
Numer identyfikacyjny zerdania, tzw. ID. 

Nama kombrki 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostai wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqX A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

('pelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta LodziYmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadaf~ wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegblno3ci 
z miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do 
Iokalizacji proponowanego zadania). 

-7-* a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce 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 
Nieruchomos'ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydiaiem ~ ~ s ~ o n o w & i a  Mieniem w ~e~artamencie  ~o&odarowania Majqtkiem Urqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

............................................................................................................... 
Teren, na ktoryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: r - - - . -, MTABTA E X ~ D Z  Ir 

, . ;;, ~ p o l e c z n & i  i Zdrada 
a) stanowi teren, na kt6rym m i n a  moze znodnie z prawem wyd m a 6  &rod& P I A ~ H ~ @ ~ @ ~ I " " ~  

na to zadanie 



nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowae Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedaz - zostaia 
podjeta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w todzi 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 (uourawione kosztv szacunkowe urosze w~isai. do uoniiszei tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

Skiadowe cq4ci zadania 

Przebudowa nawierzchni wraz z wymianq podbudowy 

Posadzenie drzew 23szt. 

Zmiana organizacji ruchu 

LACZNIE: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

1 920 000 zl 

105 800 zl 

1 0 OOOzl 

zl 

zl 

2 035 80021 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przyszio$ci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 



b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 
Biekqce utrzymanie zieleni 

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

a) pozytvwna 

b)  negatywna 

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

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

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpno4ci zadania w przypadku jego realizacji: 

CzqS6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznos'ci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 



b) negatywna 
I *  . .  

Ze wzglqdu na planowanq budowq parkingu podziemnego pod Placem Komuny 
Paryskiej, zagospodarowanie ww. placu zostanie wykonane przez przyszlego inwestora 
przedmiotowego parkingu. Planowany termin realizacji przewidziany jest na przelom 
201712018. a s JL, ' b 

W zwiqzku z powy=szyrn, biorqc pod uwagq fakt, i i  lokaliza'cja parkingu 
podziemnego, jak r6wniez samego placu objqta jest projektem nr 5 Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Lodzi, kt6ry przewiduje zagospodarowanie terenu dzisiejszego parkingu jako placu, 
jednoczeSnie zostawiajqc jego wykonanie przyszlemu wykonawcy parkingu podziemnego, 
zgodnie z wytycznyrni zawartymi w programie funkcjonalno-uiytkowym; Zan@ Inwestycji 
Miejskich wyraia aprobatq jedynie dla zmiany organizacji ruchu na terenie placu oraz dla 
nasadzeli drzew, pod warunkiem umieszczenia ich w donicach, co ulatwi ich p6iniejsq 
relokacje. Ujqta we wniosku wyrniana nawierzchni placu wykonana przed ww. dzidaniami 
rewitalizacyjnyrni kdzie postrzegana jako niegospodarnoSC. 

OdnoSnie pytari Komisji: 
- Program Funkcjonalno - Uzytkowy dot. nawierzchni placu nie zostanie ddwzony do 
wniosku o dofinansowanie. 
- Koszt m2 zostal. ustalony jako stawka za budowq 1 m2 miejsc postojowych z plyt aiurowych 
na podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem wraz z uloieniem 
krawqinik6wlobrze2y oraz wykonaniem koryta w gruncie (budowa w pasie drogowym ulicy), 
natomiast koszt calego zadania jako iloczyn powierzchni placu (suma powierzchni dzidek 
ujqtych we wniosku) oraz stawki za m2. 
- Z konsultacji spdecznych, W r e  odbyly siq w dniu: 01.03.2016 r. wynika, iz na Placu 
Komuny Paryskiej naleiy zbudowab parking podziemny lub kubaturowy, natomiast sam plac 
winien zosta6 zazieleniony (drzewa, krzewy, kwiaty), z przestrzeniq na relaks. 

....................................................... 
pieczgt kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Lohi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

~ b d i ,  dnia .?.:O?:.%g 

p i e q t  i podpis kierownika 
mbrki organizacyinej Urqdu Miasta Eohr;/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


