
UWAGA! 
W d y  punkt powinien zostaC wypelniony. Jehli kt6rai pozycja nie jest zwiqzana 

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

Cze4d A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytorynna komdrka organizacyjna Urzqdu Mimta Eodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nale2y do zakresu zadari wlasnych gminy albo powiatu. 

a) &%K b) NIE 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczegblno~ci 
I .  , z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego Oeili taki ma odniesienie do 

g.. .. -- 
- .  - lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) ILK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkarni organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 

L 1 ., . (np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
a .-y. - p 

. .  ... Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
1 

, -  ,,-. Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 

L 
-,:,-A. , Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 

~t zadaniami lub inwestycjarni miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

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

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

a) stanowi teren, na kt6rym m i n a  moze znodnie z prawem wydatkowak Srodki vubliczne 
na to zadanie 



e stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjgta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdienie Prezydenta 
Miasta Eodii) 

c) nie dotyczy 

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

b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami Cpoprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

Skiadowe cqici  zadania 

Projekt budowlany z kosztorysem 

Udroinienie kanalizacji deszczowej 

Modernizacja nawierzchni 

Mala architektura i araniacja zieleni 

tqCZNIE: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

12 000,0021 

20 000,0021 

2 360 000,0021 

8 OOO,OOz1 

21 

2 400 OOO,OOz1 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) NA 



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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

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

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekdcie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozvtywna 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Nawierzchnia wok6l Hali Sportowej zwlaszcza teren od al. Politechniki i ul. Ks.Skorupki jest 

............... ciagiem pieszym dla mieszkhc6w Lodzi 
.................................................................................................................. 
...................................................................................... d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

- 

K1 
Czqit B 

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

(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Rejon al. Politechniki po wybudowaniu Centrum Wystawienniczego i Galerii Sukcesja sta1 
siq miejscem bardzo prestizowym w Lodzi. Estetyka terenu wok61 Hali Sportowej odbiega 
zdecydowanie od standard6w przyjqtych w najbliiszym szjsiedztwie. Stan nawierzchni woks 
Hali Sportowej stwarza realne zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkahc6w Lodzi 
odwiedzajqcych ten obiekt jak i wykorzystujqcych ten teren jako ciqg komunikacyjny 
( zapadliska, wykruszone stopnie schodowe, wyniesione ponad grunt studzienki 
kanalizacyj ne) .............................. 

pieczgC kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta todzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

L6di, dnia 13:05:.?6'* 

G ~ ~ W N Y  SPEUALISTA 
ds. inwestycji 

mgfl&f Malicki 


