
Biuro ds. 1 

UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zosta6 wypehiony. Jeili kt6ra4 pozycja nie jest zwiqzana 

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

Cz@d A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypefnia mery topna  kombrh organizacyjna Urzgdu Miasta Lodzi/rniejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wiasnych p i n y  albo powiatu. 

a) TAK w 
- 2. .Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyxPl lokalnym, a w .szczeg6lnoSci ' 

' z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oeili taki ma odniesienie do lokalizacji 
proponowanego zadania) . 

a) TAK w 
3. Opinie i uzgodnienia z innymi kombrkami organizacyjnyrni Urzedu Miasta Lodzi/miejskimi, 
jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moAiwoSci realizowania zadania (np. z Biurem Archite&a , J71f, 

s ,  

Miasta w Lh?part~men~ie Architekury i Rozwoju Urzedu Miasta Eodzi, Miejskq Pracowni'q 
Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w ~epartamencie 
Gospodarowania Majqttkiem Urzgdu Miasta Lodzi, Wyakiaiem Dysponowania Mieniem w 
Depurtamencie Gospodurowania Majqdkiem Urzedu Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych 
realizacja zadania moze kolidowa6 z innymi zadaniami lub inwestycjarni miejskimi dotyczqcymi 
tego terenu lub budynku. 

a) * b) NIE 
jest wydana decyzja o pozwoleniu na budowe; ,, przebudowa obiektu sportowego - basenu - przy 
ul. Sobolowej 1 w Lodzi." 

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

a) stanowi teren, na ktorym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 



6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: - 
b) z, uwagami @~pra~?ione koszty szacunkowe proszg wpisaC do ponitszej tabelij 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

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

* 
a b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

Obs#hgi ratowniczej, wody wraz z Sciekami, chemii basenowej, Smieci, energii elektrycznej oraz 
prac konsenvacyjnych. Szacujemy, i e  roczny koszt utrzymania to kwota ok. 55 tys. zi. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymogow gospodarnoSci: 

a) pozytywna 

I .  ,& 1 . t  ,- 
10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego za a w ontek 
zakresie gospodarno6ci: 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie realizowane byloby na obiekcie ogolnodostqpnym. Mo8liwoSk korzystania po zakupieniu 
biletu wstqpu. 



-. 

ti. 
? 

Numer identyfikacyjny zadania, tzYY. 

CzeS6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgtoszonego do budietu obywatelskiego na karcie do gtosowania 

(w tym opis ewenluulnych okolicznoici uniemozliw iajqcych realizacjq proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwo4ci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 

Zrealizowanie tej propozycji spowoduje poszerzenie dostqpnoSci infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej dla mieszkancow Lodzi, poprawe poziomu zycia lodzian poprzez zwiqkszenie 
atrakcyjnoSci Miasta, a w szczeg6lnoSci wschodniej czqSci miasta, w zakresie oferty rekreacji 
wodnej. Wywola rowniez pozytywne skutki spoleczne poprzez nawiqzanie lub wzmocnienie 
wiezi rodzinnych (doskonale miejsce dla rodzin z dziekmi, ktorego w tej chwili brak w tej 
lokalizacji), a takie Srodowiska mlodziezy (miejsce spotkah i nawiqzywania kontakt6w 
poprzez aktywnoid sportowo rekreacyjnq). Bedzie to miejsce przyjazne rowniei dla os6b 
niepelnosprawnych. 
Miasto w roku 2016 podjqlo realizacjq zadania przebudowy obiektu sportowego przy 
ul. Sobolowej 1 wiec realizacja projektu obywatelskiego w podanym zakresie doskonale 
uzupelni caloSC o obszar rekreacyjny. 
OkolicznoSci uniemoiliwiajqce realizacjq przedsiewziqcia to przede wszystkim brak 
funduszy. 

....................................................... 
pieczgd kombrki organizacy'nej Urzgdu Miasta todzi! 

miejskiej jednostki organizacyjnej 
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Lodz, dnia ............ 

7ASTEI'CA DYREKTORA 

pieczed i podpis kierownika. 
korndrki irganiza&iej Urzgdu Miasla t o h i /  

miejskiej jednostki organizacyjnej 


