
L ----- I 4 -06- 70QO B U D ~  ETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

'w& ................. -I . id . e~~ ikacyjny  zadania, tzw. ID. 
I LO108 

Nazwa kom6rki 
merytorycznej: Zarzqd Dr6g i Transportu 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypehiony. Jeili ktbra% pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqSC A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna komdrka organizacyina Urzgdu Miasta EoaWmiejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

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

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

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na k t 6 m  m i n a  moke zgodnie z prawem wvdatkowak Srodki vubliczne 
na to zadanie 



b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowab irodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eoclii albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi) 

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 (poprawione Koszp szacunkowe proszg wuisai. do uoniiszei tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Sbladowe cHci  zadania 

Przebudowa nawierzchni wraz z wymianq podbudowy 

Posadzenie drzew 23szt. 

Zmiana organizacji ruchu 

* 

LACZNIE: 

b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

1 920 000 zl 

105 800 zf 

10 OOOzf 

24 

zf 

2 035 800~1 

c) nie dotyczy 

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

a) Nie 



b) Tak Qakie w wymiarze rocznym?) 
BieQce utrzymanie zieleni 
.................................................................................................................. 

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

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wyrnogdw w zakresie gospodarnoSci: 

b) negatvwna 
Przedmiotowy Plac znajduje sie w zakresie Rewitalizacji Obszarowej Centrurn Lodzi -projekt 
nr 5 a proponowana wnioskiem B.O. wymiana nawierzchni oraz nasadzenia drzew stojq w 
kolizji z planowanymi inwestycjarni przewidywanymi do wspdlfinansowania z Srodkdw 
unijnych. W rarnach ww. projektu nr 5 przewidziane jest kompleksowe zagospodarowanie 
Pasau Schillera oraz Placu Komuny Paryskiej -wykonanie nowej nawierzchni, wyrniana 
oiwietlenia, zakup i montai elementdw maiej architektury, wykonanie nowych nasadzen, 
renowacja zieleni. Projekt wpisany jest na list9 strategicznych projektdw Miasta Lodzi a jego 
realizacja ma by6 wspdlfinansowana z Srodkdw unijnych. Tennin realizacji bedzie many po 
zatwierdzeniu etapowania prac tj. w sierpniu br. Obecnie jest realizowane zarnowienie na 
wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-uzytkowy dla przedmiotowego obszaru. 

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



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 1 LO108 

Czqst5 B d.c. 

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgtoszonego do budietu obywatelskiego na karcie do gtosowania 

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

Przedrniotowy Plac znajduje siq w zakresie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi -projekt 
nr 5 a proponowana wnioskiem B.O. wymiana nawierzchni oraz nasadzenia drzew stojq w 
kolizji z planowanymi inwestycjami przewidywanymi do wspMfinansowania z Srodkdw 
unijnych. W ramach ww. projektu nr 5 przewidziane jest kompleksowe zagospodarowanie 
Pasaiu Schillera oraz Placu Komuny Paryskiej -wykonanie nowej nawierzchni, wymiana 
~Swietlenia, zakup i montai elementdw malej architektury, wykonanie nowych nasadzen,! 
renowacja zieleni. Projekt wpisany jest na listq strategicznych projektdw Miasta Lodzi a jegoL 
realizacja ma by6 wspMfinansowana z Srodkdw unijnych. Termin realizacji bqdzie many po' 
zahvierdzeniu etapowania prac tj. w sierpniu br. Obecnie jest realizowane zam6wienie na 
wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-uiytkowy dla przedrniotowego obszaru. 

piengl. kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasrta EodzY 
miejskiej jednostki organizacyjnej Ro kiorganiza&jnej Urzpdu Miasta LoLV 

Ciejskiej jednostki  organizacyjnej 


