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Nazwa kom6rki 
merytorycznej: Zarzqd Dr6g i Transportu 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli ktdraS pozycja nie jest miqzana 

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

CzqSd A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna komdrh organizacyjna Urzgdu Miasta LoaWmiejsh jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegblno4ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni komdrkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mokliwosci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktdrych realizacja zadania moze kolidowd z innymi 
zadaniami lub inweswcjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 

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



nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowd Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjgta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

C) nie dotyczy 

5. Zadanie jest mokliwe do realizacji w trakcie jednego roku budietowego: 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami lpoprawione koszty szacunkowe proszg wpisai do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowmego zadania: 

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

C 

Skladowe cq4ci zadania 

LACZNIE: 

Wniosek zmieniony wedlug zalqczonej karty zmian w zakresie sposobu 
zagospodarowania: z pnestrzeni typu woonerf na ogblnie pojqtq przebudowq ulicy. 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowdo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

Koszty szacunkowe brutto 

zl 

z4 

zl 

zl 

zl 

1 262 500 zl 



b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 
Koszty bliiej nieokre4lone miqzane z bieiqcym utrzymaniem (czystoSC, naprawy, 
pielegnacja zieleni). 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wyrnog6w 
gospodarnoici: 

a) ~ozvtrwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wyrnog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) ~ozvtrwna 

b) negatywna 
Chodnik DO zachodniej stronie ulicv iest w dobrym stanie technicznvm - PO remoncie 
wvkonanym w latach 2008-2010 (bez zastosowania nawienchni dla strefi 
wielkomieiskiei) w ~orozumieniu z wladzami uczelni i zdaniem zanadcv drod  stan 
czeici chodnika nie wvmaga onebudow. Jednakie je4li na etapie projektowvm 
dostosowanie niweletv drovi wymagab bedzie zmian wvsoko4ciowych istnieie w6wczas 
rvzvko rozbi6rki wyremontowanych nawienchni. 

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

Zadanie og6lnodostqpne 
Pnebudowa ulicy POW sluZyC bedzie wszystkim uiytkownikom pasa drogowego. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 
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C@6 B 
Rekomendacja wraz z uzamdnienigm dotyczgca uwzgiqdnienisr prspozycji 
zadania zg#oszonego do budietu obywat~bkiego na hrcie do glosowaairr 

(w tym opis ewenhcalnych okoliczmBci unierno$Ctiuiajqcych realizacjg propnowanego 
zadania oraz inne uwagi istoine &a nsoiliwo,tfci r e a l &  p r o w o  z u h i a )  

b) negatywna 

Pnebudowa ulicy POW s1lj.f bqdzie wszystkim ~ t k o w n i k o i ~ ~ s a  dro&iu2&. -'' 

Nastqpi poprawa bezpieczeristwa, komfortu ruchu oraz walor6w estetycz"n'ich 
pnestrzeni publicznej w bliskim sqsiedztwie teren6w Uniwersytetu E6dzkiego oraz 
strategicznego w@a komunikacyjnego miasta w rejonie dworca E6di Fabryczna. 
Jednoczegnie informuiemv, ii chodnik DO zachodniei stronie ulicv iest w dobrvm stanie 
technicznvm - DO remoncie wvkonanvm w latach 2008-2010 (bez zastosowania" 
nawienchni dla strefv wielkomieiskiei) w ~orozumieniu z wladzami uczelni i zdaniem : 
zanadcv d r o ~ i  stan czehci chodnika nie wvmapa ~nebudowv. Jednakke i&li na e t a ~ i e  
projektowvm dostosowanie niweletv droPi wvmarraf bedzie zmian wvsokoSciowvch 
istnieie w6wczas rvzvko rozbi6rki wvremontowanvch nawienchni. FF ----3v -- 
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