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UWAGA! 
KaZdy punkt powhien zosta6 wypehiony. Jebli kt6rab pozycja nie jest.zwiqzana 

z opimiowanym pnez Pahstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyczyw. 

Cz@ A 
Analiza rnerytoryczna proponowanego zadania 

(qvpdnia metytorynna kamdrka organizaeyjna Unqdu Miasta ta&Vmiejsb jednwtka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu z a d d  wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) 
Realizacja zadah w zakresie Mnie r i i  ruchu w tyrn budowa przejSC dla pieszych naleky 
do Prezydenta Wasta Lodzi w irnieniu, ktbrego dzida Zarzap Dr6g i Transportu zgodnie 
z ustawq o drogach. 

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

a) TAK b) 
O b s w  niezbqdny do realizacji zadania nie znajduje siq na obszarze obj~tym rniejscowyrn 
planem zagospodarowania terenu. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskirni jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoici realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

W-J-H- 
d&dzania  Ruchem na Drogach w BIM zaopiniowal przedstawione we wniosku 

rozwipanie w postaci przejgcia dla pieszych przez 4 pasy ruchu w jednym kierunku i 4 pasy 
ruchu w drugim kierunku, jako skrajnie niebezpieczne. Pieszy mimo teoretycznego 
pienvszenstwa bedzie naraiony na wypadek z uwagi na brak moiliwoici dostrzeienia 
go przez kierujqcych na takiej szerokoici jezdni. 



Ponadto na ww. skrzyzowaniu znajdujq siq przejicie podziemne, ktdre jest dostosowane do 
potrzeb osdb o ograniczonych mozliwoSciach poruszania. Na obu stronach skrzyzowania 
a takie na wyspie centralnej, na kt6rej znajduje siq pmystanek trarnwajowy znajdujq siq 
windy osobowe umozliwiajqce bezproblemowe dotarcie na pmystanek a takie na drugq stronq 
skrzyzowania. 

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

a) -stanowi teren, na ktdrym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowae Srodki publiczne 
na to zadanie 

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

a) TAK b) $J-E 
Wykonanie zadania jest mozliwe do realizacji w ciqgu jednego roku. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) - 
b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisat do poniiszej tabeli) 

Szacunkowe koszty uwzglednione w formularzu zgloszeniowym dotycq budowy przejScia 
dla pieszych przez drogq o niskirn natqzeniu ruchu i oznakowaniu jak dla drogi o szerokoSci 
jezdni nie wiqkszej niz 7 m (dwa pasy ruchu, po jednym w kaidym kierunku). 

- 
Sktadowe cq$ci zadania 

Wybudowanie chodnikdw - dojicia do krawqdzi jezdni ok.80 m2 

Namalowanie pasdw na przejiciu dla pieszych 84 m2 

Ustawienie 4 znakdw informujqcych o przejSciu dla pieszych D-6 

Ustawienie 4 znakdw ostrzegawczych - przejicie dla pieszych A-16 

Ustawienie 2 wysiqgnikdw ze znakiem nad jezdniq 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) PozYtrwna 

b) - 
c) 

Koszty szacunkowe brutto 

35 000 zl 

4 200 24 

1 200 zl 

1 200 zl 

60 000 zl 

101 600 zl 



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

a) Me 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 

Utrzyrnanie przejicia dla pieszych w przyszloici w ramach utrzymania biekqcego z a r d c y  
drogi. 

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

a) pozY'tywna 

b) - 
c) - 

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

a) w 
b) negatywna 

c) - 
Budowa przejicia dla pieszych w poziomie jezdni w miejscu gdzie istnieje przejicie 

bezkolizyjne z udogodnieniami dla os6b o ograniczonych mozliwoiciach poruszania 

w postaci wind nie ma uzasadnienia ekonomicznego. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Teren niezbqdny do wykonania zadania znajduje siq w pasie drogowym drogi publiczne Aleja 
Pilsudskiego i jest dostqpny w przypadku jego realizacji. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

CzeS6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualrrych okoliczno,fci uniemoiliwiajqcych realizacjq proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) PwF=a 

b) negatywna 

Ze wzglqd6w bezpieczenstwa ruchu a takze ze wzglqdu na istniejqce przejScie podziemne 
' wyposaione w windy dla os6b o ograniczonych mozliwoSciach poruszania urnozliwiajqce ';. 

?:;;>f ,dr.. 
dotarcie na drugq stronq ulicy a takie na przystanek trarnwajowy znajdujqcy siq na wyspie 

f 4 

I centralnej, rekomenduje siq negatywnie realizacje tego zadania. 
Ponadto w chwili obecnej trwajq prace projektowe dotyczqce budowyfprzebudowy ulicy 
Nowotargowej na odcinku od ul. Tuwima do Al. Pilsudskiego wraz z przebudowq 
skrzyzowania Targowa - Al. Pilsudskiego. Realizacja budowy przejScia dla pieszych 
w przyszlym roku moze kolidowad z rozwipaniarni projektowymi lub ograniczad mozliwoSci 
przebudowy tego skrzyzowania w dostosowaniu do projektowanego ukladu drogowego. 
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