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UWAGA! 
Ka2dy punkt powinien zostad wypeiniony. J&li ktbrag pozycja nie jest zaviqzana 

z opiniowanyrn przez Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyq".  

Cze4d A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrh organizacyjna Urzgdu Miasta LodzVmiejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczeg6lnaSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego GeSfi taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

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

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innyrni 
zadaniarni lub inwestycjami miej skimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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



a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowai irodki 
pu bliczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia 
podjqta stoso wna uchwaia Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Mias ta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

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

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawwne koszty szacunkowe proszf wpisac' do ponitszej tabeli) 

b) negatywna 

SkIadowe czqhci zadania Koszty szacunkowe brutto 

c) nie dotyczy 
Brak technicznej mozliwoSci budowy chodnika. Rowy odwadniajqce znajdujqce siq obu 
stronach ulicy przejmujq ogromne liici wody z teren6w przyleglych do pasa drogowego oraz 
z ulic sqsiadujqcych z ul. Ksawerowskq. Zasypanie rowbw spowoduje zalewanie posesji 
prywatnych przyleglych do drogi. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszloici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

Budowa chodnika szer. 1,5 m 

Dokumentacja projektowa 

LACZNIE: 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 
Koszty blizej nieokreSlone zwitpme z biekqcym utrzymaniem 

393 750 ,0021 

75 000,0021 

468 750,OO zt 

Koszty szacunkowe zostaly okreilone na podstawie prowadzonych w roku ubieglym 
inwestycj i. 
7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 



9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymog6w 
gospodarnoSci: 

a) pozytywna 
b) negatywna 

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

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekgcie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

b) negatywna 
............................................................................................................... 
. a .  

............................................................................................................... 

... 

............................................................................................................... 

... 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie og6lnodostqpne 



Nurner identyfihcyjny zadania, tzw. ID. 

Czeik B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji zadania 

zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 

zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 
F-uwagi na stosunki wodne w rejonie ul. Ksawerowskiej brak jest moiliwoici zasypania 
ow6w znajdujqcych sig p.o obu stronach uli osztem wybudowania chodnik. Rowy 

jrzejmujg ogromne iloSci wody z teren6w przy 9 eglych do pasa drogowego oraz z ulic 
sqsiadujgcych z ul. Ksawerowskg. Zasypanie row6w spowoduje zalewanie posesji 
prywatnych przyleglych do drogi. 
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