
OPOZYCJI ZADANIAEb -ad 
1 

ATELSKIEGO NA 2017 ROK 

............ '+%@[.!p ........... podpis :-i 
12. 

iYumer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Nazwa komdrki 
mervtorvcznei : Zarzgd Drhg i Transportu 

UWAGA! 
KaPdy punkt powinien zostad wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqSC A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypetnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta Eo&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleg do zakresu z a d h  wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego oes'li taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mo8liwoSci realizowania zadania . . I  

I. .. (np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta - 
, Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania - L 

&?. 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 

iv- Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moke kolidowa6 z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

I '? 

$2 ,.:% - A a) stanowi teren, na ktdrym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad Brodki @qi".- 
i~: , a < T  

publiczne na to zadanie 



P) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowah Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwa/a Rudy 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 
Przebudowa skrzyzowania al. WlokniarzylLegionow, dobudowanie dodatkowych pasow do 
lewoskretu na wlotach zachodnim i wschodnim wymaga opracowania dokumentacji 
projektowej wielobran8owej( drogowej, przebudowy sygnalizacji Swietlnej, ogwietlenia, sieci 
trakcyjnej, sieci kanalizacyjnej i kolizji z innyrni sieciami np. telekomunikacyjnyrni). 
Wylonienie wykonawcy dokumentacji i jej wykonanie lqcznie z uzyskanie uzgodnien z 
gestorami sieci ze wszystkimi niezbednymi decyzjarni administracyjnymi zajmuje okolo roku 
czasu. 
6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do poniiszej tabeli) 

Zakres zgloszonego zadania obejmuje wykonanie opracowania wielobranzowego 
i przebudowq ukladu drogowego lqcznie z przebudowq wszystkich bran2 instalacyjnych. 
Dlatego tek przewidywane koszty sq znacznie wyzsze niz zgkoszone we wniosku. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozytywna 
b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 



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

a) Nie 

b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?) 
Koszty blizej nieokrehlone zwiqzane z biezqcym utrzymaniem (czystoSC, 
konserwacja,) 

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

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w konteucie ustawowych 
wyrnog6w w zakresie gospodarnoSci: 

b) negatywna 
Na obecnq chwilq realizacja zadania jest niecelowa poniew& niebawem zostanie oddany do 
u Q k u  odcinek autostrady stanowiqcy obwodnicq naszego miasta. Ruch pojazdbw 
pnejekdhjqcych tranzytem al. W16kniarzy na pewno macqco zmniejszy siq, bqdzie wiqc 
mokliwoSC miany czas6w trwania cykli Swietlnych na skrzykowaniu i uplynnienie ruchu 
drogowego. 
11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie dostqpne dla wszystkich ukytkownikbw drogi. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czq4d B 
Rekomendacja wmz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zg4oszonego do budtetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

b) negatywna 

Zarzqd Drdg i Transportu opiniuje negatywnie zlozony wniosek z nastqpujqcych powod6w: 

1. Zadanie jest niezgodne z warunkami Budketu Obywatelskiego okreSlonyrni Zarzqdzeniem 
Nr 2914NII116 PML z dnia 19 lutego 2016 r. $1 ust.2. - ,,Przedmiotem konsultacji sq 
propozycje jednorocznych zadah, nalewych do kompetencji gminy albo powiatu, zgloszone 
do BO". W pienvszej kolejnoici naleiy opracowab wielobraniowq dokurnentacjq projektowq 
przebudowy skrzykowania ulic al. Wldkniarzy/Legiondw( braniy drogowej, przebudowy 
sygnalizacji Swietlnej, oswietlenia, sieci trakcyjnej, sieci kanalizacyjnej i kolizji z inn@ 
sieciami np. telekomunikacyjnyrni). 

2. Na obecnq chwiltj realizacja zadania jest niecelowa poniewaz niebawem zostanie oddanq 
'o  3-& autostrady stanowiqcy obwo asta. Ruch pojazdow 
przejeidiajqcych tranzytem al. W4okniarzy na pewno siq,l bqdzie wiqc 
moiliwoSb ztniany czasdw trwania cykli Swietlnych na skrzyzowaniu i uplynnienie ruchu 
drogowego. 
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