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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jd l i  kt6& pozycja nie jest z w i p n a  

z opiniowanym przez Palstwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,nie dotyczyn. 

c z ~ i e  A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna kombrka organizacyjna U ~ d u  Miasta Lodzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Propnowane zadanie nalew do zalcresu zadari wlasnych grniny albo pwiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Propnowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowyrn planem zagospdarowania przestrzennego oeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 
Dla terenu Parku im. Adama Mickiewicza obowip je  uchwala Nr XVn/301/11 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawk uchwalenia mkjscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czeSci obszaru miasta Lodzipdoionej w dolinie &i 
Sokddwki, obejmujqcej rejon Parku i m  A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu 
Wasiaka. Proponowane zadanie, obejmujqce remont nawierzchni alejek oraz budowe 
ogwietlenia nie jest sprzeczne z zapisami ww. planu. 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnymi Urzdu Miasta 
Lodzilmiejskirni jednostkami organizacyjnyrni dotycwe modliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydjiaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodji, 
Wydjiaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktbrych realizacja zadania moze kolidowa6 z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycwymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
nie dotyczy 

4. Teren, na kt6ryrn ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moZe zgodnie z prawem wydatkowab Brodki 
publiczne na to zadanie 



b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moke zgodnie z prawern wydatkowd Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwaia Radj Miejskdej w Eo&i albo wydane zarzqdjenie Prezydenta 
Miasta todzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest moaiwe do realizacji w trakcie jednego roku bu%wego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami boprawione koszty szacunkowe prosze wpisad do poniiszej tabeli) 

Zwiekszono kwote pneznaczonq na remont zniszczonych alejek wraz z budowq 
ogwietlenia o 180 000 zi. Wprowadzono now4 pozycje kosztorysowq z kwoQ 30 000 zi, 
obejmujqq spomqdzenie dokumentacji technicznej oraz nadzory inwestorsk Kwota 
calego zadania zostala powiqkszona o 210 tys. zl w stosunku do wersji pierwotnej, 
co pozwoli na realizacje bardzo potrzebnej w parku inwestycji w opbanym ksztalcie. 
Ww. zmiany uzgodniono z Wnioskodawcami. 

Skladowe cqSci zadania 

Remont zniszczonych alejek + ohietlenie 

Ohvietlenie nowej altanki z lawkami 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont alejek, budowe 
ogwietlenia oraz koszt nadzor6w inwestorskich 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

Koszty szacnnkowe brutto 

580 000 zl 

100 000 zl 

30 000 zf 

710 000 zl 

c) nie dotyczy 

8. Czy wykonane zadanie bgdzie generowdo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, biejqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak Oakie w wymiarze rocznym?) 

Budowa ogwietlenia b@zie wisp6 sie z dodatkowymi kosztami dla administratora 
parku, ponoszonymi na oplaty za energie elektryczq, konserwacje i ewentualne 
naprawy. Koszt ten w skali roku wyniesie okdo 10 000 z t  

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w konteucie wyrnog6w 
gospodarno4ci: 



c) nie dotyczy 

Opiniujqc zamierzenie pozytywnie Zamqd Zieleni Miejskiej przyjmuje zaloienie, 
ie w zakresie oiwietlenia inwestycja bedzie polegala na budowie stylizowanego w formie 
oiwietlenia energooszapinego (stylizowane lampy LED wyposaione w panele sloneczne, 
podlqcmne do sieci energetycznej, jako zabezpieczenie zapasowego fr6dla energii 
w okresach slabego naslonecznienia), wyposaionego w sterowniki z moZliwo$ciq 
regulacji mocy i poboru energii w zaleinoici od pory dnia i nocy. Takie rozwiqzanie jest 
dopuszczalne z punktu widzenia t6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w. 
Proponowane rozwipnie techniczne pozwoli na uzyskanie nihzych koszt6w 
eksploatacji o$wietlenia, aniZeli w przypadku rozwiqzai Masycznych (oiwietlenie 
wylqcznie sieciowe), nawet z zastosowaniem energooszczednych 4wietlbwek LED. 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wyrnog6w w zakresie gospodarnoSci: 

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

Zadanie bpizie realizowane na terenie parku miejskiego - terenie publicznym, 
otwartym, bez ograniczen w dostepnoici dla kaidego uiiytkownika. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

- Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzgledn~enia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskieg4 a karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoJci uniemoiliwiajqcycn realizacje proponowanego 
zadania oraz inne w a g i  istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego z&nia)_ 

Realizacja zadania pozwoli na 'kadykalnq p o p r a y  stanu technicznego dwiich bardzo 
zniszczonych alejek majdujqcych sig w Parku im. Adama Mickiewicza w rejonie obu 
placiiw zabaw, co poprawi warunki wypoczynku oraz walory estetyczne Parku im. 
Adama Mickiewicza. Budowa ogwietlenia wzdhZ alejki asfaltowej w piilnocnej cz@ci 
parku (od narohika ul. Leszczynowej i Jaworowej do gl6wnej alei parkowej) oraz 
w rejonie altany jest celowa z punktu widzenia zwigkszania bezpieczehstwa dla ' 
uiytkownik6w parku. Zaproponowane rozwiqzanie technologicme nie budzi zastrzeh6 I - 
z punktu widzenia ochrony zabytkiiw (pod warunkiem zastosowania stylizowanych na 
zabytkowe shp6w 04wietleniowych) oraz gospodarnoici (proponuje sig rozwiqzanie 
energooszcz@ne i zapewniajqce sprawno4C instalacji 04wietleniowej bez wzglflu na 
warunki pogodowe). Budowa ogwietlenia parku przyczyni sig do podniesienia standarclu 
tego obiektu oraz bezpiecze6stwa jego uZytkownikbw, a remont alejek pozwoli pehiej 
wykorzystaC potencjal rekreacyjny drugiego co do wielko4ci parku w hdzi.  
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