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mervtowmei  r Wydzial Gospodarki Komurialnej 

UWAGA! 
Kakdy punkt powinien zosta6 wypelniony. JeSli kt6rai pozycja nie jest miqzana 

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

CzeSi A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(uypelnia rnerytoryczna korndrka organizacyjna Urzgdu Miasla todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NE 

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

a) R-% b) NIE 

Teren objqty uchwalq nr XLVIII/982/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 wrzeinia 2012r. 
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czeSci obszaru miasta Eodzi polotonej w rejonie ulic Piotrkowskiej, ks. 
Bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilinskiego i Milionowej. 
Uzytek faktyczny wg EGBiL: drogi. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np, z Biurem Architekia Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomos'ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Wydzial Prawny - brak postepowali sqdowych. 

Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci - brak postqpowah sprzedaiowych. 



Wydzial Dysponowania Mieniem - W-25: 158117 prowadzone postqpowanie w sprawie 
sprzedaiy, 169117 - wiadanie ZDiT, 169121 - wladanie ZDiT, 169123 - wiadanie ZDiT, 
169118 - wiaiciciel nieustalony, 169119 - wlasnoic osbb fizycznych, 169120 - wlasnoS6 osbb 
fizycznych. 

Oddzial ds. Ochrony Praw WIasno$ci do Nieruchomoici - brak wnioskbw o charakterze 
restytucyjnym. 

Biuro Architekta Miasta - teren objqty uchwaiq nr XLVIII/982112 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 12 wrzeinia 2012r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqSci obszaru miasta Eodzi polozonej w rejonie ulic 
Piotrkowskiej, ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kililiskiego i Milionowej. 
Opinia negatywna dla utworzenia placu zabaw przy skrzyzowaniu ulic Milionowej 
i Sosnowej. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna - opinia negatywna. 

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

b) nie stanowi terenu, na ktbrym gmina moBe zgodnie z prawem wydatkowac Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedaz - zostala 
podjqta stosowna uchwaia Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) czei6 dziaiek ma nieustalonego wlaiciciela lub stanowi wiasnoic 
prvwatna. 

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

a) TAK b) NE 

Zadanie mozliwe do realizacji w ciqgu jednego roku budietowego jedynie w odniesieniu do 
dziaiek do kt6rych Gmina ma prawa wiasnogci. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisat do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) - 
SMadowe cz@ci zadania 

Kieszonkowy plac zabaw 

LACZNIE : 

Koszty szacunkowe brutto 

100 000,OO 24 

100 000,OO zl 



b) negatywna 

c) 

Na terenie przedmiotowej nieruchomoici znajdujq siq urzqdzenia podziemne: przewody 
wysokiego napiqcia, kana1 deszczowy kd 2800 mm, przewody wodociqgowe, przewody 
gazowe dla ktdrych konieczne jest zachowanie stref ochronnych. 

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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 

Przeglqdy i konserwacje urzqdzen zabawowych ok. 2 000,OO - 3 000,OO zVrok. 

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

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

a) w 
b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i w d a c h  dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie ogdlnodostqpne dla mieszkahcbw. 



Numer identyfikaeyjny zadania, tzw. ID. 

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

b) negatywna 

Na terenie nieruchomoici wskazanych we wniosku LO1 54 jako dzialki do zagospodarowania 
na (r6g ul. Milionowej i ul. Sosnowej), znajdujq si~urzqdzeni 

- - - - 
' p o d o  przewody gazowe. 

- 
Ponadt 
wlasnoSC prywatnq. 
Uzytek faktyczny wg EGBiL: drogi. 
Wskazane przez Autora wniosku 
-tawianego placom zabaw zgodnie z zapisami Rozporzqdzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny 
odpowiadaC budynki i ich usytuowanie "...odlegloSC placyk6w zabaw od linii 
rozgraniczajqcych ulice oraz od miejsc gromadzenia odpad6w powinna wynosik co najmniej 
10 m.,." gdyz znajdujq siq w bezpoirednim sqsiedztwie drogi powiatowej a na ich terenie 
znajduje siq sieC cieplna. 
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