
OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

iuro Gospodarki Mieszkaniowej 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. JeBli kt6raB pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym pnez Panstwa bnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Czqi6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(uypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wiasnych gminy albo powiatw. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego G;eSli taki h a  odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie ' i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkarni organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 

. Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majq'tkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
Dokonano uzgodnien z Wydzialem Zbywania i Nabywania Nieruchomokci UMt,  
Wydzialem Dysponowania Mieniem UME, Zanqdem Lokali Miejskich. 

4. Teren, na ktorym ma byd zlokalizowane proponowane zadanie: 
a) stanowi teren, na kt6rvm gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala podjgta 
s toso~~na uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta Miasta 
Eodzi) - 



c) nie dotyczy . 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisaC do ponizszej tabeli) 

okumentacja techniczna. Podlqczenie budynku do miejskiej 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszloici koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

Bed4 to koszty konserwacji, remont6w bieZ4cych. 

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

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy ' 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoici: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 



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

Po zrealizowaniu zadania z jego efektu w postaci poprawy warunk6w bytowych, bed4 
konystali mieszkancy 5 mieszkan usytuowanych w nieruchomoSci gminnej przy 
ul. Wincentego Pola 38A. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgIoszonego do budietu obywatelskiego na karcie do giasowania 

(w tyrn opis ewentualnych okolicznos'ci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

a) ~ o w t w v n a  

b) negatywna 

Mieszkancy nieruchomogci p n y  ul. Wincentego Pola 38A przynoszq wodq do mieszkan 
z udostqpnionego im kranu w sqsiedniej nieruchomoici wsp6lnoty mieszkaniowej przy 

. ul. Wincentego Pola 38. Rbwniei w tym budynku majq udostepnione WC w piwnicy. 
Realizacja tego zadania, polegajqca na przylqczeniu budynku przy ul. Wincentego Pola 
38A do miejskiej sieci wodociqgowo - kanalizacyjnej pomoli na unqdzenie (w 
zaadaptowanym na ten cel wolnym pomieszczeniu) toalet i punkt6w poboru wody. 
Zadanie otrzymuje pozy'tywna rekomendacjq, poprawi warunki zamieszkiwania, 
wyeliminuje noszenie wody wiadrami do mieszkal. 
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