
UWAGA! 
Kazdy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest miqzana 

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

Czp% A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia meytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadah wtasnych gminy albo powiatu. 

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

. J * , .  2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoici 
P .-a+ , 
t 

' z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeili taki ma odniesienie do 
.sl~1 lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
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3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta Eodzi/miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoici realizowania zadania (np. z Biurem 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta Lodzi, Miejskq 
Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania Nieruchomoici w 
Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, WydziaIem Dysponowania 

r- , Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi); dotyczy 
sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moBe kolidowak z innymi zadaniami lub inwestycjami 

b; - miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

b) NIE 'i a) Tak 

Uwagi: 
. Opinie jednostek pozytywne dla budowy platformy relaksacyjnej; zmieniona pierwotna 

1 lokalizacja z terenu Parku na Zdrowiu (opinia negatywna ZZM) na lokalizacjg przy ul. 
Inowroclawskiej - opinia negatywna z uwagi na koliqjg z inwestycjami RO, analizowano 
ro'wniei dzialkg nr 62/6 P-8 uL Legiono'w 85/8 opinia negatywna BAM i ZDiT. WGK wskazal 
dzialki prty ul. Pienistej n c  155,154,153,152/1 i 152/2 p-32; dla tych dzialek Wydzial zebral 

w o p i n i e  dla wniosku L0069, ktdry obejmowai ro'wniei ww. dzialki, jednak z uwagi na bardzo 
duiq powierzchnig moiliwa jest lokalizacja rdwniei obiektu objgtego wnioskiem L0006; brak 
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wnioskdw o charakterze restytucyjnym; dziaika nie jest prqgotowanca do sprzedaiy, nnie jest 
obciqiona; brak postgpowah sqdowych; 

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

a) stanowi teren, na kt6rvm ~ m i n a  moie z~odnie z Drawem wvdatkowat irodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbryrn gmina moie zgodnie z prawem wydatkowat Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jestprzeznaczony nu sprzedai - zostala podjgta 
stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta Miasta 
Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) I& b) NIE 
na etapie koncepcji zostanie okreglona technologia wykonania obiektu i infrastruktury 
towarzyszqcej tak aby byla mozliwo~t realizacji zadania w ciqgu jednego 
ro ku. ......................................................................................................... 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe proszg wpisai do poniiszej tabeli) 

Z uwagi na brak doprecymwania technologii wykonania platformy relaksacyjnej 
@arametrdw, materiaidw itd) prtyjeto wartoit zadania zgodnie z wnioskiem. Oszacowanie 
wartoici bgdzie moiliwe po wykonaniu koncepcji platformy. 
................................................................................................................... 
7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

b) negatywna 



c) nie dotyczy 

W zaleznoici od przyjetej technologii wykonania obiektu okreilonej na etapie koncepcji. 
Zaklada siq takie rozwipania a b ~  zadanie mogio by6 
zrealizowane.. ............................................................................................... 
.................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszioici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 
Bedq to koszty zwipane z utrzymaniem terenu (czystoSC) oraz koszty eksploatacyjne obiektu 
(oplata za media). 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
Po okresie gwarancji koszty eksploatacyjn~ wzrosng o koszty remontow i napraw. Poza tyrn 
bqdg comiesieczne koszty eksploatacyjne zwipane z obshgq medidw oraz utrzymaniem 
porzqdku i czystoici na nieruchomoSci. Szacuje sie ok. 4 000 zl miesiqcznie. 

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

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

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

Platforma relaksacyjna bedzie obiektem og6lnodostepnym. 



I Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czq46 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacjq proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 
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b) negatywna 

Celem zadania jest wykonanie platformy relahacyjnej stylizowanej na statek kosmiczny 
(Star Trek). Bgdzie to miejsce , ktcirym moina ciekawie spgdiii. czas z dala od miejskiego 
halasu Wyposaienie platformy w wygodne siedziska, leiaki oraz lunety pozwoli nu 
odpoczynek polqczony z obserwacjq nieba (nocne niebo, blisko4C lotniska obserwacje 
samolotdw). Otoczenie platformy bgdzie zagospodarowane zieleniq i malq architekturq. 

Uwagi: 

Z uwagi nu brak doprecyzowania technologii wykonania platformy (trudnoS6 wynika z braku 
podobnych obiektdw zrealizowanych lub bqdqcych w eksploatacji stuib miasta) dopier0 nu 
etapie koncepcji zostanq okreilone jej parametry, rodiaj materialu, z ktdrego zostanie 
wykonana oraz infrastruktura towarzyszqca. Z tego tei wzglqdu nie zmieniono kosztdw 
realizacji zadania. Uzgodniono z Wnioskodawcg i e  obiekt powstanie w technologii 
umoiliwiajqcej jego realizacjq w ciqgu I roku, co zostanie okreilone nu etapie koncepcji. 

....................................................... 
pieczgi komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta EodzY 

miejskiej jednostki organizacyjnej 
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P&ei i podpis kierownika. 
komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta to&Y 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


