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UWAGA! 
Katdy punkt powinien zostac! wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest miqzana 

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

CzqS6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eodzilmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadan wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK 

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

a) TAK b) 

nie dotyczy 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komdrkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Eodzi - tnvajq prace nad koncepcjq miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici obszaru miasta Lodzi poiotonej w rejonie 
alei Cezarego Jozefiaka oraz ulic Rokicinskiej i Zakladowej do autostrady A l .  Przedmiotowy 
teren stanowi rezenvq pod przyszky wqzel autostradowy. Wobec powyhszego lokalizacja 
instalacji bqdzie siq wiqzala z jej ewentualnym przeniesieniem w inne miejsce w przypadku 
rozpoczqcia budowy wqzla. 



Biuro Architekta Miasta - przedmiotowy teren objqty jest uchwalq nr V/93/15 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici obszaru miasta Lodzi, 
polozonej w rejonie alei Cezarego J6zefiaka oraz ulic Rokiciliskiej i Zakiadowej 
do Autostrady Al. Projekt, ze wzgledu na prace nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, powinien by6 uzgodniony z Miejskq Pracowniq Urbanistycq w Lodzi. 
Projekt na etapie koncepcji musi by6 zgodny z prawem budowlanym oraz przepisami 
odrqbnymi. 
Oddzial ds. Ochrony Praw Wlasnobci do NieruchomoBci - brak wniosk6w o charakterze 
restytucyjnym. 
Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomoici - nie jest prowadzone postqpowanie 
sprzed&owe. 
Wydzial Dysponowania Mieniem - wiaScicie1 wg KW - Miasto L6di, wiadciciel wg EGBIL 
Miasto L6di. 
Wydzial Prawny - brak postqpowah sqdowych prowadzonych w trybie adrninistracyjnyrn. 
ZDiT - pod kqtem planowanych inwestycji i remont6w opiniuje pozytywnie wykonanie 
przedsiqwziqcia. 

4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rvm ~ m i n a  moie z~odnie  z Drawem wvdatkowaC brodki 
publiczne na to zadanie 

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

a) TAK 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami (poprawione koszty szacunkowe proszq wpisai do poniiszej tabeli) 

SMadowe czqfici zadania 

Zakup i posadzenie 50 szt. roSlin kwietnikowych w kolorach 
bialych i czerwonych (50 szt.*12,00 zl). 

Zakup i posadzenie 5 krzew6w (5 szt.*30,00 24). 

Zaprojektowanie, utworzenie i montai! instalacji wraz z tablicq 
pamiqtkowq. 

LACZNIE: 

Koszty szacunkowe brutto 

600 zl 

150 24 

70 000 zl 

70 750 zl 
, 



7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

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

a) N e  

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 

Utrzymanie, bieiqce naprawy i konserwacja. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymogdw 
gospodarnoSci : 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekgcie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnoici: 

a) pozvtwvna 

b) - 
11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie og6lnodostqpne dla mieszkahc6w. 



Czqi6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(W tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla motliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Upamiqtnienie Zoinierzy Wyklqtych poprzez zaprojektowanie i utworzenie specjalnej 
instalacj i oraz tablicy pamiqtkowej . 
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