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Zarzad Zieleni Miejskie-i 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jdli kt6raB pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym przez Padstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyczyn. 

Cz@d A 
Analiza rnerytoryczna proponowanego zadania 

(wypehia merytoryczna komdrka organizacyjna Urqdu Miasta LoaWmigjsAa jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczeg6lnoici 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oeili taki ma odniesienie do 
Iokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnyrni Urzdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoici realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodii, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodii, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodii, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodii); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mo2e kolidowa6 z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6wm ~ m i n a  moZe zgodnie z prawem wvdatkowad Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina mo2e zgodnie z prawem wydatkowa6 6rodk.i 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostata 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdjenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 



5. Zadanie jest mo2liwe do realizacji w trakcie jednego roku bu&etowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwa~ami (mvrawione kosztv szacunkowe vmsze w v M  do ooniiszei tabeli) 

Zmiany szacunkowych kosztbw zadania zostaly uzgodnione z Wnioskodawcq. 

Skladowe c@ci zadania 

Budowa t ~ h i  

Dostawa sol& 

Zagospodarowanie terenu wok61 @ h i  

Ustawienie lawek i koszy na odpady w otoczeniu t@ni 

Nadz6r inwestorski i inne prace niepnewidziane 

Dokumentacj a projektowo-kosztorysowa 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

380 000 zl 

12 000 zl 

100 000 zl 

50 000 zl 

28 000 z i  

30 000 zl 

600 000 zl 

a) ~ozytvwna 

b) negatywna 
c) nie dotyczy 

8. Czy wykonane zadanie b@e generowdo w przyszloici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (iakie w wvmiarze rocznvm?) 

Na biedqce utrzymanie t@ni solankowej i element6w towanyszqcych, na dostawy 
solanki, zu2ycie wody i energii oraz ewentualne naprawy instalacji w cyklu rocznym 
naleky pneznaczyC okolo 30 000 zl brutto. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekkie wyrnog6w 
gospodarnobi: 

a) ~ozvtvwna 
b) negatywna 

c) nie dotyczy 



10. Opinia o celowofici realizacji proponowanego zadania w kontekscie ustawowych 
wyrnog6w w zakresie gospodarno.4ci: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i wamnkach dostepnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 

Planowana t@nia solankowa bedzie obiektem og6lnodostepnym. 



Czei6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznodci uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania orm inne magi istotne dla moiliwodci realizacji proponowanego zadania) 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

Uzupehienie koncepcji majqej powsM na miejscu dawnego Lunaparku nowoczesnej strefl 
wypoczynku, rekreacji i anirnacji w Parku im. Marsz. J. Pilsudskiego w Lodzi o @hie  
solankowe ulokowane porniedzy kurtynami wodnymi a widowniq przed zadaszoxq scexq 
wplynie na poprawg mikroklirnatu parkowego i zapewni wzrost atrakcyjnogci oferty Parku 
dla jego u2ytkownik6w, w szczeg6lno4ci dla os6b cierpiqych na przewlelde choroby dr6g 
oddechowych, w tyrn ludzi w podeszlym wieku. Lokalizacja tghi  zo-wa uzgodniona 
z autorem koncepcji zagospodarowania terenu po dawnym Lunaparku. 
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