
Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. LO069 I 
Nazwa komcirki 
merytorycznej: Wydzial Gospodarki Komunalnei 

UWAGA! 
KaZdy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kt6rai pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@t A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah w4asnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce modliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomos'ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
WydziaIern Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moke kolidowad z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

brak uwag 

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

a) stanowi teren. na kt6rvm gmina moke zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np, teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaIa 



podjgta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Mias ta E odzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwanarni @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisai. do poniiszej tabeli) 

Po konsultacji z wnioskodawcq dokonano korekty zakresu zadania 

SMadowe czeSci zadania 

Projekt 

Przygotowanie terenu i prace porqdkowe 

Zakup i montak urqdzeri malej architektury 

Ciegi piesze 

Dodatkowe koszty 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

50 OOOzl 

100 OOOzl 

50 000 zl 

400 000 zl 

100 OOOzl 

700 000 zl 

a) pozvtpma 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowaio w przyszioici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Oakie w wymiarze rocznym?) 

konsenvacja po okresie gwarancji 

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

b) negatywna 

C) nie dotvczy 

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



a) pozytywna 

b) negatywna 

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

Zgodnie z zaiozeniami dostepna dla wszystkich mieszkancdw 

Numer identyfikklcyjny zadania, tzw. ID. 

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

(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniernozliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednik ,,kodeks krajobrazowy" dla maiej architektury 
oraz zwrdcik uwagq na dziaike 1012 P-34, kt6ra stanowi obszar o klasyfikacji ,,I2 RL". 

a) pozytywna 
b) negatywna 

Powstanie nowy teren rekreacyjny dla mieszkaricdw Lodzi 

....................................................... 
pieczeC kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta todzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 
. - .  

kornbrkixanizacyjnej Urzgdu Miasta Eo&U 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lddi, dnia 10.06.201 6r. 


