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YWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Nama kom6rki Wydzial Gospodarki Komunalnej 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@k A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzgdu Miasta to&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wiasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oerfli taki ma odniesienie do 
Eokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) WE 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest objqty uchwaiq 
o przyshpieniu do sporzqdzenia mpzp. 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnyrni Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotycqce mo8liwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzpdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydiialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomorfci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departarnencie Gospodarowania Majqtkiem Urzpdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moke kolidowak z innyrni .c 

zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Biuro Architekta Miasta - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Teren nie jest objqty uchwala o przystqpieniu do sporzqdzenia mpzp. 

Oddzial ds. Ochrony Praw Wlasnoici do NieruchomoSci - brak wnioskdw o charakterze 
restytucyjnym. 

Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomoici - przygotowuje postqpowanie 
sprzed&owe. 



Wydzial Dysponowania Mieniem - urnowa u2yczenia na czas nieoznaczony (czE;SC 
NIERUCHOMOSCI). 

Wydzial Prawny - brak postepowari wdowych. 

4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowab sirodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjgta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzgdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) Z UWAGA: POST8PO WANIE SPRZEDAZO WE W PRZYGOTO WANIU 

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

a) TAK b) 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) zwwagftffti boprawione koszty szacunkowe proszg wpisad do poniiszej tabeli) 

W cenie wliczono projekt (7 500,OO zl), urzqdzenia zabaw dla dzieci, lawki, kosze ogrodzenie 
placyku (92 500,OO zl). 

Skladowe c q k i  zadania Koszty szacunkowe brutto 

7. Opinia o technicznej wykonalnosici proponowanego zadania: 

a) w 

Kieszonkowy plac zabaw 

EACZNIE : 

b) negatywna 

c) 

100 000,OO z4 

100 000,OO zl 

Wskazana lokalizacja obejmuje dzialkq nr 119/6 w obrqbie G-4. Jest to nieruchomosib przy 
ul. Kililiskiego (r6g Przybyszewskiego), kt6ra jest drogq powiatowq o duiym natqzeniu ruchu 
(a w konsekwencji haiasu). 
Dzialka jest uzbrojona w sieci: wodociqgowq, kanalizacji sanitarnej, gazowq, elektrycznq. 
Na terenie znajduje siq podpora przewod6w trakcyjnych, siek przewod6w znajduje siq 
bezposirednio nad proponowanq lokalizacjq dla kieszonkowego placu zabaw. 

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

a) W 



P) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 
Przeglqdy i konsenvacje urqdzen zabawowych (2 000,OO - 3 000,OO zVrok). 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymogbw 
gospodarnoici: 

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

a) 
b) negatywna 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie ogblnodostqpne dla mieszk~cbw. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

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

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

b) negatywna 
Opinia negatywna z uwagi na liczne na terenie dzialki urzqdzenia podziernne 
tj. kanalizacja deszczowa, gazowa, telekomunikacjq, elektryczna dla ktorych konieczne jest 
zachowanie stref ochronnych. Ponadto nad czqiciq nieruchomosci znajdujq siq elementy sieci 
trakcyjnej (podpora z przewodami) a odleglo6C od drog powiatowych (ul. Kilinskiego 
i ul. Przybyszewskiego) pozwala przypuszczab, iz trudne do zachowania bylyby norrny 
dopuszczalnego halasu w Srodowisku. 
Zgodnie z zapisami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadab budynki i ich usytuowanie 
"...odlegloSC placykow zabaw od linii rozgraniczajqcych ulice oraz od miejsc gromadzenia 
odpadow powinna wynosib co najmniej 10 m..." - standardy bylyby najprawdopodobniej nie 
do dotrzyrnania przez osobq projektujqcq kieszonkowy plac zabaw. 
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Eodi, dnia 17.05.2016r. 


