
UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. Je4li kt6ra4 pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqSi A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(~ypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

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

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego OeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurern Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
todzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Lodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomos'ci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasla Lodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
J opinia Zarqdu Drog i Transportu, 



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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie zaodnie z prawem wydatkowat Srodki 
publiczne na to zadanie 

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

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 (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisak do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

c) nie dotyczy 
W zwiqzku z informacjq Zarzqdu Dr6g i Transportu, na wskazanym rondzie zostanq 
zamontowane cztery tablice unijne, zatem dodatkowe oznakowanie bqdzie stanowilo przesyt 
informacyjny i pogorszy widocznoSC na rondzie. 
Ponadto Oddzial Turystyki w Biurze Promocji i Turystyki zaplanowal w projekcie unijnym 
montai siedmiu witaczy, rowniez w lokalizacji wskazanej we wniosku tj. na Rondzie 
Zolnierzy Wyklqtych. 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przyszloici koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 



b) Tak (iakie w wvmiarze rocznvm?) 

Czyszczenie, ew. naprawy i konserwacja. 

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

a) pozytywna 

b) negatywna 

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

10. Opinia o celowoici realizacji proponowanego zadania w kontekScie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

a) pozytywna 

b) negatvwna 
Witacz zaplanowany w ramach projektu unijnego, brak sensu powielania pomyslu. 

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



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

CzeS6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

a) pozytywna 

W zwiqku z inforrnacjq Zarzqdu Drog i Transportu, na wskazanym rondzie zostanq 
zarnontowane cztery tablice unijne, zatem dodatkowe oznakowanie bqdzie stanowiio przesyt 
informacyjny i pogorszy widocznoSC na rondzie. 
Ponadto Oddzial Turystyki w Biurze Promocji i Turystyki zaplanowai w projekcie unijnym 
montai siedrniu witaczy, rowniez w lokalizacji wskazanej we wniosku tj. na Rondzie 
Zoinierzy Wyklqtych. 

Zaiaczniki: lokalizacje zaplanowanych przez Oddziai Turystyki witaczy. 

URZAD MIASTA tODZI 
D E P A R T A M E N T  

Komunikacji Spofecznej i Zdrowia 
Biuro Promocji i rurystyk l  
9Q-423 U d i ,  ul. Piot,rkowska 87 

tel. 42 638 44 76, fax 42 638 40 89 

....................................................... 
pieczql. komdrki organizacyjnej Urzedu Miasta todzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

F d 7  
.. . 

1 .* . 
. . 

Lodi, dnia 13.06.20 16 r. 

............................................. 
pieczql. i podpk kierownika. 

komdrki organizacyjnej Urzedu Miasta to&i/ 
miejskiej jednostki organizacyjnej 



RONDO ZO~NIERZY WYKLCTYCH 
Obrqb W-39 dz. nr 49/3,50/3; wtaiciciel: Miasto todi, zarzqdca trwaty: ZDiT 
UWAGI: 
- zmiana lokalizacji tablicy unijnej; 
- na rondzie ustawione zostanq 4 stupki z tablicami nazewniczymi 





KONSTANTYNOWSKA - za mostem nad todkq 
Obrqb P-21 dz. nr 215; wtaiciciel: Miasto todi, wtadajqcy: ZDiT 



PABlANlCKA - pas rozdzielajqcy jezdnie na odc. Mierzejowa - Dtuga 
Obrqb G-49 dz. nr 114; wtaiciciel: Skarb Pahstwa, wtadajqcy: ZDiT 
Obrqb G-38 dz. nr 50113; wtasciciel: Miasto todi, wtadajqcy: ZDiT 



ZGIERSKA - pas rozdzielajqcy jezdnie na odc. Pasieczna - rondo Bityka 
Obrqb B-9 dz. nr 49/41 wtaiciciel: Skarb Pahstwa, wtadajqcy: ZDiT 






