
UWAGA! 
Kakdy punkt powinien zostab wypelniony. JeSli ktbraS pozycja nie jest miqzana 

z opiniowanym pnez Pa6stwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Czq% A 
Amaliza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kornbrka organizacyjna Urzgdu Miasta EocizYmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Propanowane zadanie naleq do zakresu zadsui wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lno.4ci 
z miejscowym planern zagospodarowania przeshzennego QeSli taki ma odniesienie do 
lokulizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 
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4. Teren, na ktbrym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowai Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbrym grnina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjqta 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 budketowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwa~ami lpoprawione koszty szacunkowe proszq wpisai do poniiszej tabeli) 

Zadanie naleiy wykonak w systemie zaprojektuj i wybuduj 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

Skladowe czq4ci zadania 

Rewitalizacja ul. Lorentza na odc. od ul. Wapiennej do 
ul. Kasprzaka (zaprojektuj i wybuduj) 

Ll$CZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

900 000~4 

zl 

zl 

z4 

900 OOOzl 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 



................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszloSci koszty (np. utrzyrnanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (iakie w wvmiarze rocznvm?) 

Koszty blitej nieokreglone zwiqzane z bietqcym utrzyrnaniem (czystoSC, naprawy) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekgcie wymogbw 
gospodarnoSci: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoki realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogbw w zakresie gospodarnoSci: 

a) ~ozlytywna 

b) negatywna 

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

Remont ulicy Lorentza bedzie sluzy1 wszystkim utytkownikom pasa drogowego. 
Nastqpi i poprawa bezpieczehstwa i komfortu ruchu . 



Numer identyn~atyjny zadania, tzw. ID. 

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

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

a) pozvtywna 

b) negatywna 

Realizacja zadania wplynie na poprawq bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Nastqpi 
poprawa estetyki okolicy. Rewitalizacja ul. Lorentza spowoduje wydluzenie eksploatacji 
oraz zmniejszy koszty mipane  z bie@cym utrzymaniem ulicy. 
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