do nowych standardów”.  
  
Przewodniczący Rady Miasta New Hartford, Paul A. Miscione, powiedział: „To 
bardzo potrzebny projekt modernizacji infrastruktury na kluczowym szlaku 
komunikacyjnym w naszej okolicy. Liczę na to, że poprawi on bezpieczeństwo 
mieszkańców i gości naszego miasta teraz i w przyszłości”.  
  
Burmistrz miasta Utica, Robert M. Palmieri, powiedział: „Modernizacja wiaduktu na 
drodze stanowej nr 8 jest kolejnym krokiem w kierunku łączenia naszych społeczności i 
budowania odpornej infrastruktury, która wspiera rozwój miasta Utica. Wraz z naszymi 
partnerami w administracji stanowej poprawiamy bezpieczeństwo i odporność naszego 
miasta, a przy okazji tworzymy dobrze płatne miejsca pracy. Pragnę podziękować 
gubernator Hochul za konsekwentne inwestowanie w nasz region i liczę na dalsze 
sukcesy w budowaniu silnej gospodarki stanu Nowy Jork i miasta Utica”.  
  
Aby uzyskać aktualne informacje o warunkach drogowych, należy zadzwonić pod 
numer 511, odwiedzić stronę www.511ny.org lub pobrać bezpłatną aplikację mobilną 
511NY. System online i aplikacja mobilna zawierają mapę dróg stanowych, na której 
można sprawdzić, gdzie występują opady śniegu itp.  
  
Zapraszamy do obserwowania profilu Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork na 
Twitterze: @NYSDOT. Nasza strona na Facebooku: facebook.com/NYSDOT.  
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