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Z a q d  Zieleni Miejskiej w Lodzi 

UWAGA! 
Kazdy punkt powinien zostat wypehiony. Je4li ktdrag pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqSt A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komhrka organizacyjna Urzqdu Miasta EodzrYmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadah wlasnych p i n y  albo powiatu. 

b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 
Nie ma obowiqzujqcego miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego dla 
pnedmiotowych nieruchomo4ci. 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnyrni Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci 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 Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowak z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rvm emina moie zeodnie z Drawem wydatkowak irodki 

c) nie dotyczy 



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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagarni (joprawione koszty szacunkowe prosze wpisat. do poniiszej tabeli) 

Skladowe c@ei zadania Koszty szacunkowe brutto 

zl 
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zl 

zl 

zl 
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7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 
9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowmego zadania w kontekicie wymogbw 
gospodarnoici: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
10. Opinia o celowofici realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

b) negatywna 
11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici z a w a  w przypadku jego realizacji: 



Numer identyfikacyjny zaaanla, rzw. ID. 

Czeid B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

Zgodnie z opiniq Oddzialu Nabywania NieruchomoSci na Cele Inwestycyjne Miasta 

Wydzialu Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 

Majqtkiem Urzgdu Miasta Lodzi, 
- 

w e n i 1  --l-- : 
pomiqdzy Skarbem Paristwa a Gminq Miasto Lbdi. 

Obecnie prowadzone sq czynnoSci zmierzajqce do przygotowania kolejnej transzy 

nieruchomoSci zarniennych pomiedzy Miastem Lbdi a Skarbem Paristwa. Z uwagi na znacznq 

wart066 nieruchomoSci, zdaniem WZiNN, trudno jest wskazaC nieruchomoSC zamiennq 

no stronie Miasta o nrzyblizonej wart06 ' 

WSKmi We WXllOSKU, Sq Wi; 

Wobec powyiszego, realizacja inwestycji na przedmiotowyrn terenie nie jest mokliwa. 

W zaiqczeniu: 

- opinia Oddzialu Nabywania NieruchomoSci na Cele Inwestycyjne Miasta Wydzialu Praw 

do NieruchomoSci w Departarnencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi 

z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ' mozliwo~ci zagospodarowania przedrniotowej 
p.0. Z-ca DYREKTORA 

nieruchomoSci ZARZ~D ZIELENJ M I ~ S ~  
94-303 L%i, ul. Konstantynowska E . 
tel. 42- 632-75-79, fax 42- 632-92 . 

Milena Olcxak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGQN 103.46?j611, NIP. 727278~,, . . ............................................. 
pien& kombrki organizacyjnej Urzedu Miasta Eo&Y 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lbdi, dnia 30 maja 201 6 r. 

pieczei i podpk kierownika. 
kombrki organizacyjnej Urzedu Miasta to&Y 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


