
KARTA ANALIZY M ERYTORYCZN E l  PROPOZYU l ZADAN lA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Numer identyfikacyjny zadania, 

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. Jelli kt6ral pozycja nie jest zwiqzana 

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

Czqii6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytotyczna kombrka organizacyina Urzgdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadali wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

Dla terenu, na kt6rym znajduje siq nieruchomoSC przy ul. Pogonowskiego 82 nie 
obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania pnestrzennego. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce moiliwoSei realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziarem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowab z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczsjcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Uzyskano opiniq Wydzialu Dysponowania Mieniem UML i Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomolci UML, Biura Miejskiego ' ~ o n s e m a t o r a  Zabytk6w UML, 
Wydzialu Sportu oraz Zan3du Lokali Miejskich. 



Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w UML wstepnie pozytywnie zaopiniowalo 
zamiar zaadaptowania budynku popnemyslowego przy ul. Pogonowskiego 82 na hale 
sportowq, pod warunkiem jednak wystqpienia pned  przystqpieniem do prac do tego 
Biura o wydanie wytycznych konserwatorskich dla zaplanowanego zakresu prac 
adaptacyjnych oraz uzgodnienia w dalszej kolejnoSci rciwniei projektu budowlanego. 

Wydzial Sportu U M t  stwierdzil, i e  pomysl odbudowy starego obiektu sportowego, 
kt6ry sluiyl miastu i mieszkancom pnez  wiele lat Sam w sobie nie jest zly, ale jego 
realizacja lrie moie byd wykonana w ramach budietu obywatelskiego, w ktory 
umieszcza siq zadania jednoroczne. Wydzial ten wskazal na koniecznokd wykonania 
dokumentacji technicznej, w tym koncepcji zagospodarowania terenu wraz 
z niezbednymi uzgodnieniami rciwniei z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytk6w 
oraz uzyskanie pomolenia na budowe. Wskazal takie, na koniecznoSC wczeSniejszego 
opracowania ekspertyzy budowlanej dotyczqcej wszystkich budynk6w zlokalizowanych 
na tej nieruchomoSci wraz z wykonaniem analizy opIacalnoSci ich pnebudowy. Z 
uwagi, i e  wSr6d tych budynk6w jest r6wniei budynek mieszkalny naleialoby 
wykwaterowad z niego mieszkalicciw 4 lokali. Wydzial Sportu zajql stanowisko, i e  
nieruchomoSd ta jako pneznaczona na cele sportowe, powinna mied odpowiedniego 
zarzqdce - stalego uiytkownika, np. klub sportowy wiqiqcy swojq dzialalnoSC z tq 
siedzibq, bo tylko wtedy moina okreSli6 zakres potmebnego remontu do wykonania. 
Przewidywany okres potnebny na wykonania tego zadania wraz z dokumentacjq 
technicznq wyniesie 2-3 lata. Wydzial Sportu jednoznacznie stwierdzil, i e  podany pnez 
Autor6w koszt tego zadania w wysokoSci 1 400 000 zl, jest zbyt niski. OkreSlil, i e  moie 
przekroczyd nawet 10 000 000 zl, w zaleinoici od przyjetych standard6w wyposaienia. 
Obecnie, w sytuacji braku odpowiednich ekspertyz i analizy oplacalnoSci przebudowy 
nie moina pozytywnie zaopiniowad realizacji tego zadania. 

Zarzqd Lokali Miejskich . poinformowal, i e  nieruchomoSC ta zostala powierzona do 
zarzqdzania w 2013 r. bylej AN L6di - Polesie ,,RadwaiiskaW. Opr6cz budynku 
mieszkalnego (4 mieszkania) znajdujq siq na niej nieuiytkowane (z uwagi na stan 
techniczny zagraiajqcy iyciu) budynki wykorzystywane wczegniej na cele sportowe 
(hala sportowa, mala hala treningowa, silownia wraz z zapleczem (szatniq z lazienkami), 
portiernia. Obecnie stan techniczny hali sportowej ulegl pogorszeniu, konieczne jest 
wykonanie nowego oneczenia technimnego wraz z analizq oplacalnoSci zar6wno 
koszt6w remontu jak i dalszej eksploatacji. 

