
RYTORYCZNEJ PROPOZYCJI 
U OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROM 

Zarzqd Zieleni Miejskiej 
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a, .. 
2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnos'ci 

. - 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

ye- a) TAK b) NIE 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Eodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi 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 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydziaiem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
- Pozytywna opinia Wydziatu Urbanistyki i Architektury. 
- Negatywna opinia Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji - dotyczqca wtqczenia w obszar 
Parku 3-go Maja 1 ha lasu otaczajqcego fragment terenu administrowanego przez MOSiR. 
- Negatywna opinia Wydzialu Obiektow Budowlanych w Zarzqdzie Inwestycji Miejskich - 
realizujqcego przebudowq obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5. 



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

a) stanowi teren, na kt6rym ~ m i n a  moie zeodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami @oprawione koszty szacunkowe prosze wpisai. do ponizszej tabeli) 

Za zgodq 
zakresu. .. 

autora wniosku zmieniono koszt realizacji zadania wynikajqcy ze zrnniejszenia 
...................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

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

8. CG wykonane zadanie bcdzie generowalo w przysztoici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 



fl 

a) Nie 

b) Tak Oakie w wymiarze rocznym?) 
Biezqce utrzymanie nawierzchni w parku bqdzie generowa4o koszty w sumie ogolnej 

....................................................................................... ok. 12 000,OO zllrok. 

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

a) powtVwna 

b) negatywna 

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

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

a) pozytywna 

b) negatywna 
.................................................................................................................. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie realizowane na terenie parku stanowiqcego przestrzen ogolnodostqpnq. 



Czq66 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgtoszonego do budietu obywatelskiego na karcie do gtosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku i wyraieniu zgody Wnioskodawcy na rezygnacjq 
z czqici dotycqcej odlqczenia ok. 1 ha lasu debowego od terenu administrowanego przez 
MOSiR i przylqczenia go do Parku 3 Maja, Zarqd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie 
przedmiotowy wniosek obejmujqcy utwardzenie alejek parkowych kostkq betonowq 
i nawierzchniq glinkowo-zwirowq. Zadanie to wplynie na poprawq estetyki parku oraz na 
poprawq waloru uiytkowego obiektu. 
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