
Numer ide ltyfikacyjqy iudania, tzw. ID. G0130CD 
N-a ko&6rki 

1, merytorynnej: Biuro Gospodarki meszkaniowej 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jeili ktdrai pozycja nie jest miqzana 

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

CzqS6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta EodziJmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegolnoici 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczv 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Konsultacie dotyczyh wyiainienia sytuacii prawnei tei nieruchomoici. Ustalono, i e  
nieruchomoid przv ul. Kruczkowskiego 1B stanowi wlasnoid Skarbu Panstwa i nie 
prowadzi sie iei komunalizacii. NieruchomoSd, ktdrei dotvczv propozycia zadania - dz. 
2671127 
w obrebie G-17 zostala wydzieriawiona na czas nieoznaczonv na podstawie umowy z 
28.05.2015 r. zawartei pomiedzv Skarbem Panstwa reprezentowanvm pnez  Prezydenta 
Miasta Lodzi wykonuiacego zadanie z zakresu administracii nadowei a Hufcem Eddi - 
G6rna Zwiazkiem Harcerstwa Polskiego Choragwi Lddzkiei - stowarzvszeniem z 
siedziba w Lodzi. 



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

a) stanowi teren, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowab Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rvm pmina moie zgodnie z prawem wdatkowad irodki 
publiczne na zgloszone zadanie 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

Nie poddano analizie czasu niezbednego do wvkonania zakresu rob6t 
pnewidzianego w projekcie zadania. NieruchomoSC poza zanadem iednostki 
organizacvinej Miasta. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwaeami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

Nie poddano wervfikacii koszt6w zaproponowaneeo zadania, gdvi nie moga byd na nie 
wydatkowane Srodki z budietu Miasta. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozvtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak Oakie w wymiarze rocznym?) 
nie dotvczv 



9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymogow 
gospodarnoici: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

C) nie dotyczy Nie poddawano analizie . 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

Nie poddano analizie, bowiem obiekt jest poza zarzadem iednostki orpranizacyinei 
Miasta. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnoici zadania w przypadku jego realizacji: 

Gdyby zadanie zostalo zrealizowane, obiekt po termomodernizacii dostepny bylby 
dzieriawcy. Opiniuiacy nie dysponuia wiedza na temat dzialalno6ci prowadzonei w tym 
obiekcie i ilo6ci os6b konystaiacym z oraanizowanych w nim zaieC. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 

NieruchomoSC przy ul. Kruczkowskiego lB, ktorej dotyczy propozycja zadania, stanowi 
wlasnoSC Skarbu Paristwa. Obecnie oddana zostala w dzierzawq na czas nieoznaczony 
Hufcowi Lodz - Goma Zwiqzku Harcerstwa Polskiego Chorqgwi Lodzkiej - Stowarzyszenia 
z siedzibq w Lodzi. (umowa dzierzawy z 28.05.2015 r. zawarta pomiqdzy Skarbem Paristwa 
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi wykonujqcego zadanie z zakresu 
administracji rzqdowej. Wydzial Dysponowania Mieniem UML nie prowadzi postqpowania 
zwiqzanego z komunalizacjq tej nieruchomoici. 

Zadanie nie moze by6 zrealizowane ze Srodkow budzetu obywatelskiego, gdyz nie 
nalezy do zadan wlasnych gminy albo powiatu i nie jest zlokalizowane na terenie, na kt6rym 
gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne. 
W zwiqzku z powyzszym Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Urzedu Miasta Lodzi opiniujqc 
to zadanie, nie uznalo za konieczne kontaktowanie siq z Autorami zaproponowanego 
zadania. 
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