
UWAGA! 
Kazdy punkt powinien zosta6 wypelniony. JeSli kt6ra4 pozycja nie jest miqzana 

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

CzqSk A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna kombka organizacyjna Urzedu Miasta Lodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleg do zakresu zadah wtasnych gminy albo powiatu. 

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

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

a) TAK b) NIE 

brak planu zagospodarowania przestrzennego 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moZliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departarnencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomodci w Departamencie Gospodarowania Majqttkiern Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniern w Departamencie Gospodarowania Majqttkiern Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moke kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjarni miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

opinie wszystkich Wydzial6w pozytywne 



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

a) stanowi teren, na ktdrym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowai. irodki publiczne 
na to zadanie 

dwie dzialki posiadajq wlaiciciela nieustalonego tj dz. nr 4/97 i 4/86 obrgb B-48 
jednak z uwagi na ich maEq powierzchnie moina je wydiielii. z pod inwestycji 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzed& - zostala 
podjqta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

projekt i realizacja mogq by6 wykonane wciqgi jednego roku budzetowego 
.................................................................................................................. 
6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagarni @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisai. do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 



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

a) Nie 

b) Tak (iakie w wvmiarze rocznvm?) 

koszty utrzymania wykonanej inwestycji okolo 8 000,OO zl. 

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

a) DozytVwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

inwestycja nie generuje nadzwyczajnych koszt6w utrzymania 
................................................................................................................. 

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

a) p o z v t y a  

b) negatywna 

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

Zrealizowana inwestycja bqdzie inwestycjq og6lnodostqpnq dla mieszkaricdw Miasta. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 1 LO135 

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

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacjq proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtrwna 

b) negatywna 

Zrealizowanie calego przedsiqwziqcia inwestycyjnego spowoduje podniesienie estetyki wokdl 
istniejqcych blok6w. Nasadzenia zieleni urozmaicq okolicq i zneutrakizuja spaliny 
samochod6w.. ............................................................................................... 
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