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Nazwa komórki merytorycznej   Wydział Gospodarki Komunalnej

PROJEKT:

Mini Park Wierzbowa: Przebudowa osiedla Wierzbowa – Pomorska – Źródłowa. Etap nr 2.
Kontynuacja zadania z BO 2019/2020 wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części
osiedla (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa)
RODZAJ ZADANIA: OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )

ANALIZA MERYTORYCZNA
ZAKRES

KRYTERIUM OCENA

Złożony projekt należy do zakresu zadań własnych gminy albo powiatu TAK

Złożony projekt jest zgodny z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do lokalizacji złożonego projektu)

TAK

Projekt złożony w ŁBO 2021/2022 jest zgodny z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łodzi §2 ust. 2 pkt. 1-7,
9-11, 13-14 uchwały Nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 1559)

TAK

Projekt możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego §2 ust. 2 pkt. 8 uchwały nr XL/1256/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 1559)

TAK

Inne uwagi:

KOSZTY UTRZYMANIA

Czy wykonany projekt będzie generował w ciągu dwóch lat od ewentualnej realizacji (np. utrzymanie, bieżące naprawy, itp.)
koszty wyższe niż 30% wartości projektu? Jeśli tak, proszę wpisać wysokość przewidywanych kosztów eksploatacji
(zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 12 uchwały Nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia
2021 r. poz. 1559)

Realizacja nie będzie generowała w ciągu dwóch lat od realizacji kosztów eksploatacyjnych określonych w
wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

OPINIE I UZGODNIENIA

Opinie i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi (np. z
Biurem Inżyniera Miasta, Biurem Strategii Miasta, Biurem Architekta Miasta, Biurem ds. Rewitalizacji, Miejską Pracownią
Urbanistyczną, Wydziałem Zbywania i Nabywania Nieruchomości, Wydziałem Dysponowania Mieniem) lub innymi
instytucjami (np. z Policją) dotyczące możliwości realizowania projektu, dotyczy sytuacji, w których realizacja projektu może
kolidować z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczącymi tego terenu lub budynku

 Wniosek ,,Mini Park Wierzbowa: Przebudowa osiedla Wierzbowa – Pomorska – Źródłowa. Etap nr 2.
Kontynuacja zadania z BO 2019/2020 wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ " dla tej części osiedla został
zaopiniowany w oparciu o 15 opinii cząstkowych. Wydział Urbanistyki i Architektury - zamierzenie inwestycyjne
"Mini Park Wierzbowa", polegające na wykonaniu układu drogowo-chodnikowego, miejsc parkingowych,
oświetleni i małej architektury wymaga zgłoszenia robót do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Dla tego
terenu nie ma zatwierdzonego miejscowego planu przestrzennego. Biuro Architekta Miasta - Opinia pozytywna
z uwagami: Wniosek ma częściowo nierealne lub nieprawidłowo opisane albo błędne założenia. Duża część
robót np. budowa miejsc postojowych, rozbiórki obiektów do likwidacji, odnowienie zieleni i inne - w pozycjach
3-8, ma podane nierealne koszty na poziomie 10 zł za pozycję. Błędne jest założenie "budowy"(realizacji)
miejsc postojowych parkingu na trawie, bez żadnego dedykowanego do tego podłoża (nawierzchni), choćby
ażurowego . Rozwiązania muszą spełniać wymogi warunków technicznych i sztuki budowlanej, a za takie nie
można uznać wskazanych we wniosku z uwagi na nietrwałość i brak możliwości wyznaczenia oraz brak



