
UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli ktbraS pozycja nie jest zwiqzana 

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

Czq66 A 
~ n a l i z a  merytoryczna proponowanego zadania 

(uypelnia metytotyczna komdrka organizacyjna Urzgdu Miasta todzilmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu z a d ~  wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

,.+- ' 2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
- & 
j$.$:::, 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do A & % -  . 

lokulizacji proponowanego zadania). 

a) TAK 
Nie dotyczy. 

b) NIE 

Dla terenu, na ktbrym znajduje siq nieruchomoS6 przy ul. Limanowskiego 22 nie 
rozpoczqto jeszcze prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego, 
dlatego wg opinii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nie moina stwierdzid, czy 
realizacja tego zadania jest z projektem planu zgodna. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eoa'zi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta todzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

Uzyskano opiniq Wydzialu Dysponowania Mieniem UML i Wydzialu Zbywania 
i Nabywania NieruchomoSci UML, Biura Architekta Miasta UMt,  Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej oraz Zanqdu Lokali Miejskich. 



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

I . ,  - 
v\ ' ,  

W.8 . . % ' +  

a) stanowi teren, na ktbrym m i n a  moie zgodnie z '  prawem wvdatkowad Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6ryrn grnina moke zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zg~oszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzeda - zostala 
podjqta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest moiliwe do realizacji w trakcie jednego roku budzetowego: 

a) TAK z uwagami b) NIE 

Zanqd Lokali Miejskich wydal opiniq, i e  z uwagi na bardzo zly stan techniczny 
budynkbw na ktbrych namalowane zostaly reklamy, obiekty te zostaly oprdinione 
i pneznaczone jui  w okresie wcze4niejszyrn do rozbibrki. W chwili obecnej sq 
zabezpieczone, jednakie ich stan z przyczyn technimych, nie uzasadnia 
wykonywania jakichkolwiek robdt na elewacji, w tym odtwomenia murali. 

6.  Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 
a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe proszg wpisaC do poniiszej tabeli) 

Z uwagi na zly stan techniczny budynkbw, na Scianach ktbrych namalowane sq reklamy 
Totalizators Sportowego i pawilonu handlowego ,,switW PSS SpoNem nie poddano 
analizie kosztu zadania podanego pnez  Autora. 

7. Opinia o technicznej wykonalno4ci proponowanego zadania: 

a) PozYtYwna 

b) negatvwna z uwagi na zly stan techniczny Scian budynku 

c) nie dotyczy 



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

a) Nie 

b) Tak G;akie w wymiarze rocznym?) 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

C) nie dotvczv 

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekscie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) pozytywna 

b) n e g a m n a  z uwagami 

Wprawdzie Biuro Architekta Miasta UMt pozytywnie zaopiniowalo realizacje tego 
zadania, zaznaczajqc, ze projekt powinien bye zgodny z bqdqcym w fazie uzgodnien 
tzw. ,,Kodeksem krajobrazowym", kt6ry w formie uchwaly Rady Miejskiej bedzie 
uchwalony do konca 2016 r. (w uchwale tej bed4 okreilone zasady i warunki 

b' . tablic reklamowych i unqdz 
* -  ,.q 

giszczonyoh reklam -&najdujqcych sie na lcianach opr6inionych budynk6w 
I+ iakwa~ifikowan~ch do rozbibrki. 

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

Gdyby zadanie zostalo zrealizowane stanowiloby widoczny z ulicy Zachodniej mural. 



mer iden@fAacyjny zstdania, tzw. ID. 

Cq$d B 
Rekomendacja wraz z ummdnieniem daitycqoa uwzgl@Jl%ienia propozycji 
zadania zgloszoaego do bdz&h obyw~&bklqpo na knde do ~ a m n i n  
(w tym opis ewentaralnych okalicznoici uniemo2liw realizaef e proponowanego 

zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

Zaproponowane zadanie polegajqce na renowacji zniszczonych dwdch reklam 
iciennych: Totalizators Sportowego i PSS Spolem - pawilonu handlowego ,,5wit9' jest 
nieuzasadnione ze wzglqdu na zly stan techniczny budynkdw 
przy ul. Limanowskiego 22. Murale znajdujq siq na icianach wschodnich budynku 
frontowego, lewej oficyny i dobudbwki. Lewa oficyna i dobudbwka ze wzglqdu na 
szczegdlnie zly stan techniczny tj. zarysowanie wszystkich nadproiy oraz odsuniqcie od 
pionu zostaly jui  wczeiniej wykwaterowane. Ich rozbibrka jest zasadna, podobnie jak 
pozostalych budynkbw znajdujqcych sic na tej nieruchomoSci. Stan techniczny Scian 
budynk6w wyklucza prowadzenie jakichkolwiek robot, w tym elewacyjnych 
zwiqzanych z renowacjq istniejqcych reklam. 

....................................................... 
pieczpi. komdrki organizacyjnej Urzgdu Miasta Lohi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 
miejskiej jednostki organizacyjnej 
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