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KARTA AN J PROPOZYUI ZADANIA 

DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Namer identyfiiacyjny zadnnia, tzw. ID. LO149 
Nazwa kombrki 
mervtorvwmei: Wydzial Gospodarki Komunalnej 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypetniony. Jesli ktbra9 pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzgdu Miasta LodzYmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadan 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 ljes'li taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 
Uzyskano opiniq Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o braku obowiqujqcego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dzialki 290114 obrqb S-1 . 
Nie podjeto rdwniez uchwaly o przystqpieniu do sporzqdzenia planu. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komdrkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np, z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Lodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomos'ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Lodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowa6 z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
Uzyskano pozytywnq opinie Biura Architekta Miasta dot. zagospodarowania przestrzeni 
dzialki 29011 4 obrqb S- 1. 
Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci poinformowal, i i  na przedmiotowej dzialce 
nie jest prowadzone postqpowanie sprzedaiowe. 
Wydzial Dysponowania Mieniem przedstawil umowq dzieriawy na czqSci nieruchomoSci nr 
290114 o powierzchni 7 mZ pod handel obowiqzujqcq do dnia 3 1.05.201 7r. 
4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) 
na to zadanie 
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b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowat Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np, teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwaia Raa'y Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Mias ta 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 uwagarni @oprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

Skladowe czeOci zadania 

Meble miejskie 

Chodnik (material + robocizna) 

Zakup huStawek + instalacji artystycznej 

Zieleri 

Projekt 

Inne 

LACZNIE: 

b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

15000,00z1 

1000,00z1 

17 000,OOzl 

15000,OOzl 

1000,OOzl 

1000,0021 

50 000,OOzl 

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

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

a) Nie 

b) Tak (iakie w wymiarze rocznym?) 

Utrzymanie stanu sanitarno porzqdkowego (czystoici oraz utrzymane zimowe). Szacunkowe 
koszty 576m2 x 0,32 zVm2x 12 mies. = 221 1,84 zl netto. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekicie wymog6w 
gospodarnoSci: 



a) pozytywna 

b) negatywna 

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

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

a) pozytvwna 

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

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

blu 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. cL0149 J 

Cze@ B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Wydzial Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta 
Lodzi - Oddziai Oczyszczania Miasta pozytywnie opiniuje stworzenie przestrzeni uiytkowej 
na dziaice 290114 obrqb S-1 (poludniowo wschodni naroknik skrzyzowania ulic: Rewolucji 
1905 i Kilinskiego). 

Realizacja zadania poprawi estetykq i funkcjonalnoSC otoczenia, zostanie 
zagospodarowana zdegradowana przestrzen publiczna poprzez stworzenie miejsca do 
aktywnej rekreacji dla okolicznych mieszkahc6w oraz student6w pobliskiej uczelni. 

URZAD MIAS'I'A LODZI 
DEPARTAMENT SPRAW SPOLECZNYCH 
Wydzlel Gospoderki Komunelnel 

ul. Piotrkowska 175 
90-447 tbdf 

tel. 42 638 49 12, fax 42 638 49 09 

....................................................... 
pieczec! komdrki organizacyjnej Urzedu Miasta t o h i /  

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lddi, dnia 12.07.201 6r. 


