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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostaC wypelniony. JeSli kt6raS pozycja nie jest miqzana 

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

Czqsd A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypehia mevtoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta Eo~i/miejskajednostkamiska j e d o t k a  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 

nie dotyczy 

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzilmiejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moiliwoSci realizowania zadania 
(np, z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Ronvoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziatem Zbywania i Nabywania 
NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moie kolidowak 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 kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowab Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjgta stosowna uchwata Rudy Miejskiej w Lodzi 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 boprawione koszty szacunkowe proszq wpisak do poniiszej tabeli) 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici proponowanego zadania: 

SMadowe czeSci zadania 

Szafa z ksiqkkami 

LACZNIE: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

Koszty szacunkowe brutto 

10 000 zl 

z4 

10 OOOzl 

c) nie dotyczy 
8. Czy wykonane zadanie bedzie generowalo w przyszloici koszty (np, utrzymanie, bieiqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) oakie w wymiarze rocznym?) 

konsenvacja po okresie gwarancji 

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

a) PozYtYwna 
b) negatywna 

C) nie dotvczy 

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

b) negatywna 



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

Zgodnie z zalokeniami dostepna dla wszystkich mieszkanc6w 

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. LO275 I 
- 

Czest B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgtoszonego do budietu obywatelskiego na karcie do gtosowania 

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

a) pozytvwna 

b) negatywna 

Powstanie szafa do ,,bookcrossingu" z ktorej bed4 mogli skorzysta6 wszyscy mieszkancy 
7 . if,:, Lodzi. BAM Zaznacza, ke mala architektura na etapie koncepcyjnym powinna by6 zgodna 

z bqdqcym w fazie uzgodnien tzw. ,,Kodeksem krajobrazowym", kt6ry bedzie uchwalony 
, 1 . do koba  2016r. ,,Kodeks krajobrazowy" tzn. uchwala Rady Miejskiej w todzi w sprawie 

I 
zasad i warunkow sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urzqdzen 
reklamowyck oraz ogrodzeh, ich gabarytbw, standard6w jakoiciowych oraz rodzaj6w 

i materialow budowlanych, z jakich mogq by6 wykonane, bedzie aktem prawa miejscowego. 
Prosimy wiec aby projekt ww. mebla miejskiego (na etapie realizacji, jeSli wniosek wygra w 
glosowaniu) by1 uzgodniony z BAM. 
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