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W odpowiedzi na Pana interpelację  z  dnia  23.07.2021 r.  dotyczącą  naprawy alejek 

w Parku Miejskim w Przemyślu, uprzejmie informuję: 

Przebudowa alejek parkowych realizowana przez Gminę Miejską Przemyśl zakończona 

została w  listopadzie  2011  roku.  Rok po  zakończeniu  inwestycji   wystąpiły  bardzo  

gwałtowne i intensywne  opady  deszczu, które zniszczyły  w  wielu  miejscach  nawierzchnię 

z mieszanki mineralnej HanseGrand.  

W ramach gwarancji, Wykonawca robót dokonał naprawy uszkodzonej nawierzchni alejek. 

Niestety przypadki gwałtownych nawałnic z intensywnymi opadami deszczu pojawiały się 

wielokrotnie, dokonując coraz większych uszkodzeń. W lipcu 2020 roku Wydział Gospodarki 

Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  wykonał  kosztorys inwestorski  wymiany (w przypadku 

nawierzchni z HanseGrand) zniszczonych nawierzchni alejek. Wartość prac drogowych 

oszacowana została na kwotę 1 154 545,10 zł.  

Kosztorys wykonany został w celu złożenia wniosku na dotację z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych, związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych 

zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku  zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. 

Gmina Miejska Przemyśl złożyła do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego wszystkie niezbędne dokumenty związane ze zdarzeniami, które 

spowodowały szkody w infrastrukturze komunalnej miasta Przemyśla.  

Z uwagi na fakt, iż wartość zgłoszonych szkód nie przekroczyła równowartości 5% 

dochodu Gminy za rok poprzedni, Urząd Wojewódzki nie przyznał  dotacji z budżetu państwa 

na likwidację skutków klęski żywiołowej.   

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska monitoruje na bieżąco stan alejek 

parkowych i w miarę posiadanych środków finansowych zleca ich naprawę.                                                                

W  odniesieniu  do   zieleni  miejskiej  uprzejmie informuję,  że  Zarząd  Dróg  Miejskich 

w Przemyślu  zajmuje  się  utrzymaniem  i  zagospodarowaniem zieleni w pasach drogowych 

w ramach  umowy  wykonawczej  z dnia 02.01.2015 r. (załącznik nr 11 A, B, C na rok 2021. 

Realizowane są zadania w zakresie utrzymania drzew przydrożnych, żywopłotów, ukwiecenia 

i koszenia poboczy w pasach drogowych. W/w prace prowadzone są systematycznie. Stan 

zieleni odpowiada wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zmian.) 
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Natomiast,  zgodnie  z umową wykonawczą zawartą z Zakładem Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. w Przemyślu, utrzymywane są tereny zielone miasta będące w utrzymaniu Gminy 

Miejskiej Przemyśl,  w  tym  rekreacyjny teren Zniesienia oraz Parku Zamkowego im. M. 

Strońskiego. W ramach umowy tereny objęte są koszeniem w zależności od miejsca - od dwóch 

do ośmiu razy w sezonie. Dwukrotnie przycinane są żywopłoty. Drzewa poddawane są 

pielęgnacji lub wycince, zgodne z otrzymanymi decyzjami Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Przemyślu lub Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Powyższe zadania realizowane są  w ramach posiadanych środków na interwencyjne prace przy 

drzewostanie znajdującym się na terenie Gminy.     

Utrzymanie osiedlowych terenów zielonych należących do Gminy, znajduje się w gestii 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Tereny zieleni miejskiej należące do 

Gminy Miejskiej Przemyśl, utrzymywane są w czystości na mocy w/w umów. Prace 

wykonywane są na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.Adresat 

2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z ZO 

2.A/a 

 

 


