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YTORYCZNEJ PROPOZYUI ZADANIA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Nazwa komiirki 

I 
mery-torycznej: Zarzqd Dr6g i Transportu 

. - . t , . .  
.I 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli ktiirag pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzeS6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzgdu Miasta Eo&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczeg6lnogc 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Qeili taki ma odniesienie dc 
lokaIizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasti 
Eodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwo~ci realizowania zadanii 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Ronvoju Urzgdu Miastl 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywanic 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdl 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innym 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

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



nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostata 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodii albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

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 uwanami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

Z uwagi na rozlegly uklad skrzyzowania i koniecznoSC podlqczenia do systemu sterowania 
........................................ ruchem szacunkowy koszt sygnalizacji wynosi 1 200 000 zl.. 

Skladowe cqhci zadania 
Koszt sygnalizacji Swietlnej 

EqCZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 
1 200 000,OO z4 

z4 
z4 
zl. 
z4 

1 200 000,OO zl, 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 

b) oakie w wymiarze rocznym?) 
........................................ Naprawa i konserwacja w ramach biezqcego utrzymania.. 



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

a) pozvtwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

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

a) pozvtwna 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

11. Opinia o 
Bez uwag.. . 

zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 8 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 



Czq86 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotycqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 
(w tym opis ewentualnych okolicznoici unierno2liwiajqcych realizacjg proponowanego 

zadania oraz inne magi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

Budowy sygnalizacji na tym skmyiowaniu jest uzasadniona. Zgodnie z 
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych 
warudc6w teclmicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz urzqdzeh bezpieczenstwa 
ruchu drogowego i warunk6w ich wnieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 21 8 1 z 2003 
r. z pirh~iejszyrni zmianarni), Zalqcznik nr 3, pkt 6.2.1.1.: "Stosujqc sygnalizacje na 
skrzydowaniu, nalev obj# niq wszystkie grupy uczestnik6w i wszystkie strurnienie ruchu." 

Koszt budowy sygnalizacji o wyrnaganyrn obecnie standardzie, tj. acyklicznej, 
akomodacyjnej (dostosowujqcej siq do warunk6w ruchu), podlqczonej do systemu sterowania 
ruchem to 1 200 000 zl. 

Z A R Z ~ D  D R ~ G  I TRANSPORTU 
90-447lhii 

ul. Piotrkowska 175 
(3) 

....................................................... 
pieneb kombrki organizacyjnej Urzedu Miasta Eodzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lddi, dnia b . O b , . . ~ o  A 6 4. 

........................................ 
piengd i podpis kierownika. 

kombrki organizacyjnej U q d u  Mimta t5odz.Y 
miejskiej jednostki organizacyjnej 


