
UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest z w i ~ a n a  

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

Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
(wypetnia rnerytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Mimta Eo&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadari wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

- 2 

. . . .  

f::.";, 3i . 2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
1; 

. . z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 

..................................................................................................... I . . . . . . . . . . . .  

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkarni organizacyjnymi Urqdu Miasta 
Eodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydiialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowa6 z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqymi tego terenu lub budynku. 

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



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

a) stanowi teren, na ktdrvm ~ m i n a  moie zrrodnie z prawem wvdatkowad Srodki 
publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowat Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai -'zostata 
podjgta stosowna uchwala Rudy Mieiskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisai. do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnodci proponowanego zadania: 

a) pozytVwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

Skladowe cwci zadania 

Remont chodnika: rozebranie nawierzchni plyt betonowych 
wraz z podbudowq, Wykonanie nowej podbudowy, 
postawienie nowych obrzeky, wymiana krawqknik6w na 
przejSciach przez ulice i zjazdy, wykonanie nowej 
nawierzchni chodnika z plyt betonowych 25 x 25 x 8 cm. 
Ponadto ul. Ogrodowa na odcinku od ul'. Karskiego do ul. 
Cmentarnej, ze wzglqdu na usytuowanie w Strefie 
Wielkomiejskiej naleiy zastosowa6 tzw. trojpodzial z 
uiyciem kostki granitowej oraz plyt wskainikowych. 

EACZNIE: 

Koszty szacunkowe brutto 

800 000,0021 

800 000,OO zl 



.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przyszloSci koszty (np. utrzymanih, bietqce 
naprawy, ilp.): 

a) Nie 

b) =G;akie w wymiarze rocznym? 

Wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszloici koszty w zakresie utrzymania 
tj. utrzymanie czystoici ,odinietanie, bieiqce naprawy. 

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

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Opinia pozytywna - remontowane ciqgi piesze stanowiq przestrzefi og6lnodostqpnq. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 



Numer identyfkacyjny zadania, tzw. ID. 1 LO193 

CwS6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotycqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgioszonego do budietu obywatelskiego na karcie do giosowania 

(w tyrn opis ewentualnych okolicznoici uniernoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla rnoiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

ZARZqD DR& I TRANSPORTU 
90-447 IAdi 

ul. Piotrkowslca 175 
(3) 

....................................................... 
pieczqd komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta todzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

b) negatywna 

Opinia pozytywna, mozliwoSC realizacji inwestycji w ciqgu jednego roku bu&etowego. 
Zadanie przyczyni siq do poprawy komunikacji oraz komfortu i bezpieczeristwa os6b 
pieszych. 

W.G. 2316 E6di  dnia ................ 

pieczqd i po@is kierownika: 

miejskiej jednostki organuaoyjnej 


