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WRTA ANAL1 Y ERYTORYCZNEJ PROPOZYUI ZADANIA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Numer identydkacydny zadanitt, tzw. ID. 
I 

Nama kornbrki 
merytoqcznej: A 

Zarzqd Drdg i Transportu 

UWAGA! 
W d y  punkt powinien zostad wypelniony. Jesli ktbra% pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqSd A 
Anaka merytoryczna proponowanego zadania 

(wypehia merytoryczna komdrka organizacyjna Ungdu Miasta Eo&rr/miejsRO jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie na lee  do zakresu zadah wlasnych p i n y  albo powiatu. 

a) 3km b) NIE 
.................................................................................................................. 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczeg6lnoki 
z rniejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OerCli taki ma odniesienie do 
lokulizacji proponowanego zadania). 

a) x& b) NIE 
Ul. Podchoq2ych na odcinku od ul. Wojskowej do ul. Dqbrowszczak6w objeta jest 
Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego - uchwala NR LXXIII 11623101 
Rady Miejskiej z dnia 27.12.2001. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komdrkami organiacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce modliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, WydziaYem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomo.ici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowae z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

b) NIE 

Zakiad Wodociqg6w i Kanalizacji w Lodzi, 
9 . Polska Spdka Gazownictwa Sp. z o.o., Zakiad w Lodzi, 

t6dzka Sp6lka Infiastrukturalna Sp. z 0.0. w Lodzi 



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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowat Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowat 6rodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na spnedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Zodzi albo wydane zarzqdzenie 
Pregdenta Miasta Zodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK_ b) NIE 
Obecnie w ul. Podchorzpych nie ma mozliwoSci budowy chodnika ze wzglqlu na wqki pas 
drogowy (8 -12m ) oraz istniejqce rowy odwadniajqce. W pierwszej kolejnoSci naleky 
wybudowd kanal deszczowy wraz z odwodnieniem jezdni, co umokliwi M d a c j q  row6w . 
Zgodnie z pismem ZWiK w Lodzi z dnia 06.05.2016, znak TPR.216.239.2016.PR.90 
w ul. Podchor@ych znajduje siq wodociqg Dn 1001150mrnm, ktdry powinien by6 
przebudowany ze zwiekszeniem przekroju. 
Obecnie w ul. Podchor@ych zaprojektowany jest kanal sanitarny. Realizacja sieci sanitarnej 
planowana jest w roku 201612017. Budowa chodnika powinna bye rozpoczqta po wykonaniu 
sieci kanalizacji sanitamej . 

Budowa chodnika ul. Podchorqlych bqdzie siq wi@a z przebudowq pasa drogowego, 
a wiec z opracowaniem dokurnentacji wielobraniowej. Wylonienie wykonawcy dokumentacji 
i jej wykonanie lqcznie z uzyskaniern uzgodnieii z gestorami sieci ze wszystkimi niezbqinymi 
decyzj ami administrac yj nymi zaj muj e okdo roku czasu. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwa~ami @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisaC do poniiszej tabeli) 

Skladowe cqici zadania 

Przebudowa ul. Podchorqiych na odcinku od ul. Deca do 
ul. Szczecihskiej wraz z budowq: chodnik6w, wjazd6w , 
kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, przebudowq 
wodociqgu. W systernie zaprojektuj i wybuduj 

hACZNIE: 

Koszty szacunkowe brutto 

1.800 OOOzl 

b 

1.800.000~1 



Szacunkowy koszt inwestycji przyjqto na podstawie wyceny sporqdzonej przez ZDiT na 
potrzeby Bud8etu Obywatelskiego na rok 2016. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) PozYtYwna 

b) negatvwna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak (iakie w wvmiarze rocznvm?) 

Koszty blizej nieokreSlone zwiqzane z biezqcym utrzyrnaniem (czystoSC, naprawy) 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

C) nie dotvczv 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnoSci: 

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

Zadanie ogdlnodostqpne 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. / LO086 

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

(w tym opis ewentualnych okolicznofci uniemoiliwiajqcych realizacjq proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwof ci realizacji proponowanego zadania) 

Zadanie jest niezgodne z warunkami BudBetu Obywatelskiego okreglonymi Zarqdzeniem Nr 
2914NIU16 PML z dnia 19 lutego 2016 r. $1 ust.2. - ,,Przedmiotem konsultacji sq 
propozycje jednorocznych zadah, nalekqcych do kompetencji gminy albo powiatu, zgioszone 
do BO". 
Dwie dziaiki znajdujqce siq w pasie drogowym ul. Podchorqkych na odcinku od ul. Deca do 
ul. Szczeciliskiej obrqbie P-2 24/10; 2515, na kt6rych planowana jest inwestycja nie stanowiq 
mienia miasta (wldciciel prywatny). 
Obecnie w ul. Podchorqkych nie ma moBliwoSci budowy chodnika ze wzglqdu na wpki pas 
drogowy (8-12m ) oraz istniejqce rowy odwadniajqce. W pierwszej kolejnogci naleg 
wybudowab kanai deszczowy wraz z odwodnieniem jezdni, co umoBliwi likwidacjq row6w. 
Zgodnie z pismem ZWiK w Eodzi z dnia 06.05.2016, znak TPR.216.239.2016.PR.90 
w ul. Podchoqtych znajduje siq wodociqg Dn 100/150rnmm, kt6ry powinien by& 
przebudowany ze zwiqkszeniem przekroju. 
Obecnie w ul. PodchorqQch zaprojektowany jest kand sanitarny. Realizacja sieci sanitarnej 
planowana jest w roku 20 16/20 17. budowa chodnika powinna by6 rozpoczqta po wykonaniu 
sieci kanalizacji sanitarnej. 
Budowa chodnika ul. Podchor@ych bqdzie siq w i p i a  z przebudowq pasa drogowego, 
a wiqc z opracowaniem dokumentacji wielobrankowej. Wyionienie wykonawcy dokumentacji 
i jej wykonanie iqcznie z uzyskaniem uzgodnien z gestorami sieci ze wszystkimi 
niezbqdnymi decyzjami administracyjnymi zajmuje okolo roku czasu. 
Zgodnie z Miejscowym Planern Zagospodarowania Przestrzennego docelowo szerokoSC pasa 
drogowego ul. Podchorqkych w liniach regulac yj nych powinna w y n & w R  

ZARZqD DROG I TRANSPORTU 
90-447 L6di 

ul. Piotrkowska 175 
...................... ......................................... (I).. ......... 

pienet komdrki organizacyjnej Urzqdu Miasta todzi/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej organizacyjnej Urzqdu Miasta todzi/ 

miej'skiej jednostki organizacyjnej 

30 .ob .LOA6J -  L6&, dnia ............ 


