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z opbnimlrrmym primit BsihsMtr wni~klern, pmsbnp o wpbsgk ,nie dotyqyn. 

CzqE A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(nypelnia merytoryczna kombrka organrzaqjna Urzgdu Miasta todzhniejska jednostka organizaqjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wlasnych 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 oes'li taki ma odniesienie do 
lokulizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK 
Nie dotyczy 

b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Deparfamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
todzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w todzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
hrieruchomos'ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziuiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miusta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami rniejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK - ZDiT b) NIE 

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

a) stanowi teren, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowak 5rodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie-(np. teren jesi p 
podjeta stosowna uchwaia Ru~lv Miejskiej w Lodzi a 
Miasta Eodzi) 

. - ' C) nie dotyczy 

Zarzqd Zieleni Miejskiej 
. . 



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 uwagami (joprawione koszty szacunkowe proszg wpisai do ponizszej tabeli) 

Zaku p pojazdu wyposaionego w mechanizm do przesadzania 
duiych drzew. I 

hf$CZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalno4ci proponowanego zadania: 

a) mzytywna - dot. zakupu s p q t u  

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przyszlo4ci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak fiakie w wvmiarze rocznym?) 
Koszty utrzymania: zakup paliwa, serwisowanie, magazynowanie, zatrudnienie 

wykwalifikowanej kadry do obslugi pojazdu 
Koszty eksploatacji: pielqgnacja drzewostanu po przesadzeniu 
W chwili obecnej oszacowanie dokladnych koszt6w nie jest mozliwe. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekgcie wymogciw 
gospodarnoSci : 

c) nie dotyczy 
Wysokie koszty eksploatacji maszyny, bez gwarancji, ie proces przesadzenia drzew zakonczy 
siq pomy4lnie. 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego 7 , i a  w kontekgcie ustawowych 
wymogbw w zakresie gospodarno4ci: 

b) negatvwna 
Wysokie koszty zakupu i utrzymania sprzqtu, bez gwarancji, ze proces przesadzenia drzew 
zakonczy siq pomySlnie. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoki zadania w przypadku jego realizacji: 
Mieszkahcy nie bqdq mieli wplywu na wykorzystanie sprzqtu. 



Numer identyfikacyjn: 

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

(w tym opis ewentualnych okolicmoici uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istolnc dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi negatywnie rekomenduje przedmiotowy wniosek. 
ZZM pismem z dnia 20 kwietnia 2016 r. przekazal w porozurnieniu z Wnioskodawcq 

przedmiotowy wniosek do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do Z q d u  Drog 
i Transportu. Zgodnie z odpowiedziq ZDiT (pismo o sygnaturze ZDiT-D0.50033.28 1.201 6) 
z dnia 29 kwietnia 2016 r. ,,Zarzqd Drog i Transportu nie jest wlaSciwy do rozpatrzenia 
wniosku. ZDiT podczas realizacji inwestycji zleca wycinki i nasadzenia drzew wylonionym 
w przetargu wykonawcom, wyposaionym w specjalistyczny sprzqt. W zwiqzku z tyrn 
posiadanie przez ZDiT wnioskowanej maszyny jest bezzasadne." 

Zarzqd Zieleni Miejskiej w ramach swojej dzialalnoSci, realizuje glownie wycinki 
sanitame, ze wzglqdbw zdrowotnych oraz usuwa drzewa, ktore stanowiq zagrozenie. 

W zwiqzku z powyiszym ani ZDiT (obecnie ZIM) ani ZZM nie wykorzystywalby 
zakupionej maszyny w wystarczajqcym stopniu. Ponadto zdaniem tut. Z q d u  za negatywnq 
rekomendacjq wniosku przemawiajq nw. argumenty: 
l przygotowanie drzew do przesadzenia obejmuje przynajmniej 2 letnie prace, majqce na celu 

m-in. zagqszczenie bryly korzeniowej 
l ilo6.d gatunkow odpornych na przesadzenie jest ograniczona 
l czqsto nastqpuje zamieranie drzew po przesadzeniu 
anajwiqksze szanse na przyjqcie sir; w nowym siedlisku majq drzewa mlode i w dobrej 

kondycji zdrowotnej, w przypadku starszych drzew szanse malejq a koszty drastycznie rosnq 
apo przesadzeniu niezbqdna jest kosztowna pielqgnacja obejmujqca obfite podlewanie, 

redukcjq koron drzew, zastosowanie odciqgow, nawozenie 
azabiegi przesadzenia drzew powimy byk wykonywane przede wszystkim w okresie 
jesiemym, z uwagi na to, uzytkowanie specjalistycznej przesadzarki moiliwe jest przez 2-3 
miesiqce w roku, przy czym koszty utrzymania i senvisowania maszyny sq niewsphiernie 
wysokie w stosunku do czasu w jakim moze byk ona uiytkowana 

adla drzew rosnqcych na terenach wqskich pasow drogowych z silnie rozbudowanq 
infrastrukturq podziemng ze wzgledu na mozliwo6.d uszkodzenia uzbrojenia, przesadzanie 
za pomocq specjalistycznej przesadzarki nie jest mozliwe 

airodki przeznaczone na zakup specjalistycznej przesadzarki (800 000 z1) m o m  by 
przeznaczyk na ok. 1800 szt, nowych nasadzen drzew. 
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