
C ~ Z Y  MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI 
~ D ~ E T U  OBYWATELSKIEGO NA 2017 

Wydzial Gospodarki Komunalnej 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@k A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

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

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadah wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lno~ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

Rozpatrywany teren nie obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Eodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoici realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowak z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Wojew6dzki Unqd Ochrony Zabytk6w w Eodzi - opinia pozytywna z zastrzeieniem, 
ze istniejqce w elewacji frontowej budynku okno Slusarskie (o wt6rnym charakterze) zostanie 

M wymienione na okno aluminiowe z odtworzeniem historycznego ksztahu, podziah i profili 
; (kratownicowy uklad szpros6w o wielkoici p6l analogicznej jak w spiednich budynkach 



magazynu i hydrofomi czy hali postojowej), nie dopuszcza siq wymiany istniejqcej ilusarki 
okiennej na okno PVC. 
Wydziat Zbywania i Nabywania NieruchomoBci - dla dz. 4011 P-14 nie jest prowadzone 
postqpowanie sprzedaiowe. 
Oddzial ds, Ochrony Praw WlasnoBci do Nieruchomoici - brak wniosk6w o charakterze 
restytucyjnym. 
Biuro Architekta Miasta - opinia pozytywna, dla terenu objqtego wnioskiem nie ma 
obowiqzujqcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest tez 
objqty uchwalq o przystqpieniu do sporqdzenia mpzp. 
Wydzial Prawny - brak postqpowaii sqdowych. 

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

a) stanowi teren, na ktbrvm m i n a  moze zgodnie z prawem wydatkowat Brodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowat Brodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostafa 
podjgta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi 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 uwagami (~oprawione kosztv szacunkowe Drosze wpisal. do ponijszq' tabeli) 

Zwiqhzono szacunkowe koszty zadania renowacji budynku kuini ze wzglqdu nu wytyczne 
Wojewbdzkiego Urzqdu Ochrony Zabytkbw w Eodzi odnoinie wymiany istniejqcego 

Skladowe cqSci zadania 

Renowacja budynku kuhi  

Zakup kowadla 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

Nadz6r inwestorski 

Rezerwa 

LACZNIE: 

Koszty szacunkowe brutto 

80 000 zl 

4 000 zl 

20 000 zl 

6 000 zi 

8 500 zl 

118 500 zl 
r 



w elewacji frontowej budynku okna Slusarskiego na okno aluminiowe z odtworzeniem 
historycznego ksztaltu, podziaiu i profili. W kosztach zadania dodano rdwniez koszt 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzdr inwestorski oraz rezerwe w wysokoSci okolo 
10% od ogdlnej wartoici kosztorysowej robdt. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

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

8. Czy wykonane zadanie bedzie generowato w przysztoSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?) 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekscie wymogdw 
gospodarnoici: 

a) pozvtywna 

b) negatywna 

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

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymogdw w zakresie gospodarnoici: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

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

Renowacja budynku kuzni i jego wyposaienie w elementy warsztatu kowalskiego przyczyni 
siq do wzbogacenia oferty istniejqcej w tym miejscu placdwki muzealnej, kt6ra jest dostepna 
dla wszystkich mieszkalicdw Lodzi. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 
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- . . Czqsd B - - -. - 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Budynek dawnej kuini stanowi element skiadowy historycznego zespoh 
budowlanego zajezdni tramwajdw podrniejskich na Brusie przy ul. Konstantynowskiej 115 
w Lodzi, wpisanego do rejestru zabytk6w nieruchomych wojew6dztwa lbdzkiego 
na podstawie decyzji z dnia 29 maja 2012 r., pod nurnerem rejestru A1126. 

Budynek, obecnie nieuiytkowany, wymaga podjqcia dzialab o charakterze 
konserwatorskim, planowana funkcja jest zgodna z historycznym przemaczeniem obiektu. 
Renowacja budynku kuini, jego wyposaienie w elementy warsztatu kowalskiego oraz 
udostqpnienie zwiedzajqcym, przyczyni siq do wzbogacenia oferty istniejqcej w tym miejscu 
plac6wki muzealnej . 
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