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ANALIZY 
B Y ~ T U  OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
Kaikdy punkt powinien zostaC wypelniony. Jdli kt6ra6 pozycja nie jest zwiqzana 

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

Czt$t! A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Ungchr Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

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

a) I& b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego @ f l i  taki ma odniesienie do 
Iokalizacji proponowanego zadania) . 

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

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnyrni dotycqce moiliwoSci 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 Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Lohi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowat z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

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

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

a) stanowi teren, na k t6r~m m i n a  moze z~odnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 



b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjgta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w EoaIzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lohi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

Czas niezbqdny do opracowania dokumentacji projektowej jest trudny do oszacowania ze 
wzglqdu na koniecznoSC uzyskania wielu zg6d i uzgodnien dotyczqcych usuniqcia kolizji 
z istniejqcq infrastrukturg decyzji na wycinkq drzew (ktorej uzyskania nie ma gwarancji) itp. 
Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowq wraz 
z procedurq przetargowq trwa 9-12m-cy. Uniemozliwia to realizacjq zadania zwipanego 
z wykonaniem projektu i budowq w trakcie jednego roku budietowego. 

6.  Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwanarni @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

Wycena na podstawie aktualnie podpisanych umow na budowy i opracowanie dokumentacji 
projektowej. Przyjqte w wczeiniejszej wycenie szerokoSci chodnika i drogi rowerowej sq 
niezgodne z prawem budowlanym. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 

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



a) Nie 

b) w o a k i e  w wymiarze rocznym?) 

Standardowe koszty eksploatacyjne. 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

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



1 Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 1 LO323 

CzeM B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

Brak jest mozliwoSci technicznych odwodnienia omawianych odcink6w w ukladzie sieciowym 
w oparciu o uklad miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Obecnie wody opadowe odprowadzone sq 
do przydrohych row6w. Wykonanie dr6g rowerowych oznaczaloby ich likwidacjq a tym samym 
odprowadzanie w6d na tereny prywatne. Prawidlowym rozwipmiem jest kompleksowa przebudowa 
drogi z wykonaniem jej odwodnienia. Przyjqta we wniosku szerokoSC drogi rowerowej wraz 
z chodnikiem (1.5m) jest niezgodna z prawem budowlanym. Zastosowanie normatywnych szerokoSci 
podnosi wart056 zadania do 2 850 OOOzl (budowa samej drogi rowerowej i chodnika bez rozwiqzania 
kwestii odwodnienia). 

R6wnied czas niezbqdny do opracowania dokumentacji projektowej jest trudny do oszacowania 
ze wzglqdu na koniecznoSC uzyskania wielu zg6d i uzgodnieh dotycqcych usuniqcia kolizji 
z istniejqcq infrastrukturq, decyzji na wycinkq drzew (kt6rej uzyskania nie ma gwarancji), decyzji 
ZRID itp. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowq wraz z procedurq 
przetargowq tnva 9-12m-cy. Uniemodliwia to realizacjq zadania zwipmego z wykonaniem projektu 
i budowq w trakcie jednego roku budietowego, co jest niezgodne z zasadami Budietu Obywatelskiego 
i prowadzi do naruszenia dyscypliny finans6w publicznych. 

ZARZ~D D R ~ G  I TRANSFORTLJ 
90-447 t o d i  

ul. Piotrkowska 175 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(?I.. . . . . .. 
piengt kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Eo&i/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lbdi, dnia .4StQk.-20A6~. 

i podpis kierownika. 
Urzgdu Miasta Lo&i/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


