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Numer ide~,, Abcyjny zadnnia, tzw. L, 

Nazwa kom6rki 
merytoryczaej : Zarzqd Dr6g i Transportu 

UWAGA! 
W d y  punkt powinien zostaC wypelniony. Je4li kt6rd pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym przez Pa6stwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyczy". 

CzqM A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadanfa 

(wypehtia merytoryczna Kombrka organizacyjna Urzedu Miasta LodzUmiejsRa jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie d e w  do zakresu zadah wtasnych gmhy albo powiatu. 

a) ZiS b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnofci 
z miejscowym planern zagospodarowania przestrzennego oeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mo8li.wofci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania ~ajqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowd z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK 

Nie dotyczy 

b) NIE 



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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowad 4rodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na Mrym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowd irodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostata 
podjeta stosowna uchwbta Rady Miejskiej w Eodii albo wydane zarzqdienie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy I 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwaeami (poprawione koszty szacunkowe proszq wpisai. do poniiszej tabeli) 

Zadanie naleky wykonak w systemie zaprojektuj i wybuduj 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
.............................................................................................................. 

Skladowe c 4 c i  zadania 

Przebudowa nawienchni i chodnik6w w ul. Eugeniusza 
(zaprojektuj i wybuduj) 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Koszty szacunkowe brutto 

1 200 OOOzl 

zl 

zl 

zl 
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A 



................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowaio w przyszioici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (iakie w wvmiarze rocznvm?) 

Koszty blitej nieokreilone zwiqzane z bieiqcym utrzyrnaniem (czystoid, naprawy) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymog6w 
gospodarnoici: 

a) ~ o z v t v w n a  

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) ~ o z v t v w n a  

b) negatywna 

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

Przebudowa ulicy Eugeniusza bqdzie siuzyi wszystkim uzytkownikom pasa drogowego. 
Nastqpi i poprawa bezpieczeiistwa i komfortu ruchu . 



. .? 8 'ze*3 $*? 
Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Cze46 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Realizacja zadania wplynie na poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Nastqpi 
poprawa estetyki okolicy. Przebudowa ul. Eugeniusza spowoduje wydiukenie eksploatacji 
oraz zmniejszy koszty zwiqzane z biekqcyrn utrzyrnaniern ulicy. 
Zadanie jest moiliwe do zrealizowania w ciqgu jednego roku w systernie zaprojektuj 
i wybuduj . 

ZARZqD DROG 1 TRANSPORTU 
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pieczgd komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta tod. i /  
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3 0 . 0 6 . 4 6 r .  ............ L6di, dnia 

DYREKTOR 

pieczgd i podpis kierownika. 
komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta toaki! 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


