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ZADANIA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Romoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, WydziaJem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomos'ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miustu Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Uzyskano opinie nastqpujgcych kom6rek organizacyjnych UME: Wydziatu' 
Dysponowania Mieniem, Wydziatu Zbywania i Nabywania NieruchomoBci, Biura ds. 
Inwestycji, Biura ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta, Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytk6w oraz zanqdcy - Zarzqdu Lokali Miejskich. 
4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6wm gmina moie zaodnie z prawem wvdatkowad Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgtoszone zadanie 

I s  c] nie dotyczy 

-* ; 



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

a) TAK b) NIE 

Cykl prac przygotowawczych tego budynku do remontu (uzgodnienia z Miejskim 
. Konserwatorem Zabytkhw, opracowanie dokumentacji technicznej - 1 rok), czas 

trwania rob6t - 2 lata. Przewiduje siq, i e  zadanie to jest moiliwe do zrealizowania 
w ciqgu tnech lat, a zatem w okresie dhiszym n u  pnewidziany w zasadach budtetu 
obywa telskiego. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwaeami (poprawione kosziy szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

Biorqc pod uwagq znaczny stopien zuiycia budynku przy ul. Pomorskiej 53, w ramach 
jego remontu konieczne bqdzie wykonanie izolacji.pneciwwilgociowych poniiej terenu, 
wymienienie stropbw, konstrukcji dachu wraz z pokryciem, odtwonenie ician 
dzialowych i wszystkich instalacji wewnqtnnych oraz stolarki okiennej i drzwiowej. 
Ponadto konieczne bqdzie nowe zagospodarowanie podw6rza, w tym rozbi6rka 
istniejqcej zbqdnej zabudowy. Nie motna wykluczyd, i e  podany szacunkowy koszt 
zadania w neczywistoSci pnekroczy tq kwotq. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) powtvwna , 
b) negatywna 

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

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

Wyremontowany budynek, w kt6rym bqdq zamieszkiwab ludzie bqdzie generowad 
koszty, zwiqzane z obowiqzkiem wykonywania pneglqddw technicznych, konsetwacji 
i napraw bieiqcych utrzymaniem czqSci wsp6lnych, ok. 14 500 rocznie. 



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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) ~ozytywna z uwaaarni 

b) negatywna 

Wstqpnq pozytywnq ocenq celowoSci realizacji proponowanego zadania wydalo Biuro 
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw uzasadniajqc to znacznq wartoSciq historycznq nie 
tylko ze wzglqdu na walory architektoniczne oraz takie lokalizacyjne, stanowi bowiem 
pozostaloSC po istniejqcej w pneszloici zabudowie pienejowej ulicy. Zachowanie 
kamienicy frontowej, jako Swiadectwa minionych czasbw, wg Biura MKZ leiy 
w ogolnym interesie spolecznym. Z opinii zarzqdcy - Zarzqdu Lokali Miejskich 
wynika, i e  omawiany budynek o znacznym zniszczeniu wymaga nakladdw 
przewyiszajqcych wybudowanie nowego obiektu, ktdry wpisywalby siq w istniejqcq 
zabudowq ulicy. Zatem w ocenie zanqdcy, celowoSC remontu tego obiektu w kontekScie 
wymogdw gospodarnoSci zostala oceniona negatywnie. NieruchomoSd powinna byd 
zbyta wraz. z naniesieniami budowlanymi. Zatem Miasto jako wlaSciciel budynku 
zdecyduje, czy uzna tq inwestycjq jako pnedsiqwziqcie uzasadnione. Ponadto 
nieruchomoSC znajduje siq na obszane projektu n r  17 Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Eodzi. W chwili obecnej Biuro ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta 
U M t  nie moie okre4liC terminu realizacji projektdw nr  9-20, gdyi jest to uzaleinione 
od pozyskania Srodkdw na ich realizacjq. Nie opracowywalo . iadnej dokumentacji 
projektowej. 

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

Budynek bylby dostqpny pnede  wszystkim uiytkownikom mieszkan i lokali 
uiytkowych. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Z uwagi na znaczny stopie6 zuiycia technicznego budynku frontowego p n y  
ul. Pomorskiej 53, tym samym konieczny zakres remontu, jakiemu powinien bye 
poddany ten budynek wydaje siq negatywnq rekomendacjq, gdyi czas trwania 
realizacji zaproponowanego zadania przekroczy jeden rbk budietowy. R6wniei 
przewidywany koszt tego remontu - w wysokoici ok. 3 880 000 zl, przekroczy 
maksymalnq kwotq (2 487500 zl), jaka moie by4 pneznaczona na zadanie 
ponadosiedlowe zgloszone do buddetu obywatelskiego. 
0 przyczynach negatywnej rekomendacji poinformowani zostali Autony propozycji 
zadania, kt6rzy nie zaproponowali zmian w jego zakresie. i 
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