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                                                                                              Pan 

                                                                                              Jerzy Krużel 

                                                                                              Radny Rady Miejskiej 

 

                                                                                              Pan 

                                                                                              Paweł Zastrowski 

                                                                                              Rady Miejskiej w Przemyślu  

                                                                                                                  
         

         W odpowiedzi na Panów interpelację z dnia 14.10.2021 r. w sprawie zabezpieczenia w przyszłym 

budżecie miasta środków finansowych przeznaczonych na przebudowę ul. Goszczyńskiego tj. Osiedla 

na Stawach oraz ul. Narutowicza w Przemyślu, na odcinku od posesji nr 48 w kierunku budynku nr 52 

uprzejmie informuję, co następuje. 

       Ulica Goszczyńskiego w swoim górnym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną oraz z płyt 

betonowych. Odcinek ten wymaga kompleksowej przebudowy polegającej na wymianie i wzmocnieniu 

konstrukcji nawierzchni jezdni, budowie odwodnienia, oraz zabezpieczenia pozostałej infrastruktury 

technicznej. Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji to około 589 000,00 zł brutto. 

       Zadanie to, zostało uwzględnione w rejestrze wniosków zgłoszonych przez Zarządy Osiedli, 

mieszkańców miasta oraz inne jednostki do projektu planu remontów ulic miasta Przemyśla. Natomiast 

decyzje, odnośnie zasadności ujęcia w budżecie poszczególnych propozycji zadań będą podejmowane 

w zależności od wysokości środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.  

       Dodatkowo nadmieniam, że w dniu 09.09.2021 r. na ww. ulicy zostały przeprowadzone prace 

remontowe polegające na wypełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni kruszywem łamanym wraz 

zagęszczeniem i dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Na chwilę 

obecną pozostały jedynie do usunięcia ubytki w nawierzchni żwirowej wzdłuż garaży, które w miarę 

możliwości zostaną przed okresem zimowym wypełnione kruszywem wraz z zagęszczeniem. 

     Natomiast odnosząc się do kwestii związanej z remontem ul. Narutowicza w Przemyślu informuję, 

że ulica ta, na odcinku powyżej skrzyżowania z ulicą Ujejskiego posiada nawierzchnię jezdni wykonaną 

z płyt drogowych betonowych sześciokątnych. Na nawierzchni widoczne są ślady po wykonanych  

w poprzednich latach prac remontowych polegających na usuwaniu kolein oraz powstałych ubytków.   

      Dlatego też, w celu zapewnienia możliwości przejazdu ww. ulicą – w dniu 06.10.2021 r. został 

przeprowadzony remont cząstkowy istniejącej nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami przy 

zastosowaniu remontera drogowego.  

     Koszt przeprowadzenia modernizacji wyżej wskazanego odcinka ulicy Narutowicza, to około 

85 000,00 zł brutto, a jego realizacja będzie możliwa po zapewnieniu środków finansowych w budżecie 

miasta przeznaczonych na ten cel. 
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Otrzymują: 

1. Adresaci 

2. ZDM w Przemyślu 

3. a/a + zał. 
Do wiadomości: 

        1.     Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli w/m 

 
 

 


