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PROPOZYUI ZADANIA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypehiony. JeSli kt6raS pozycja nie jest zwiqzana 

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

Cz@ A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(nypeinia merytoryczna komdrh organizacyjna Ungdu Miasta Eo&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadari wlasnych grniny albo powiatu. 

a) X L E  b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnyrn, a w szczeg6lnoSci 
z rniejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeJli taki ma odniesienie do 
Iokalizacji proponowanego zadania). 

a) I& b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urztylu Miasta 
Eodzilmiejskirni jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moi?liwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoJci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie ~os~od&owania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktbrych realizacja zadania moze kolidowa6 z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu hb budynku. 

a) TAK b) NIE 
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4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowat irodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina mo2e zgodnie z prawem wydatkowa6 grodki 
publicne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjgta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi aIbo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest moiliwe do realizacji w trakcie jednego roku buhtowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwa~ami (~ourawione kosztv szacunkowe rrrosze wvkac! do POI : tabelil 

SMadowe cqLci zadania Koszty szacunkowe brutto 

Budowa chodnika z dokumentacja projektowq 1 120 000 zl 

Rekultywacja trawnik6w z ogrodzeniem i dosadzaniem drzew 196 500 zl 

MonW koszy na Smieci 9 380 zl 

Rozwipmia dotycqce uspokajania ruchu 13 500 z4 

LqCZNIE: 1 339 38021 

Zwiqkszono koszty w zakresie rekultywacji zieleni i oasadzefi, w nawiqznniu do cen 
z pneprowadzonych inwestycji. 
Zadanie naleky realizowad w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

7. Opinia o technicnej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) ~ozvtwvna 

b) negatywna <, 
I 

c) nie dotyczy 



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

a) Nie 

b) Tak (iakie w wvmiarze rocznvm?) 

Koszty blizej nieokreilone zwipane z bie3cym utrzymhiem (czystoSC, naprawy, 
konsenvacja, pielqgnacja roilin ) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymog6w 
gospodarnoici : 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) pozytvwna 

b) negatywna 

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

Zadanie og6lnodostqpne. 
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Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 1 Lo021 1 

CzqSk  I3 ' -. 
Rekomendacja wmz a.uzassdni~I3ifam d ~ t y a q c a  uwzgleddenia ppozycj i  
zadania zgluszonego do budktu obywoblskiego na hmie do #mowania. 

(w tym opis ewenSuaInych okoIim4ci wefwefemoflhAtiajqcych realimqfq propomwanego 
zadania oraz inne uwagi istofioe dla m~iiwoJci re3atimjiproponowdmego zdmSia) - - . 

,+$ 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

Realizacja zadania m e  na poprawq bezpieczelistwa i komfortu ~chU"&b 
poprawa estetyki okolicy oraz rekultywacja zieleni. Remont poboczy spowoduje wyWenieV; r eksploatacji oraz obniiy koszty zwiqzane z bie2qcym utrzymaniem ulicy Kamiriskiego.;.: 
Uponqdkowanie zieleni obejmie kompleksowo wszystkie dziakki pasa drogowegoi.: 
ul. KamiAskiego. 7". (-7 -7- .?; 

L _  \ - -- YLP -A * ,. ' 

Praktyka pokazuje, iz uiozenie prog6w zwalniajqcych bardzo czqsto spotyka siq z negatywnqh- 
reakcjq mieszkaric6w dom6w poiozonych w bezpogrednim sqiedztwie tego typu mqdzeli, 
uskariajqcych siq na ha&, wstrzqsy i drgania wywolywane calq dobq przez samochody- 
harnujqce, przejezbjqce i rozpqdzajqce siq podczas pokonywania odcinka drogi na kt6rym b ; 
ulozono progi zwalniajqce. r#-- ~ 2 s : ~  brb . +?F?- e, 
Progi wyspowe instaluje siq wylqcznie na ulicach, ~t6ryrni oadywa'diq ruch autobusow, 
poniewai ich szerokoSC pozwala na swobodny przejazd pojazdami tego typu. Szczegblowe 
rozwiqzda dotyczqce uspokojenia ruchu powinny zostad opracowane na etapie projektu. L 8  ' 5% - 
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