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KARTA ANALIZY MERYTORYCZ 
DO BUDZETU OBYWATELSKIEG NA 2017 ROK 4 
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Numer idmtyfkacyjngr mdank, tzw. ID. 
- --- -7 

LO241 
Nama kom6rki 
meewtnwrmei: Wydzial Gospodarki Komunalnej I 

UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Jehli ktdrah pozycja nie jest zwiqzana 

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

Czqie A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypeinia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta to&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wlasnych grniny albo powiatu. 

a) I& b) NIE 
.................................................................................................................. 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lno$ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego QeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) L%!L b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 
Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UML - brak 
przeciwwskazah 
Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem UML - brak przeciwwskazah 
Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie Gosp 
Dzialka objqta budowq stadionu. Na dzien 25.06.2016 
dzieriawy . 
Miejska Pracownia Urbanistyczna - brak przeciwwskazah 

F ' 



Wydziai Urbanistyki i Architektury UML - brak jest obowiqzujqcego plany 
zagospodarowania przestrzennego 
Wydzial Prawny w Departamencie Obshgi i Administracji UML- brak przeciwwskazaii 
Z m d  Dr6g i Transportu- brak przeciwwskazari 
Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji informuje, iz budowa pornnika wraz z urzqdzeniami 
maiej architektury nie moie ingerowak w wykonane instalacje techniczne Stadionu 
Miejskiego, kolidowak z wyznaczonymi drogami p.poz., cieami komunikacyjnymi i 
innyrni urzqdzeniami infrastruktury technicznej obiektu. 

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

a) stanowi teren, na k t 6 m  m i n a  moze zgodnie z prawem wydatkowab Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktbrym grnina moze zgodnie z prawem wydatkowab Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwala Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

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

racowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

ajqce z projektu. Szacunkowo 6 



b) k k i e  w wymiurze rocznym?) 
Roczny koszt utrzymania (prace porzqdkowe bez remont6w) - ok. 1500 z4. 

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekScie wymog6w 
gospodarnoSci: 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekgcie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoici: 

a) p o z y t w a  
b) negatywna 

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

Pornnik wraz z urzqdzeniami ma4ej architektury znajdujqcy siq na dzidce stadionu bqdzie 
dostqpny dla wszystkich mieszkatic6w miasta, a w szczeg6lnoSci bqdzie miejscem spotkaii 
miloSnik6w Widzewa. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

CzeB6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemodiwiajqcych realizacjg proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 

b) negatywna 

Na etapie opiniowania wniosku trwa budowa Stadionu Miejskiego, dlatego tez nie jest 
mozliwe wskazanie dokladnej lokalizacji pomnika na terenie dzialki nr 4012 w obrqbie W-22 
(dzialka Stadionu). 
Zgodnie z opiniq Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi budowa Pornnika Ludwika 
Sobolewskiego wraz z urzqdzeniami malej architektury nie moke ingerowad w wykonane 
instalacje techniczne Stadionu Miejskiego, kolidowad z wyznaczonymi drogami p.poi, 
ciqgami komunikacyjnymi i innyrni urqdzeniami infiastruktury technicznej obiektu. 

Pomnik, kt6rego realizacjq zaproponowano na terenie dzialki Stadionu Miejskiego 
przy ul. Pilsudskiego 138, s-1 bqdzie wszystkim mieszkaiicom, a w szczeg6lnoici 
miloinikom klubu pilkarskiego Widzew. 

Ludwik Sobolewski byl legendarnym prezesem Widzewa i tw6rcq potqgi l6dzkiego 
klubu. Dla Ludwika Sobolewskiego ,,Widzew byl calym Swiatem" Dla Widzewa i Lodzi, 
Sobolewski pozostanie niezapomniana legendq 
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