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Przemyśl, dnia 17 września 2021 r.

Pan
Jerzy Krużel
Rady Miejskiej w Przemyślu

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację w sprawie wyjaśnienia sytuacji, która miała
miejsce w dniu 15.07.2021 r. na ulicy Sanockiej (upadek spróchniałego, kilkutonowego drzewa na
jadący drogą samochód osobowy), uprzejmie informuję, co następuje.
1. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania dróg i pasa przydrożnego
przy ul. Sanockiej, prowadzone były przeglądy drzewostanu i czy sporządzono protokoły z tych
czynności.
Według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) ul. Sanocka w Przemyślu zakwalifikowana jest do
najwyższej kategorii, jako droga krajowa w klasie G – drogi głównej publicznej i utrzymywana jest
w standardzie dróg krajowych. Prowadzone są systematyczne przeglądy w zakresie utrzymania stanu
technicznego drogi, infrastruktury oraz stanu zieleni przydrożnej wysokiej i niskiej. Stan drzew
i samosiewów monitorowany jest na bieżąco, drzewa suche stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia
przechodniów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego wycinane są sukcesywnie. Przegląd drzew
w pasach drogowych ulic miasta Przemyśla w tym ul. Sanockiej komisyjnie prowadzony był w dniu
14.01.2021 r. (zał. nr 1 kserokopia protokołu).
2. Proszę o udostępnienie wszystkich dokumentów dotyczących przeprowadzenia przeglądów
dendrologicznych drzew przy drogach na terenie miasta. Kto i z jaką częstotliwością wykonywał
te przeglądy? Czy były one robione przez osoby uprawnione? Czy wyłoniono drzewa zagrażające
bezpieczeństwu oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych i czy zostały one usunięte?
Zobowiązania do utrzymania we właściwym stanie drzew zlokalizowanych w pasach
drogowych miasta Przemyśla realizowane są poprzez zadania określone w umowie wykonawczej
podpisywanej z usługowym podmiotem gospodarczym na okres jednego roku.
Drzewa przydrożne poddawane są przeglądom i zabiegom w zakresie określonym w Rozporządzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U.1999.43.430 j.t), oraz
w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew zawartych w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 roku ( Dz.U.2015.1651 j.t). Wycinkę drzew prowadzi się, gdy stanowią zagrożenie dla zdrowia
i życia pieszych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Decyzję pozwalającą na usunięcie drzew
rosnących na działkach znajdujących się w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla
wpisanego do rejestru zabytków zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2018.1614.t.j.) wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu. Decyzję pozwalającą
na wycinkę drzew rosnących na działce znajdującej się poza granicami układu urbanistycznego miasta
Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2018 r., poz. 142, tj.) wydaje Marszałek Województwa Podkarpackiego. Przeglądy

dendrologiczne drzew prowadzone są na podstawie odrębnych umów o dzieło zawieranych
z uprawnionymi osobami celem uzyskania ekspertyz i opinii o stanie zachowania drzew dołączanych
do dokumentacji. Wykonywanie badań dendrologicznych zleca się w sprawach spornych.
Do chwili obecnej Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu zlecił wykonanie:
- Ekspertyzy dendrologicznej 3 szt. drzew w pasie drogowym ul. Szwoleżerskiej w 2015 r.
Wykonał Rzeczoznawca NOT-SITO Zbigniew Kość.
- Inwentaryzacji drzew pod kątem występowania pachnicy dębowej ul. Wysockiego w 2015 r.
Wykonał Rzeczoznawca NOT-SITO Janusz Dedio.
- Oceny stanu zdrowotnego i statycznego lipy szerokolistnej ul. Kościuszki w 2015 r. Wykonał
Rzeczoznawca NOT-SITO Janusz Dedio.
- Opinii dendrologicznej 12 okazów na Placu Dominikańskiego w 2016 r. Wykonał dr hab. Jakub
Dolatowski.
- Ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody buk pospolity ul. Paderewskiego w 2017 r.
Wykonał Rzeczoznawca NOT-SITO J. Dedio.
Z przedstawionych wyżej ekspertyz Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu nie
uznał opinii dr hab. Jakuba Dolatowskiego, w której wyrażał konieczność usunięcia ujawnionych na
Placu Dominikańskim zagrażających bezpieczeństwu 2 szt. drzew. Drzewa te nie zostały usunięte. Pełna
dokumentacja protokoły, wnioski i decyzje są do wglądu w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu.
Zdarzenie, jakie miało miejsce w dniu 15.07.2021 r. dotyczy drzewa z gatunku wiązu górskiego
wpisanego do rejestru ochrony zabytków, jako pomnik przyrody. Nadzór nad jego utrzymaniem
i pielęgnacją odbywa się na koszt gminy i na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych potrzebna jest
uchwała rady gminy uzgadniająca te zabiegi. Przegląd drzew w pasach drogowych ulic miasta
Przemyśla w tym ul. Sanockiej komisyjnie przeprowadzony był w dniu 14.01.2021 r. w wyniku, którego
wytypowano drzewa do usunięcia lub wymagających pielęgnacji. W czasie tego przeglądu nie
ujawniono zagrożenia dla bezpieczeństwa ze strony drzewa wiązu. Stąd też nie został złożony wniosek
do Rady Miejskiej w Przemyślu o uzgodnienie prac pielęgnacyjnych lub usunięcie wskazywanego
pomnika przyrody. Po w/w zdarzeniu, na pniu drzewa i części dolnej leżącej odnogi odsłonięte zostały
dotychczas niewidoczne zwęglone ślady po uderzeniu w nieokreślonym czasie pioruna (zał. nr 2 zdjęcie
nr 1 i 2). Mogło to być przyczyną osłabienia stabilności drzewa pod wpływem złych warunków
pogodowo-klimatycznych, które miały miejsce w dniach 12,13,15 lipca 2021 roku (zał. nr 3 kserokopie
ostrzeżeń 12,13,15.07.2021 r. przekazanych przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
o pierwszym i drugim stopniu zagrożenia prognozujące burze, opady deszczu i porywy wiatru 80-100
km/h.).
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