jakiejkolwiek nośności. Parkowanie na trawie powoduje nierówności, wytworzenie błota, a w konsekwencji
brak funkcjonalności i może powodować uszkodzenia pojazdów oraz wypadki. Taki parking nie posiada
wymaganej użyteczności i jako niewyznaczony nie spełnia wymogów ustawy Prawo budowlane. Pozycje 3-8
wymagają doprowadzenia ich opisu do realności lub rezygnacji z ew. przesunięciem na kolejne lata. Realizacja
zadania wymaga sporządzenia przez osobę uprawnioną projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na
budowę. Urządzenia muszą spełniać wymogi przepisów techniczno - budowlanych, w tym w odniesieniu do
zachowania odpowiedniej odległości miejsc postojowych od okien budynków mieszkalnych, placów zabaw i
granic nieruchomości, w zależności od ilości miejsc postojowych w ich zgrupowaniach. Miejsca postojowe
muszą mieć gabaryty wymagane przepisami. Do miejsc postojowych muszą być doprowadzone dojścia piesze.
Należy zachować istniejące drzewa. Zjazdy z dróg publicznych na parking należy uzgodnić z Zarządem Dróg i
Transportu w Łodzi. Wydział Kształtowania Środowiska - po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku,
Wydział Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje pozytywnie. Wydział Kształtowania Środowiska opracował
dla tego obszaru (Koncepcję – zakres nierealizowany ze środków BO - nazwa powstała dla zakresu, który w
poprzedniej edycji nie był planowany do realizacji ze środków BO). Wydział Urbanistyki i Architektury -
zamierzenie inwestycyjne "Mini Park Wierzbowa", polegające na wykonaniu układu drogowo-chodnikowego,
miejsc parkingowych, oświetleni i małej architektury wymaga zgłoszenia robót do Wydziału Urbanistyki i
Architektury. Dla tego terenu nie ma zatwierdzonego miejscowego planu przestrzennego Zarząd Dróg i
Transportu - nie wnosi uwag do realizacji zadania. Należy zaznaczyć, że przy projektowaniu chodnika należy
przestrzegać postanowień zawartych w zarządzeniu Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Łódzkiego Standardu Dostępności". Zarząd Inwestycji Miejskich
- na przedmiotowej działce jest w realizacji wniosek - Mini Park Wierzbowa, etap I (SO50WS). Ze względu na
obecną realizację zadana zakresy niniejszych działań nie mogą się pokrywać. Ponadto, kwoty przeznaczone na
realizację projektu są niedoszacowane. Biuro Inżyniera Miasta - podany zakres prac nie oddziałuje na ruch na
drogach publicznych, nie wnosimy więc uwag. W przypadku zmiany organizacji ruchu na drogach
wewnętrznych przypominamy, iż kierujący wyjeżdzający na ul. Źródłową, ul. Pomorską i ul. Wierzbową
zobowiązani są ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu i oznakowanie w tej kwestii powinno być
czytelne (oznakowanie strefowe, znaki informujące o pierwszeństwie). Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa-
wskazana działka nie jest objęta planami ani projektami realizowanymi w ramach Programu Rewitalizacji Łodzi
2026+ Wnioskodawca wskazując na plany zapewne odnosi się do projektu S050WS z ub. roku realizowanego
obecnie przez ZIM (postępowanie przetargowe ZIM-DZ.2620.29.2021). Propozycja wpisuje się w cele Programu:
Cel operacyjny 4.2.: Promować podnoszenie jakości oraz powstawanie przestrzeni publicznych i półpublicznych
(parapublicznych) aranżowanych z udziałem mieszkańców; kierunki działań: ● Angażować mieszkańców w
kształtowanie takich przestrzeni wspólnych jak: place, skwery, woonerfy (podwórce miejskie), trakty piesze,
parki, zielone enklawy, kameralne miejsca wypoczynku i spotkań, wkomponowane pomiędzy funkcje
techniczne przestrzeni miejskiej. Konsekwentnie stosować do przebudowy ulic standardy opisane w programie
„Atrakcyjne przestrzenie miejskie” (kierunek komplementarny do kierunku 2 w ramach celu operacyjnego
4.3.). Miejska Pracownia Urbanistyczna - POZYTYWNIE OPINIUJE WNIOSEK Z WYŁĄCZENIEM zagospodarowania
na zewnątrz kwartału zabudowy Wierzbowa – Pomorska – Źródłowa (zgodnie z rysunkiem w załączniku), ze
względu na kolizję z projektowaną w planie linią rozgraniczającą przestrzenie publiczne. Informuję dodatkowo,
że koncepcja planu znajduje się na wczesnym etapie i może ulec zmianie. Wydział Dysponowania Mieniem-
części działki nr 96/69 użyczone na rzecz 1. WM Źródłowa 45 pow 437 m kw umowa z dnia 09-08-2005 2. WM
Wierzbowa 6 CDE pow 437 m kw umowa z dnia 09-08-2005 3.WM Pomorska 94 pow 20 umowa z dnia 1.10.2008
r. 4. WM Wierzbowa 8/8a pow. 586 m kw. umowa z dnia 5.05.2014 r. 5. WM Wierzbowa 6/6a/6b pow 127 m kw
umowa z dnia 18.03.2015 r., W Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości nie zarejestrowano
postępowań restytucyjnych co do działki nr 96/69, obręb S-2, W stosunku do przedmiotowej nieruchomości
postępowania wywłaszczeniowe i zwrotowe nie są prowadzone, Księga wieczysta zgodna z ewidencją gruntów.
Wydział Prawny - informuję, że w repertorium spraw sądowych Wydziału Prawnego, nie ma zarejestrowanych
będących w toku postępowań sądowych cywilnych, prowadzonych przed sądami powszechnymi wobec
wskazanych we wniosku nieruchomości. Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości - nie jest prowadzona
sprzedaż nieruchomości będących przedmiotem opiniowanego wniosku. Zarząd Lokali Miejskich - Informuje, że
inwestycja odnowy osiedla wg. koncepcji z 2020 była konsultowana z mieszkańcami i Zarządcami
Nieruchomości w ramach konsultacji społecznych i uzyskała aprobatę. W związku z powyższym Zarząd Lokali
Miejskich opiniuje pozytywnie przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji. Biuro Strategii Miasta - projekt co
do zasady jest zgodny z obowiązującą strategią rozwoju miasta oraz z przygotowywanym projektem strategii
rozwoju Łodzi do roku 2030+ . Prosimy jednakże o rozstrzygnięcie przez właściwe jednostki merytoryczne
następujących kwestii: 1. Czy całość projektu spełnia wymogi Budżetu Obywatelskiego dotyczącego
dostępności? Czy budowa przez miasto pergoli śmietnikowych służących obsłudze konkretnych posesji jest
zasadna i gospodarna? 2. Czy proponowana budowa parkingów nie spowoduje pogorszenia stanu zieleni i
stosunków wodnych, czy nie jest zasadne, aby wszystkie miejsca postojowe były wykonane w nawierzchni
wodoprzepuszczalnej? 3. Czy miejsca postojowe będą ogólnodostępne? 4. Czy prawidłowa jest wycena, która
zakłada symboliczne kwoty na wykonanie części ze wskazanych działań? Biuro Nadzoru Właścicielskiego -
wskazuje, iż planowana inwestycja i jej opiniowanie nie mieści się w zakresie działań Biura.

