
Numer identyfikaeyjny zadania, tzw. ID. 

Zarzad Dr6g i Transportu 

UWAGA! 
W d y  punkt powinien zostad wypehiony. Je4li kt6ra4 pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym pnez Pahstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyayn. 

Cz@6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

@yp&ia merytoryczna Ronedrka organizacyjna Urqdu Miasta to&i/miejska jednostk-a organizacyjna) 

1. Proponowme zadanie naleq do zakresu zadh wlasnych p i n y  albo powiatu. 

a) TAK b) BE 
Zadanie zlokalizowme na terenach Skarbu PahstwflKP 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegiilnotki 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fie4li taki ma odniesienie do 
lokdizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kombrkami organizacyjnymi U m u  Miasta 
Eodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi datycqce modiwoki realizowania zadmia 
(np. z Biurem Architeha Miasta w Departamencie A r c h i t e m  i Rozwoju U q d u  Miasta 
Lohi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eo l i ,  W y l i d e m  Zbywania i Nabywania 
NieruchomoJci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eo l i ,  
Wylialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Ukqdu 
Miasta Eol i ) ;  dotyczy sytuacji3 w ktbrych realizacja zadania mo* kolidowaC z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcyrni tego terenu lub budynku. 

a) TAK 

4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: I 
a) stanowi teren, na kt6rym gmina mote zgodnie z prawem wydatkowd Srodki publicme I 

na to zadanie I 
b) nie stanowi terenu. na kt6rym mina  mote zaodnie z vrawem wvdatkowa6 Srodki I 

ublicme na zgloszone zadanie (np, teren jest vrzeznaczonv nu s~rze& - zostala 
;odieta stosownu uchwda Rudy Mieiskiei w t a l i  oih wdane zarzadzenie Prezydenta 
Miasta E o l i )  I 

c), nie dotyczy 



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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami Gt>oprawione koszty szacunkowe proszg wpisat do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) ~ozvtywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Skladowe cqSci zadania 

kqCZNIE: 

1 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przyszloici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): ! 

a) Nie 
I 

b) JhJc Oakie w wymiarze rocznym?) I 

Koszty szacunkowe brutto 

750 000 zl 

zl 

zl 

zl 

zl 

750 000 zl 

Bie3ce utrzymanie. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekscie wyrnog6w 
gospodarnoici: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarno6ci: 

a) PozYtYwna 
b) negatvwna 



Projekt do zrealizowania ze Srodk6w Miasta 
do Skarbu PahstwaPKP S.A. 

terenach nale%cych i 

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

Zadanie utworzenia przejSC przez tory kolejowe na terenie PKP leQ w gestii wlaiciciela ' 
terenu oraz zarzqdcy infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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CzeSk B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgIoszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

Wnioskowane zadanie zlokalizowane jest na terenach niebqdqcych wlasnoSciq Miasta bod&. 
Ponadto biorqc pod uwage prognozowane natqzenie ruchu kolejowego do dworca Lddi 
Fabryczna oraz w Duiych PredkoSci zarqdca infrastruktury 
kolejowej - PKP ria utw-orzenie jakiegokolwiek-p~z~jsci 
w poziomie tordw kolejowych we wskazanych lokalizacjach. 

ZARZqD DR& 1 TRANSPORTU 
90-447 t6di 

ul. Piotrkowska 175 
(3) ....................................................... 

pieczgt kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta toaW 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lddi, dnia 19.05.2016 r. 
I TRANSPORTlI 

i podpis kierownika. 
Urzgdu Miasta EoaW 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


