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Kakdy punkt powinien zostab wypelniony. Jeili kt6ras pozycja nie jest zwiqzana 
z opiniowanym przez Paiistwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,,nie dotyczy". 

Cz@k A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzedu Miasta todzi/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleky do zakresu zadaii wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
2, Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczegolnoSci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK b) NIE 
hrak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegol 
.................................................................................................................. 
3. Opinie i uzgodnienia z innymi komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkarni organizacyjnymi dotyczqce mo~liwosci realizowania zadania 
(ifp. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziabem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydziaiern Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiern Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania moze kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

nie dotyczy ... .. 

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

a) stanowi teren, na kt6rym gmina moie znodnie z prawem wydatkowac srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgioszone zadanie (ifp. feren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
poajeta stosowna uchwaiu Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenfa 
Miasta Eodzi) 



c) nie dotyczy 
5. Zadanie jest moiliwe do realizacji w trakcie jednego roku budietowego: 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
6 .  Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwanami (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisaC do poniiszej tabeli) 

asadzenia, zakup i montai siatki ogrodzeniowej, zakup i 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowalo w przyszloSci koszty (itp. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) W o a k i e  w wymiarze rocznym? 

- roczne koszty piel~gnacji labiryntu z zywoplotu (krzewy IiSciaste) oszacowano na 
kwote 32 000 z! 

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

a) pozytywna 

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 dostepnoici zadania w przypadku jego realizacji: 

Ogrod Botaniczny jest dostqpny dla mieszkanc6w od 1 kwietnia do 3 1 paidziernika. 

Numer identyfikncyjny zadania, tzw. ID. 

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

(w tym opis ewentualnych okolicznoSci uniemotliwiajqcych realizacje proponowanego zadania oraz inne uwagi 
istotne dla motliwoSci realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 
b) negatywna 

Uzasadnienie 
Zaproponowane przez wnioskodawce zaioienie na terenie Ogrodu Botanicznego labiryntu 
naturalnego z zywoplotu (krzewy lisciaste) umoiliwi stworzenie nowej atrakcji zachecajqcej 
do zwiedzania Ogrodu. Labirynt stanowit bqdzie ciekawe zaioienie' roilinne, ktorego obecnie 
nie ma na terenach zieleni miejskiej w Lodzi. 

ZARZAD ZIELENI MTEJSKJE.: 
94-303 t b d f ,  ul. Konsi'anbnowska 811 
Tel. 42 632-75-79, F3x 42 632-92-91 

......... fiEG:J.Ql $.65672pN1R:12??Z8?4?.;, ............ 
pieczeC komorki organizacyjnej Urzedu Miasla todzi/ 

miejskiej jednostki organizacyjnej 

Lodi, dnia 07.06.201 6 r. 

p.0. DYREKTORA 
Zarzqdu Zieleni Miejskiej 

w Lodzi 

pieczei. i podpis kierownika 
komdrki organizacyjnej Urzedu Miasfa todzi/ 

miejskiej jednos fki organizacyjnej 


