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Biuro Strategii Miasta 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli kt6rai pozycja nie jest miqzana 

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

CzeS6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoyczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eodzi/miejska jednosfka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadan wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

Z uwagi na fakt i i  wnioskowane dzialania wykraczajq poza zakres zadan Miasta Lodzi, 
wniosek nr LO301 naleiy uznak za niezasadny. Opracowanie analizy wykonalnoSci Zwipku 
Transportu Aglomeracyjnego w ramach L6dzkiego Obszaru Metropolitalnego, wymagaloby 
zaangaiowania i wsp6ldzialania rowniez innych gmin LOM. 

W pienvszej fazie, poprzedzajqcej odpowiednie analizy oraz dalsze kroki formalne 
(wynikajqce m.in. z Ustawy z dnia 9 paidziernika 201 5 r. o zwipkach metropolitalnych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1890)), konieczne byloby okreSlenie wspolnych celow i interesow miedzy 
gminarni, np. w formie listu intencyjnego. W kolejnej fazie na podstawie wstepnych ustalen 
moina dopier0 przeprowadzik analize wykonalnoSci, uwzgledniajqcq interesy wszystkich 
stron. Opracowanie analizy, bez uwzglednienia uwag innych gmin byloby nieuzasadnione. 

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

a) TAK b) NIE 

DOTYCZY 

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



a) TAK b) NIE 

Biuro Prawne UML (opinia prawna czqSC B) 

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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowat 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 sprzedaz - zostala 
podjeta stosowna uchwaIa Rudy Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Mias fa E odzi) 

C) nie dotvczv 

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

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

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do poniiszej tabeli) 

......................................... .NIE DOTYCZY 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
................................... .NIE DOTYCZY 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?) 
......................................... .NIE DOTYCZY 



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

b) negatywna 

c) nie dotvczy 
10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogow w zakresie gospodarnoici: 

b) negatywna 
............................................ .NIE DOTYCZY 

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

............................................ .NIE DOTYCZY 

zadnnia, tzw. ID. 

Czq66 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

Opinia prawna: 

Odnosqc siq do zadania pt. ,,Opracowanie analizy wykonalnoici powdania Zarqdu 
Transportu Aglomeracyjnego w rarnach Ebdzkiego Obszaru Metropolitalnego", wskazaC 
nalezy, ze zadanie to wykracza ponad zakres zadafi Miasta Eodzi, a na obecnym etapie 
wniosek ten jest co najmniej przedwczesny. 

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszla w zycie ustawa z dnia 9 paidziernika 2015 r. o zwiqzkach 
metropolitalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1890), ktdra przewiduje utworzenie zwiqzku 
metropolitalnego stanowiqcego zrzeszenie jednostek sarnorzqdu terytorialnego polozonych w 
danym obszarze metropolitalnym (art. 1 ust. 1 ustawy o zwiqzkach metropolitalnych). 
W sklad zwiqiku wchodzq gminy polozone w granicach obszaru metropolitalnego, powiaty, 
na obszarze ktorych lezy co najmniej jedna gmina polozona w granicach obszaru 
metropolitalnego. Zwipek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym 



i na wlasnq odpowiedzialnoSC (art. 2 ust. 1 ustawy). Zwipek metropolitalny wykonuje 
zadania publiczne m. in. w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze zwipku 

1 t. 
(art. 12 ust. 1 pkt. 3) ustawy). 

k 
Zatem cel, kt6ry ma osiqgnqd zadanie bqdzie w istocie realizowany przez zwiqzek 
metropolitalny w przypadku jego powolania. Nadto, ustawodawca wyposaia zwipek 
metropolitalny w odpowiednie Srodki sluiqce realizacji tego celu. PodkreSliC nalezy, ze 
Stowarzyszenie L6dzki Obszar Metropolitalny w Lodzi nie posiada umocowania ustawowego 
do wykonywania kompetencji organizatora publicznego transportu zbiorowego, zatem nie jest 
podmiotem, kt6ry moze realizowat cele wskazane przez wnioskodawcq. 

WskazaC rowniez nalezy, ze utworzenie zwipku metropolitalnego wymaga przeprowadzenia 
sformalizowanej procedury ustawowej, w tym rowniez wydania odpowiednich akt6w 
prawnych. Sporqdzanie na obecnym etapie analiz w przedmiocie przyszlych 
metropolitalnych przewozow pasaierskich umaC zatem naleiy za przedwczesne. Obecnie nie 
sq bowiem znane rowniez ostateczne granice obszaru metropolitalnego, kt6re zostanq ustalone 
na potrzeby tworzenia zwipk6w metropolitalnych przez wskazanie gmin wchodzqcych w 
sklad takich obszar6w, co natomiast nasQpi na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministrow 
(art. 4 ust. 1 ustawy). 

Nadto, sporzqdzenie odpowiedniej analizy wymagaloby wspadzialania rbwniez ze strony 
innych jednostek samorzqdu terytorialnego bezpoSrednio zaangaiowanych w proces 
tworzenia podmiotu, kt6rego dotyczy zadanie. W chwili obecnej brak jest natomiast 
uzasadnienia dla angaiowania siq wylqcznie jednego podmiotu, tj. Miasta Lodzi, bez 
ustalenia zakresu potrzebnych analiz. 

Niezaleinie od powyzszych uwag, podkreSliC nalezy, ze rowniez obecnie Miasto L6di 
realizuje swoje zadnia w ramach publicmego transportu zbiorowego takie w porommieniu z 
innymi jednostkami sarnorzqdu terytorialnego, czyniqc to w granicach umocowania 
ustawowego. 

Majqc na uwadze powyzsze, wniosek nalezy poczytaC za nieuzasadniony. 
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