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Pan 

Paweł Zastrowski 
Radny Rady Miejskiej w Przemyślu 

 

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia dodatkowych 

miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego i Swobodnej w Przemyślu w ramach realizacji zadania pn.: 

„Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania 

z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego" uprzejmie informuję co następuje.  

Decyzją znak IRN-II.5152.81.2018.AB z dnia 11.04.2018 r. Podkarpacki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków zezwolił na prowadzenie prac na ulicy Bielskiego, a Prezydent Miasta Przemyśla 

wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 

znak AOS.6743.193.2019 z dnia 03.10.2019 r. 

W powyższych dokumentach oraz w umowie o dofinasowanie projektu został jednoznacznie 

określony zakres rzeczowo-finansowy przedmiotowego zadania. 

Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego w Przemyślu we wskazanej lokalizacji 

wykracza poza w/w zakres i wiąże się z koniecznością opracowania nowej dokumentacji projektowej 

oraz uzyskania zezwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz organu 

administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonanie przedmiotowych miejsc parkingowych 

stanowiłoby koszty niekwalifikowane, które byłyby do poniesienia w całości przez Gminę Miejską 

Przemyśl. Szacunkowy koszt wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Bielskiego 

w Przemyślu we skazanej lokalizacji wynosi ok. 160 000 zł. Przedmiotowa wartość obejmuje 

wykonanie: ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

wycinkę istniejących drzew, a także wykonanie robót związanych z przezbrojeniem terenu tj. 

przestawienie istniejących punktów oświetleniowych wraz z przełożeniem linii kablowej oraz 

przełożenie istniejących sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia. Ze względu na 

możliwość zlokalizowania na przedmiotowym terenie ok. 20 miejsc parkingowych konieczne będzie 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zezwolenia 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szacunkowa wartość robót budowlanych 

może ulec zmianie z uwagi na przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej. Dodatkowa 

informuję, że w ramach zadania pn.: "Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego 

w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulica Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. 

W. Sikorskiego" Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu wystąpił z wnioskiem ❑  zgodę na wycinkę 4 szt. 

drzew rosnących na przedmiotowym obszarze, jednakże uzyskał od Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zgodę na wycinkę tylk❑  1 szt. 

Natomiast budowa parkingu przy ul. Swobodnej w Przemyślu na działkach oznaczonych, jako 

nr 1053,1056,1058,1075,obr. 201 miasta Przemyśla stanowi całkowicie nowe zadanie inwestycyjne,  
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wykraczające poza zakres planowanych robót w ulicy Bielskiego i również wiąże się z koniecznością 

opracowania nowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania zezwolenia Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

Szacunkowy koszt wykonania dodatkowych miejsc parkingowych we wskazanej lokalizacji wynosi ok. 

90 000zł. Przedmiotowa wartość obejmuje wykonanie: ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych oraz 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a także wykonanie robót związanych z przezbrojeniem 

terenu tj.: sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej. Dodatkowo uwzględniono koszt wykonania 

dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zezwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora zabytków oraz organu administracji architektoniczno-budowlanej. Szacunkowa wartość 

robót budowlanych może ulec zmianie z uwagi na przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej. 

Jednocześnie nadmieniam, że niezbędne będzie również uzyskanie zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowalne od właściciela działki 1053 obr. 205, którym jest Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu. 

Realizacja powyższych inwestycji wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 

Miejskiej Przemyśl. 

 

Prezydent Miasta 

Wojciech Bakun 

 

Otrzymują: 

1. Adresat. 

2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z ZO. 



3. a/a .  


