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Pan
Maciej Kamiński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Przemyślu

W odpowiedzi na interpelację z dnia 08.02.2021 r. w sprawie odśnieżania miasta
uprzejmie informuję, co następuje.
Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i i chodników ulic na terenie miasta Przemyśla
realizowane jest w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Ze względu na funkcję
i obciążenie ruchem oraz możliwości techniczne i finansowe ustalony został podzi ał dróg
i mostów na standardy zimowego utrzymania ulic miasta. Ulice podzielono na V standardów
zimowego utrzymania od I do V zgodnie z zarządzeniem nr 9/2015 Dyrektora Zarządu Dróg
Miejskich w Przemyślu z dnia 08.07.2015 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania
nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Przemyśla.
Ulice nie ujęte w planie zimowego utrzymania wraz z drogami wewnętrznymi na terenie miasta
odśnieżane są po zgłoszeniu interwencyjnym przez służby miejskie lub mieszkańców miasta
Przemyśla, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. Wykonawcą Zimowego
Utrzymania Dróg jest Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu.
Ad. 1 i 2 Do zimowego utrzymania nawierzchni:
1. jezdni na terenie miasta Przemyśla wykorzystywany jest następujący sprzęt:
- pługopiaskarka 4 szt.,
- pługosolarka w tym 1 szt. 4x4 — 4 szt.,
 nośnik z napędem na dwie osie wyposażony w pług i rozsiewacz 5 szt.,
 nośnik lekki wyposażony w pług i rozsiewacz do realizacji prac interwencyjnych
(wąskich uliczek) 1 szt.,
- samochód osobowy lub dostawczy do przeglądu I szt.,
- ładowarka 1 szt.
2. chodników na terenie miasta Przemyśla wykorzystywany jest następujący sprzęt:
 pług odśnieżny lemieszowy, umieszczony na nośniku mechanicznym o ciężarze
całkowitym zespołu nie przekraczającym 1,5 Mg (w tym po 2 szt. z możliwością montażu
dodatkowo szczotki mechanicznej) 10 szt.,
- pług odśnieżny wirnikowy ręczny o masie do 150 kg — 6 szt.,
- koparko- ładowarka I szt.

Ad.3 Istnieje możliwość zwiększenia ilości sprzętu do odśnieżania ulic i chodników na terenie
miasta poprzez nawiązanie współpracy z firmami prywatnymi posiadającymi niezbędny sprzęt
do prowadzenia tego typu prac, po zwiększeniu nakładów finansowych.
Ad.4 Miasto Przemyśl przygotowało się do tegorocznej zimy na podstawie zebranych
doświadczeń z poprzednich sezonów zimowego utrzymania dróg. Ilość sprzętu jest dobrana
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Planie Zimowego Utrzymania oraz na podstawie analiz
przeprowadzonych w poprzednich latach. Nadmienić należy, że w obecnym stanie zimowym
mają miejsce intensywne opady nienotowane na przełomie kilku ostatnich lat. Powyższe
wpływa na konieczność zwiększenia nakładów pracy przy odśnieżaniu, jak również
dodatkowych kosztów na usuwanie śniegu do miejsc składowania.
Według ekspertów meteorologicznych zima w tym roku jest bardzo intensywna nie tylko
w naszym mieście, ale i całym kraju. Na przełomie ostatnich 10 lat nie było tak intensywnych
opadów śniegu.
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