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3 . ,la Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. LO269 
Nama kofiirKi" 
merytorycznej: Zarzqd Dr6g i Transportu 

UWAGA! 
Kazdy punkt powinien zostad wypetniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest miqzana 

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

Czq@ A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypetnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzgdu Miasta todzilmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy 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 komorkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
todzi/miejskimi jednostkarni organizacyjnymi dotycqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, WydziaIem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktorych realizacja zadania mote kolidowad z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na kt6rvm gmina moie zgodnie z prawem wvdatkowad Srodki 
publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na ktdrym gmina mote zgodnie z prawem wydatkowad Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjqta stosowna uchwaia Rudy Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta E odzi) 

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 uwagarni @oprawione koszty szacunkowe proszq wpisal. do poniiszej tabeli: 

7, Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

a) Pozvtvwna 

b) negatywna 

Sktadowe czqici zadania 

LACZNIE: 

c) nie dotyczy 

Kosxty szacunkowe brutto 

640 000 zl 

8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przyszloici koszty (np. utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (jakie w wvmiarze rocznvm ?) 

Poniewai we wskazanym miejscu istnieje jui infiastruktura dla pieszych, koszry jej 
utrzymania nie ulegnq zwiqkszeniu. Dodatkowe koszty moze generowai podiwietlenie 
istniejqcych drzew (koszty nieznane). 

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

a) pozvtvwna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

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

a) ~ozvtvwna 

b) negatywna 

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

Zadanie bqdzie ogblnodostqpne dla wszystkich mieszkalicbw Eodz 



Numer identyfikacyjny zadania tzw. ID. I 1 LO269 
CzgSC B 

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglqdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budtetu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

Obecnie Zarzqd Drbg i Transportu przygbtowuje Program Funkcjonalno-Uiytkowy dla 
kompleksowej przebudowy ul. Wojska Polskiego. Przebudowa chodnikdw jest ujgta w ramach 
PFU i bgdzie stanowit integralnq czgit tej inwestycji. 
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