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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wvdatkowad Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np, teren jest przeznaczony na sprzedd - zostala 
podjqta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 



6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 
a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawione koszty szacunkowe proszg wpisai. do ponizszej tabeli) 

Dokumentacja techniczna, w tym ekspertyza i analiza oplacalnoici 

Przewidywany koszt tego zadania, podany zostal w oparciu o dane zawarte w opinii 
Wydzialu Sportu UME, do ktdrego zadan naleiy m.in. pneprowadzanie inwestycji 
i remontdw skomunalizowanej bazy sportowej. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 
NieruchomoSC ta po wykwaterowaniu mieszkan powinna by6 oddana do zanqdzanie 
stalemu uiytkownikowi, np. klubowi sportowemu, wiqiqcemu swojq dzialalno.46 z tq 
siedzibq. Zakres remontu powinien by6 SciSle powiqzany z .przyszlym pneznaczeniem 
obiektdw. Od tego zaleiq r6wniei przyszle koszty zwiqzane z ich utrzymaniem. 

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej UME opiniujqce zaproponowane zadanie nie ma 
wiedzy na temat kosztdw utrzymania obiektdw sportowych. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymog6w 
gospodarnoici: 

a) pozytywna 

c) nie dotyczy 

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej UME opiniujqce zaproponowane zadanie nie ma 
wiedzy na temat kosztdw eksploatacji obiektdw sportowych. 



10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w konteucie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) PozYtYwna 

b) negatvwna z uwagarni 

Opinia taka powinna wynikad ze szczegdlowych analiz wynikdw ekspertyzy technicznej, 
zakresu rob6t do wykonania i ich oplacalnoSci. 

Wydzial Sportu UMt zajql stanowisko, ie nieruchomoSC ta jako pneznaczona na cele 
sportowe, powinna mieC odpowiedniego zanqdcq - stalego uiytkownika, np. klub 
sportowy wiqiqcy swojq dzialalno46 z tq siedzibq, bo tylko wtedy moina okre4liC zakres 
potnebnego remontu do wykonania. 

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

Autorzy propozycji zadania podali w formulanu zgloszeniowym, i e  obiekt po 
wyremontow aniu bedzie dostqpny dla wszystkich, jako miejsce, gdzie pnez  c a b  rok 
moiliwa bqdzie rbinorodna aktywnolC lodzianek i lodzian (wszystkich grup wiekowych 
i dla rdinorodnych potneb). 



Cz@& B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu o bywa telskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozytywna 

b) negatvwna 

Zaproponowane zadanie dotyczy nieruchomo4ci przy ul. Pogonowskiego 82, na ktorej 
czq4d jednego z obiektdw pneznaczona jest na cele mieszkalne (zamieszkale sq cztery 
lokale mieszkalne) i z tego powodu zanqdzanie nieruchomoiciq powienone zostalo 
Zamqdowi Lokali Miejskich. Wyremontowanie znajdujqcych siq na tej nieruchomoici 
znacznie zuiytych pod wzglqdem technicznym, nieuiytkowanych, zdewastowanych 
zabytkowych obiektdw o dawnej funkcji sportowej (hali sportowej, malej sali 
treningowej, pomieszczenia na partene dawnej silowni w czqici budynku z lokalami 
mieszkalny-mi, Iqcznika pomiqdzy budynkiem mieszkalnym a halq sportowq, 
przybudowki z portierniq) w tym wybudowanie nowego zaplecza higieniczno - 
sanitarnego, koniecznych rozbi6rek i pnystosowaniem obiektu do potneb osdb 
niepelnosprawnych otrzymuje negatywnq rekomendacje. Przywrdcenie do stanu 
naleiytego znajdujqcych siq na terenie tej nieruchomoici obiektdw oraz przystosowanie 
ich do przyjqtych standardow oraz odpowiednie do tego ich wyposaienie wymaga 
poniesienia wydatkow pnekraczajqcych maksymalna kwotq, moiliwq do pneznaczenia 
na zadanie ponadosiedlowe zgloszone do budietu obywatelskiego. Ponadto czas, 
potmebny do dokonania niezbqdnych uzgodnieli popnedzajqcych opracowanie 
koniecznej dokumentacji technicznej, nastqpnie jej opracowanie i wykonanie 
zaplanowanych robot, bqdzie dluiszy nii  jeden rok. Zatem zadanie to nie spelnia 
warunkbw okreilonych w zanqdzeniu n r  2914NIIl16 Prezydenta Miasta Eodzi 
z 19 lutego 2016 r. w sprawie pneprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczqcych 
budietu obywatelskiego na 2017 r. 
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