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Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. LO180 
Nazwa kom6rki 
merytorycznej: Zarzqd Drdg i Transportu 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jeili kt6rai pozycja nie jest zwiqzana 

z opiniowanym p n e z  Panstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Czqit5 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzedu Miasta Eodzilmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky 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 oeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 
Formulan by1 kompletny. 

3. Opinie ' i  uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkarni organizacyjnymi dotyczqce mokliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Romoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, WydziaEem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
WydziaIem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Lodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moke kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
Uzgodnione z Zanqdem Zieleni Miejskiej - pismo znak ZZM.WZM.ZT.055.35.2016 
z dnia 20.06.201 r. 

4. Teren, na ktorym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: - .-- -. 
r ; -;j.Aij MfiSTA LOSZT 
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nie stanowi terenu, na ktbrym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzerfai - zostala 
podjeta stosowna uchwaIa Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Mias ta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwapami (~o~rawione kosztv szacunkowe Drosze w~isae do ~oniirzei tabeli) 

Zgodnie z wycenami opracowanymi na potneby budietu obywatelskiego oraz 
w por6wnaniu z pneprowadzonymi inwestycjami zwiekszono koszty dla lawek (dla 
Strefy Wielkomiejskiej Srednh cena 2000 zVlszt) oraz barierek (dla Strefy 
Wielkomiejskiej 4rednia cena 250 zVlmb). 

SkIadowe czqici zadania 

Lawki 10 szt 

Nasadzenia kwiatowe + krzewy 600 mZ 

Barierki 100 mb 

Rekultywacja trawnik6w 

hi$CZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalno4ci proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

' 20 000 zl 

24 000 zl 

25 000 zl 

30 000 zl 

zl 

99 000 zl 
A 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

Nasadzenia i rekultywacja zieleni moiliwa w miejscach, w kt6rych nie bed4 one 
kolidowaly z infrastrukturq drogowq oraz bedzie na to pozwalal stan prawny 
nieruchomo6ci. 
PodkreOlib przy tym naleiy, u nasadzenia przy posesjach ul. W6Iczanska nr 3, 5 i 6 
znajdujq sie na odcinku ulicy planowanym do przebudowy w roku bieiqcym 
i ewentualne nasadzenia wykonane zostanq w ramach prowadzonej inwestycji drogowej. 



Ziele5ce przy posesjach nr 49, 55/59 zlokalizowane sq na dzialkach, kt6re nie sq 
wlasnoSciq Gminy Miasto E6di. 

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

a) Nie 

b) Tak oakie w wymiarze rocznym?) 
Koszty trudne do okreglenia, miqzane z bieiqcq pielqgnacjq 

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

a) ~ozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozytywna 
b) negatywna 

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

Zadanie og6lnodostqpne 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 
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Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okoliczno~ci uniemoiliwiajqcych realizacjg proponowanego 4. 

zadania oraz inne uwagi istotne dla mozliwoici realizacji proponowanego zadania) 

b) negatywna 

Realizacja zadania wplynie na poprawq walorhw estetycznych miasta todzi. Nasadzenia 
i rekultywacja zieleni bedzie mokliwa w miejscach, w kt6rych nie bqdq one kolidowaly 
z infrastrukturq drogowq oraz bqdzie na to pozwalai stan prawny nieruchomoki. 
PodkreiliC przy tym naleky, u nasadzenia przy posesjach ul. W6lczahska nr  3, 5 i 6 
znajdujq siq na odcinku ulicy planowanym do pnebudowy w roku bieiqcym 
i ewentualne nasadzenia wykonane zostanq w ramach prowadzonej inwestycji. Zielehce 
przy posesjach nr  49, 55/59 zlokalizowane sq na dzialkach, kt6re nie sq wlasnoiciq 
Gminy Miasto thd i .  
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