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- KARTA ANALIZY M PROPOZYCJI Z 
DO BUDZETU GO NA 2017 

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Nazwa kom6rki 
merytorycznej: e Zarzqd Dr6g i Transportu 

A. , . 

UWAGA! 
Kakdy punkt powinien zosta4 wypelniony. Jdli kt6ra4 pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym pnez Pahstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie a i e  dotyczyn. 

Cz@& A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypehria merytorynna hdrh organbacyjna U w d u  Miasta Lodzihiejska jednmtka orgmbacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalee do zakresu zadari wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoki 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego QeJli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowamgo zadania). 

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

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miwta 
todzilmiejskirni jednostkanai organizacyjnymi dotycwe modiwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architehry i Rozwoju Urzpdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracawniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoJci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzpdu Miasta hdz i ,  
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodamwania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta hdzi);  dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania mo2e kolidowaC z inn@ 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi do tyc~yrn i  tego terenu lub budynku. 

a) TAK 

fl 
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t 6 4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane 
I d l ~ r r  ds. Pari'ycyp-C/I ~~~l~ .7 ,?,! 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moike zgoddnik z prawem wydatkowad frodki 
publiczne na to zadanie 



nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moke zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwaia Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

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

...................................................................rr..................~...>.~*,~....................... . - ,. 
' . ' 1 '- 
'.: -; ,*I :.., 4CPI 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: -, 

a) bez uwag 

b) z uwagami Cpoprmione koszty szacunkowe proszg wpisai. do poniiszej tabeli) 

Wnioskodawca 
ZDiT. 

Skladowe cqici  zadania 

Dokumentacja projektowa 

Przebudowa ulicy z budowq odwodnienia 

LqCZNIE: 

nie 

Koszty szacunkowe brutto 

70 000 zl 

680 000 zl 

zl 

zi 

zl 

750 000 zl 

uwzglqdnil w wycenie kosztbw dokumentacji projektowej, odwodnienia kolizji Koszty prac wedlug wyceny 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 
Koszty blikej nieokreSlone zwiqzane z biekqcym utrzyrnaniem (czystoid, utrzymanie). 



9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymogdw 
gospodamoSci: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnoici: 

a) pozytywna 
b) negatywna 

Realizacja zadania wplynie na popraw? warunkdw bezpieczelistwa, komfortu i estetyki dla 
wszystkich uiytkownikdw pasa drogowego ul. Wodospadowej. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie ogdlnodostqpne. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

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

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 
b) negatywna 

Rekomendacja dotyczqca propozycji uwzglqdnienia zadania zgloszonego do budketu 
obywatelskiego jest pozytywna poniewai? spehia wszystkie kryteria oceny technicznej 
wykonalnoici i jest mokliwa do wykonania w ciqgu jednego roku budketowego. Realizacja 
zadania powinna by6 kontynuacjq przebudowy ul. Wodospadowej na odc. od ul. Pszczyiiskiej 
do ul. ~lebowej. Dlatego wyrnagane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja 
zadania wplynie na poprawq warunk6w bezpieczenstwa, komfortu i estetyki dla wszystkich 
uzytkownik6w pasa drogowego ul. Wodospadowej . 

ZARZqD DR& I TRANSPORTU 
90-447 #Adz; 

ul. Piotrkowska 175 
(3) 

....................................................... 
pienet komdrki organizacyjnej Urzedu Miasta to&i/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

......................................... 
pienet i podpis kierownika. 

komdrki organizacyjnej Urzedu Miasta Eo&Y 
miejskiej jednostki organizacyjnej 


