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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypehiony. Je4li kMra4 pozycja nie jest miqzana 

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

Czqi6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia rneiytoryczna komdrku organizacyina Urzgdu Miasta to&i!miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleg do zakresu zadari wiasnych gminy albo powiatu. 

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

a) TAK b) NIE 
Ibrak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegol 
.................................................................................................................. 
3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
todzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwo~ci realizowania zadania 
(itp. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowat z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

... nie dotyczy ... 
Pozytywna opinia L6dzkiego Wojew6dzkiego Konsenvatora Zabytkbw. 
4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym nmina moie znodnie z prawem wvdatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (itp. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 



c) nie dotyczy 
5. Zadanie jest mozliwe do realizacji w trakcie jednego roku budietowego: 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagarni @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisad do poniiszej tabeli) 
I 

I SMadowe c@ci zadania Koszty szacunkowe brutto 

I Wykonanie i rnontat platformy 1,5 x 1,5 rn I 5.000 zl I 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowdo w przyszlosci koszty (itp. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?) 
.................................................................................................................. 
9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekscie wyrnog6w 
gospodarno5ci: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 
11. Opinia o zakresie i w d a c h  dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 

Park im. W. Reyrnonta jest og6lnodostqpny dla mieszkahc6w przez caly rok. 



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

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemotliwiajqcych realizacjq proponowanego zadania oraz inne uwagi 
istotne dla motliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

Budowa plywajqcej platformy dla ptakdw wodnych w Parku im. W1. Reymonta pozwoli 
m o w n i k o m  parku na obserwowanie lqgdw, a tyrn samym bqdzie dodatkowq atrakcjq 
obiektu. 
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