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UWAGA! 
M y  punkt powinien zostad wypelniony. JeSli kt(ira$ pozycja nie jest z w i p n a  

z opiniowanym pnez Pa6stwa wnioskiem, prosimy o wpisanie ,rile dotyczy". 

CzeBd A 
Analiza rnerytoryczna proponowanego zadania 

(wypehtia merytoryczna bmdrka organizacyjna Unpdu Mimta toddmlejska jedhostka organizacyjna) 

1. Proponowane zsldanie naleg do zakresu zadafi wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) WIE 
.................................................................................................................. 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tyrn lokalnym, a w szczegdlno~ci 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Oeili taki ma odniesienie do b; . . lokalizacji proponowanego zadania). 

r .  7' "" a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni komdrkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Eodzilmiejskirni jednostkarni organizacyjnymi dotycqce moi!liwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydzialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu Miasta Eodzi, 
Wydziatem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzgdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktdrych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na ktdrym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowaC Brodki 
publiczne na to zadanie 



nie stanowi terenu, na kt6ryrn gmina moBe zgodnie z prawem wydatkowa6 Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jprt przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjqta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Ei ,i albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

5. Zadanie jest mo2liwe do realizacji w trakcie jednego roku budzetowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwagami Gpoprawione koszty szacunkowe proszq wpisai. do poniiszej tabeli) 

Wnioskodawca nie uwzglqdnil w wycenie koszt6w dokumentacji pmjektowej, kosztbw pmbudowy oiwietlenia, odwodnienia i usunipia 
kolizji. Koszty prac wedhg wyceny ZDiT. 

SkIadowe czeici zadania 

Dokumentacja projektowa 

Przebudowa ulicy 

LACZNIE: 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

Koszty szacunkowe brutto 

70 000 zl 

1 500 000 z4 

24 

z4 

z4 

1 570 000 zl 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

.................................................................................................................. 
8. Czy wykonane zadanie bqdzie generowdo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, bie@ce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak Qakie w wymiarze rocznym?) 
Koszty blizej nieokreslone zwiqzane z bie3cym utrzyrnaniem (czystoik, utrzymanie). 



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

b) negatywna 

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

10. Opinia o celowoSci realizacji proponowanego zadania w kontekicie ustawowych 
wymog6w w zakresie gospodarnoSci: 

b) negatywna 
Realizacja zadania wplynie na poprawq warunk6w bezpieczeristwa, komfortu i estetyki dla 
wszystkich uiytkownik6w pasa drogowego ul. Sasanek. 

11. Opinia o zakresie i warunkach dostqpnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie og6lnodostqpne. 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. LO302 

Czqi6 B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglgdnienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne mag i  istotne dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) pozytywna 
b) negatywna 

Rekomendacja dotyczqca propozycji uwzglednienia zadania zgloszonego do budketu 
obywatelskiego jest pozytywna poniew& spehia wszystkie kryteria oceny technicznej 
wykonalnoici i jest mozliwa do wykonania w ciqgu jednego roku budzetowego. Realizacja 
zadania wpkynie na poprawe warunk6w bezpieczenstwa, komfortu i estetyki dla wszystkich 
uiytkownik6w pasa drogowego ul. Sasanek. 

Z A R Z ~ D  DR@ I TRANSPORTU 
90-447 L6dt 

ul. Piotrkowska 175 
(1) ....................................................... 

pieczgd kombrki organizacyjnej Urzgdu Mimta Eodz~Y 
miejskiej jednostki organizacyjnej 

t6d t ,  dnia .@:%.a 16 

pieagd ipodpk kierownika. 

miejskiej jednostki organizacyjnej 


