
KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCll ZADANIA 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO N A  2017 ROK 

Nmer identyfikacyjny zsdmia, tzw, ID. I.+Ol95 
Nazwp kamdrki 
merytorycznej: Wydzial Gospodarki Komunalnej 

UWAGA! 
Ka2dy punkt powinien zostaf wypelniony. Jeili kt6ra4 pozycja nie jest zwiqzana I 

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

Cz@d A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(nypelnia melytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadan wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczeg6lnoici 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oeili taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkarni organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
E odzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowa6 z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Miejska Pracownia Urbanistyczna - brak przeciwwskazah, 
Wydzial Dysponowaniem Mienia - brak przeciwwskazah, 
Wydzial Prawny - brak przeciwwskazah, 
Biuro Architekta Miasta - brak przeciwwskazah, 
Oddzial ds. Ochrony Praw WlasnoSci do NieruchomoSci - brak przeciwwskazah, 
Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomoici - brak przeciwwskazari, 
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju zabudowy Miasta - brak przeciwwskazan, 
Zarzqd Dr6g i Transportu - brak przeciwwskazah, 



Wydzial KsiegowoSci - brak przeciwwskam'i, 
L6dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w - braK przeciwwskazah, 
Zaklad Wodoci~g6w i Kanalizacji - brak przeciwwskazah. 

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

a) stanowi teren, na k t b m  m i n a  moie zgodnie z Drawem w~datkowa6 Srodki ~ubliczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym grnina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np, teren jest przeznaczony na sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eoa?zi albo wydane zarzqdienie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest motliwe do realizacji w trakcie jednego roku budtetowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

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

Z uwagi na mian$ skladowych czqici zadania WGK szacuje wykonanie przedmiotowych 
prac na kwotq 2.480.000,OO zl 

SMadowe cze$ci zadania 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy Placu Dqbrowskiego 

2. Przebudowa istniejqcej fontanny 

3. Stworzenie przestrzeni rabatowej : 
a) nasadzenia roilin ma4ych i irednich w istniejqcych klombach, 
b) nasadzenia zieleni Sredniej i wysokiej w estetycznych gazonach 
i donicach. 

4. Nasadzenia drzew w gruncie wok64 z Ellturowymi opaskami ' 

5. Wypos&nie Placu w elementy malej architektury (lawki, 
stoliki do gier planszowych, stojaki na rowery, kule blokujqce 
wjazd sarnochod6w, itp. 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

100.000,00 zl 

2.000.000,00 zl 

120.000,OO zl 

80.000,OO zl 

180.000,OO zl 

2.480.000,OO zl 

c) nie dotyczy 



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

a) NIE 

b) TAK G;akie w wymiarze rocznym?) 

w przyszloici, po okresie gwarancyjnym (ew. naprawy). 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

Plac Dqbrowskiego wraz z istniejqcq fontannq muzycznq wymaga przeprowadzenia renowacji 
i zmiany estetyki, wyposaienia w elementy malej architektury (lawki, miejsca relaksu 
o ciekawej konstrukcji, stojaki na rowery, itp.), ozywienia kolorowq zieleniq niskq i wysoka, 
co zwiqkszy jego atrakcyjnoik i uzytecznoSk dla mieszkaricow Lodzi. 

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

Udostqpniony dla wszystkich mieszkancow - zgodnie z przeznaczeniem. 



rPLOlg5 
Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

CzeSd 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 uwagi istotne dla moiliwos'ci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 

b) negatywna 

Plac Dqbrowskiego wraz z istniejqcq fontannq muzycznq wymaga przeprowadzenia renowacji 
i zmiany estetyki, wyposaienia w elementy malej architektury (lawki, miejsca relaksu o ciekawej 
konstrukcji, stojaki na rowery, itp.), ozywienia kolorowq zieleniq niskq i wysokq, co zwiekszy jego 
atrakcyjnoik i uzytecznoik dla mieszkahc6w Lodzi. 

....................................................... 
pieneb kombrki organizacyjnej Urzgdu Miasta to&izi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lbdi, dnia 07.07.2016 r. 

kierownih. 
Miasta Lodd 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


