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i Numer iaentyfikacyjny zadania, tzw. lu. LO002 
Nama kom6rki 
merytorycznej: Zarzqd Dr6g i Transportu 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Je4li kt6ra4 pozycja nie jest miqzana 

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

CzqE A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(ivypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eo&i/miejska jednostka organizacyina) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wlasnych p i n y  albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do 
lo kalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK 

4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rvm gmina moie zgodnie z prawem wvdatkowat irodki 
pu bliczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbryrn gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjgta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 



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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwaeami (poprawione k o W  szacunkowe prosze wpisaE do poniiszei tabeli) 

Szacunkowy kosztorys przebudowy ulicy zostal dostosowany do aktualnych koszt6w remont6w ulic 
prowadzonych przez ZDiT. 

Skladowe cz@ci zadania 

Roboty Rozbidrkowe 

Budowa chodnikdw oraz czqici pieszo-jezdnej (dhgoiC 400m) 

Nowe nasadzenia zieleni + mala architektura 

Proj ekt Wykonawczy 

UCZNIE : 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

50 000 zl 

1 780 OOOzl 

120 000 zl 

50 000 zl 

zl 

2 000 000 zl 

a) pozvtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przysz~oici koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (jakie w wvmiarze rocznvm?) 
Koszty utrzymania infiastruktury pozostanq na obecnym poziomie utrzymania pasa 
drogowego. 

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

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w konteucle ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnoici: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 
11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie bqdzie ogdlnodostqpne dla wszystkich mieszkaricdw miasta 
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CzqG B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

Wraz z okreileniem granic tzw. ,,Stre& Wielkomiejskiej", zostaty przeanalizowane wszystkie 
ulice w strefie pod kqtem moiliwoici attworzenia ulic - ,,woonerfbw" lub inaczej 
,,podwdrcbw". Analiza zostala przeprowadzona przez ZDiT wraz Miejskq Pracowniq 
Urbanistycznq, Biurem Architekta Miasta oraz rbwnolegle do opracowywanego studium 
transportowego dla miasta Eodzi. Odzwierciedlenie analiz zostaio ujgte w postaci mapy w 
programie ,,Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+" (Uchwaia nr XV211/15 Rudy Miejskiej 
w Eodzi z dnia 29 kwietnia 2014 r.). mica Wierzbowa nu zadanym odcinku nie Jiguruje w 
programie jako woonerf - czyli ulica o wyjqtkowo duiym ograniczeniu prgdkoici i moiliwoici 
przejazdu samochoddw, a take j a b  strefa zamieszkunia (dopuszczajqca min. moiliwoSt. 
przebywania w czeSci jezdnej dzieci). Nie ma przeciwwskazari by ulica Wierzbowa zostata 
zmodernizowana jako uktad drogowy o klasycznym przekroju wraz z elementami uspokojenia 
ruchu, jednak nie mote ona zostak urzeksztatcona w woonerf obietv stref~ zamieszkania, 
Ponadto utworzenie ulicy -podwdrca na ww. odcinkuch ulic bgdzie sprzeczne z ww. uchwaiq 
Rudy Miejskiej. 
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