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Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. LO266 

Nazwa kom6rki 
me~torycznej: Zarzqd Lieleni Mie1skie.j 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostae wypehiony. JeSli ktdraS pozycja nie jest zwiqzana 

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

Analiza merytoryczna proponowanego zadania 
(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzqdu Miasta EodzYmiejska jednoslka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wtasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moBliwoSci realizowania zadania 
{np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moie kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

f . . 

a) TAK b) ME t t ~ - m - - ~ h  DZI '\ Departarnent Komunikacji Spolecrr!?j I Ifiri3,+,.a 
@IULC .ds.. Fa~LycypgcjI .Spole  an=/. ......................................................................... .. 



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

dstanowi teren. na ktdrvm gmina moZe z~odnie z Drawem wydatkowab Brodki 
publiczne na to zadanie 

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

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest mozliwe do realizacji w trakcie jednego roku bu&etowego: 

a) TAK b) NIE b 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe proszg wpisat do ponizszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) PozYtYwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowdo w przyszlo4ci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, ip.)  : 

a) Nie 

b) Tak Oakie w wymiarze rocznym?) 



8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przysz4oici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.) : 

a) Nie 

b) Tak Qakie w wymiarze rocznym?) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekscie wymogow 
gospodarnoSci : 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 

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



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

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

a) pozytywna 

b) ne~atywna 

W zwiqzku ze zlozonym wnioskiem w ramach Bud2;etu Obywatelskiego na 2017r. pn. 
,,Ruchome leibki w Parku ~rbdliska", przewidzianego do realizacji na terenie Parku 
hdl i ska ,  kt6ry jest wpisany do rejestru zabytkbw, Zarqd Zieleni Miejskiej w Lodzi zwrocii 
siq do Wojew6dzkiego Urzqdu Ochrony Zabytkbw o wydanie opinii dotycqcej moiliwoSci 
realizacji planowanego zadania. Przeslana opinia, nie zezwala na realizacjq pmdmiotowego 
zadania w zabytkowyrn parku, gdyz brak wyznaczonego miejsca gdzie lekaki moglyby by6 
rozstawiana wprowadziioby chaos kompozycyjny, a takie doprowadziC do niszczenia zieleni 
w parku w caioSci uulanym za pomnik przyrody. 

Pondato leiaki nalezdoby gdzie6 skladowa6 i wypoiycza6 je na okre6lonych 
zasadach, gdyz w przeciwnyrn razie moglyby zostaC one rozkradzione. ZZM nie posiada 
technicznych mozliwo6ci, aby wykonywaC ww. zadania. 

W zwiqzku z powykszyrn hrzql Zielni Miejskiej w Lodzi zaopiniowd przedmiotowy 
wniosek negatywnie. 
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