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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostab wypelniony. JeSli kt6ra4 pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym pnez Pa6stwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

CzqS6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasla Eo&i/miejska j edo tka  organizacyina) 

1. Proponowane zadanie naleq do zakresu zadati wlasnych grniny albo powiatu. 

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

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

a) I& b) NIE 
.................................................................................................................. 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni komdrkarni organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moSliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moSe kolidowa6 z innyrni 
zadaniarni lub inwestycjarni rniejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 



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

a) stanowi teren, na kt6rvm ~ m i n a  moie z~odnie z prawem wvdatkowab Srodki 
pu bliczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowaC Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwaia Rady Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest mozliwe do reauzacjl w trakcie jednego roKu oudzetowego: 

a) TAK b) ME 

Nie ma mozliwoSci realizacji zadania w trakcie jednego roku kalendarzowego z uwagi 

na koniecznoSC uzyskania projektu budowlanego, przeprowadzenia analizy akustycznej, 

zam6wienia oraz mon- paneli akustycznych wskazanych w analizie akustycznej. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwa~ami boprawione koszty szacunkowe prosze wpisai do poniiszej tabeli) 

C 

Skladowe cqk i  zadania Koszty szacunkowe brutto 

Brak mozliwoBci oszacowania zl 

zl 

zl 

zl 

zl 

LACZNIE : zi 

Brak mozliwoSci oszacowania koszt6w z uwagi na fakt, ib przedrniotowa lokalizacja nie 

naleiy do teren6w chronionych akustycznie. 



". Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

c) nie dotyczy 

.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przysz4oSci koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) L k  oakie w wymiarze rocznym?) 

Standardowe koszty biezqcego utrzymania, naprawy. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymog6w 
gospodarnoSci: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodamoici: 

a) pozytywna 

b) ne~atywna 

Z uwagi na fakt, ik przedmiotowa lokalizacja nie stanowi terenu chronionego akustycznie 

w Swietle zapis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 200 1 r. Prawo ochrony Srodowiska. 

Tym samym brak jest podstawy prawnej do objecia tego terenu ochronq akustycznq w postaci 

technicznych rozwiqzari z zakresu ochrony przed haiasem. 

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

Zadanie og6lnodostqpne dla korzystajqcych z przystank6w tramwajowych na trasie W-2. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 
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Czqii6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzghqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiIiwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

Zadanie nie moze zosta6 zaopiniowane pozytywnie z uwagi na fakt, ze teren przystank6w 

tramwajowych polokonych przy przebiegu trasy W-Z na wysokoSci skrzyzowania 

dwupoziomowego z ulicq zeromskiego, znajduje siq w zaglqbieniu terenu pod wiaduktem - 

jest cqSciq pasa drogowego Alei Mickiewicza i nie stanowi terenu chronionego akustycnie 

w Swietle zapis6w ustawy z dnia 27 kwiema 2001r. rrawo ochrony Srodowiska (tekst 

jednolity w Dz. U. z 201 6r., poz. 672). 

Tym samyrn brak jest podstawy prawnej do objqcia tego terenu ochronq akustycznq w postaci 

technicznych rozwiqh z zakresu ochrony przed hdasem. 

W oparciu o powyzszq opiniq uzyskana z Wydzialu Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa 

w Departarnencie Spraw Spdecznych Urzqdu Miasta L+i wniosek uzyskuje 

....................................................... ............................................ 
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