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Nazwa komdrki 
merytorycznej: WPTP~~S~O~~U 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostat wypelniony. Jeili kthrai pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym przez Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasla todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadan wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegolnoSci 
z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do 

I , lokalizacji proponowanego zadania). 
a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Eodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Ronvoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktbrych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

.................................................................................................................. 
4. Teren, na ktdrym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 



b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowair Brodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostafa 
podjeta stosowna uchwafa Rudy Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie 
Pre~denta  Miasta Lodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest mozliwe do realizacji w trakcie jednego roku budketowego: 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagarni @oprawione koszty szacunkoweproszg wpisac' do poniiszej tabeli) 

Koszt budowy jezdni wraz z chodnikami okreilony na podstawie szacunkowego 
kosztorysu. Szacunkowy koszt budowy kanalizacji deszczowej (kanalu odprowadzajqcego 
wraz z wpustami) w ww. ulicy, bez przebudowy drogi i kolidujqcych z inwestycjq instalacji 
podziemnych, wynosi 1,2 mln zi brutto. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszioici koszty (np, utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czqgk B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji zadania 

zgloszonego do budketu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniernoiIiwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne zrwagi istotne dla moiliwo.ici realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Zarzqd Dr6g i Transportu negatywnie opiniuje zgloszonq propozycjq zadania. Zgodnie 
z Zasadami budietu obywatelskiego w mieSci Lodzi - Zalqcznik nr 1 do w d z e n i a  
Nr 2914NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 lutego 201 6 r. $1.3 - ,,W przypadku 
zadari, kt6re wymagajq lokalizacji na okreSlonym terenie, musi on stanowiC teren, na kt6rym 
grnina moze zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki publiczne na te zadania." 
Dzidki nr 387121, 164147, 164148, 164146, 16415 1, 164145, 164122, 164144, 164132, 16413 1, 
164150, 164129, 164121, 164119, 164119, 16411 8, 164110, 16419, 164128, 164127, 164126, 
164125, 164124, 164123, 164117, 164143, 164149, 164130, 164116, 164115, 164111, 164113, 
164133, 38125, 38/39, 38/40 w obrqbie G-30 sq dzialkami prywatnymi, kt6rych ZDiT jest 
wladajqcym. 

Jedynie dzialka nr 164120 jest dzialkq Gminy Miasta L6di bqdqcq we wladaniu ZDiT. 
Powyisze zadanie wyrnaga w pierwszej kolejnoSci opracowania dokumentacji projektowej 
obejmujqcej odwodnienie i usuniqcie kolizji z uzbrojeniem podziernnym. Czas trwania 
procedury przetargowej na wyb6r wykonawcy dokumentacji projektowej zgodnie z ustawq 
Prawo Zarnowien Publicznych to min. 2 miesiqce. Sam okres publikacji ogloszenia o 
zarn6wieniu wynosi 40 dni. Okres opracowania dokumentacji projektowej z wyskaniem 
mapy dc. projektowych, uzgodnien gestor6w sieci i ZUDP to minimum 8 miesiqcy. 

JednoczeSnie w celu realizacji inwestycji w ul. Chlodnikowej naleg przejqt w cdogci 
na rzecz Miasta Lodzi, w trybie art. 73 ustawy z dnia 
1 3 paidziernika 1 998 r. Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujqce administracjg 
publicznq, nastqpujqce dzialki prywatne zajqte pod drogi publicme. 

Szacunkowy koszt budowy kanalizacji deszczowej (kanah odprowadzajqcego wraz z 
wpustami) w ww. ulicy, bez przebudowy drogi i kolidujqcych z inwestycjq instalacji 
podziernnych, wynosi 1,2 mln zl brutto. 

Dla odprowadzenia w6d opadowych z ul. Chlodnikowej koniecme jest wybudowanie 
kanah deszczowego w tej ulicy o dlugoSci 450 m i Srednicy nominalnej 0,40 m oraz w ul. 
Kurczaki na odcinku od wlqczenia do istniejqcego kolektora deszczowego o Srednicy 
nominalnej 0,80 m zlokalizowanego w rejonie posesji nr 128-138 do ul. Chodnikowej o 
dhgoSci 150 m i Srednicy nominalnej 0,60 m. 

Naleky zaznaczyk, i e  podstawq do ujawnienia w ksiqdze wieczystej Miasta Lodzi jako 
wla4ciciela dzialek bqdzie uzyskanie ostatecznych decyzji Wojewody L6dzkiego 
stwierdzajqcych, i e  z mocy prawa staly siq one wlasnogciq Miasta Lodzi 
Biorqc pod uwagq powyisze, zadanie nie jest mozliwe do wykonania w cyklu jednorocznym. 



b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 
Koszty bli2;ej nieokre4lone zwipme z bieQcym utrzymaniem 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w konteucie wymogdw 
gospodarno4ci: 

a) pozytywna 
b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontek4cie ustawowych 
wymogbw w zakresie gospodarno4ci: 

a) pozytywna 
b) negatywna 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpno4ci zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie ogdlnodostepne 
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