SZACUNKOWE KOSZTY

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ
drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc
parkingowych, oświetlenia, małej architektury i
inwentaryzacji zieleni oraz zmiany lokalizacji pergolii na
śmieci)..

25 000.00 zł

2. Inspektor nadzoru 10 000.00 zł

3. Budowa zielonych parkingów, pokrytych trawą na 200 000.00 zł



terenach ziemistych, zapewniających najbardziej efektywne
parkowanie aut (np.: nawierzchnia z geokrat trawnikowych:
przygotowanie terenu, osadzenie krat trawnikowych,
zabezpieczenie terenu, zasianie trawy).

4. Wymalowanie i przygotowanie podłoża w istniejącej strefie
parkowania na terenach asfaltowych i betonowych
zapewniające najbardziej efektywne parkowanie
samochodów.

4 500.00 zł

5. Oświetlenie - wybudowanie 5 szt. lamp oświetleniowych
wokół ternu obejmującego uzgodnioną realizację dla I etapu
,,Mini Park Wierzbowa”.

50 000.00 zł

6. Stojak na rowery dwustrony- 8 szt. 11 000.00 zł

7. Słupki blokujace 40 szt. 6 000.00 zł

8. Ławki wraz z utwardzeniem terenu. 11 000.00 zł

9. Kosz na psie odchody 3 szt. 3 000.00 zł

10. Kosz parkowy 3 szt. 4 500.00 zł

11. Odnowa zieleni – drzew, krzewów, kwiatów i trawy (nowe
nasadzenia) i przedepty wg koncepcji będącej kontynuacją I
etapu projektu min ,,Park Wierzbowa"

5 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 330 000.00 zł

TECHNICZNA MOŻLIWOŚĆ I CELOWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU

Opinia o technicznej wykonalności i celowości realizacji złożonego projektu w tym w kontekście ustawowych wymogów w
zakresie gospodarności.

 Zadanie możliwe do zrealizowania. 

OPINIA KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ
WRAZ Z UZASADNIENIEM

(w tym opis ewentualnych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego projektu
oraz inne uwagi istotne dla możliwości realizacji złożonego projektu)

OPINIA DLA ZŁOŻONEGO PROJEKTU:

POZYTYWNA
UZASADNIENIE OPINII

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi Mini Park Wierzbowa po
analizie wniosku pn: ,,Przebudowa osiedla Wierzbowa – Pomorska – Źródłowa. Etap nr 2. Kontynuacja zadania z BO
2019/2020 wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla''zadanie opiniuje pozytywnie. Propozycja wpisuje się w
cele programu, który podnosi jakości oraz powstawanie przestrzeni publicznych i półpublicznych (parapublicznych)
aranżowanych z udziałem mieszkańców. Angażowanie mieszkańców w kształtowanie takich przestrzeni wspólnych jak: place,
skwery, woonerfy (podwórce miejskie), trakty piesze, parki, zielone enklawy, kameralne miejsca wypoczynku i spotkań,
wkomponowane pomiędzy funkcje techniczne przestrzeni miejskiej i przebudowę ulic. Zadanie jest celowe wykonanie
utwardzonych nawierzchni parkingów z geokrat i zielonych trawnikowych wraz z prawidłowym oznakowaniem pozwoli na
właściwe wykorzystanie przedmiotowego terenu.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę analizy:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Piotr Pieróg
e-mail: p.pierog@uml.lodz.pl

 
 

  Wydział Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka
e-mail: m.gajecka@uml.lodz.pl

komórka organizacyjna UMŁ
/miejska jednostka organizacyjna

kierownik komórki organizacyjnej UMŁ
/miejskiej jednostki organizacyjnej
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