
UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostab wypelniony. JeSli kt6ra6 pozycja nie jest zwiqzana 

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

CzqM A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania -. 

(wypelnia rnerytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Miasta to&r;/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie na lee  do zakresu zadaii wlasnych gminy albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 

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

a) TAK b) NIE 

3. Opinie i uzgodnienia z innyrni kom6rkami organizacyjnymi Urzedu Miasta 
todzilmiejskirni jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moZliwobci 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 Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w kt6rych realizacja zadania moze kolidowad z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotycqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 

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

a) stanowi teren, na kt6ryrn gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad Srodki publiczne 
na to zadanie 



b) nie stanowi terenu, na ktbrym gmina moke zgodnie z prawem wydatkowad grodlci 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostda 
podjeta stosowna uchwaia Radj  Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzcpkenie Prezydenta 
Mias ta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

Istnieje rvzvko ~ o t n e b v  w v k u ~ u  nieruchomoici w ~oludniowo-wschodnim naroiniku 
sknviowania ulic Czenvona-Piotrkowska-Milionowa wskutek pnebudowv 
sknvZowania, w tvm wnioskowane~o ,,bezpoiredniego wiazdu z ul. Czerwonei 
w ulice Milionowan. 

5. Zadanie jest mozliwe do realizacji w trakcie jednego roku bu&etowego: 

a) TAK b) NIE 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwapami (poprawione kosztv szacunkowe prosze wpisaE do poniirzei tabeli) 

Skiadowe cqici zadania 

Przebudowa ulicy Czerwonej wraz ze skrzy2owaniami, 
sygnalizacjzl, iwietlnq I 

LACZNIE: 2 000 000 zl 

Z racji pnebudowy infrastruktury (projekt wielobranZowy) oraz montaku 
i oprogramowania sygnalizacji iwietlnej powvisze kosztv nal- ~rzviaC za minimalne. 
Zdaniem zanqdcy drogi istnieje ryzyko pnekroczenia maksymalnej kwoty na zadanie 
ponadosiedlowe tj. 2 487 500 zl. 

7. Opinia o technicznej wykonalnoici DroDonowaneno zadania: 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 
negatywna w cyklu jednorocznym 

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

a) Nie 

b) Tak Qakie w wymiarze rocznym?) 
Koszty bliiej nieokreilone miqzane z bieiqcym utrzymaniem. 



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

a) pozytywna 
b) negatywna 

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

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

11. Opinia o zakresie i warunkach dostepnoSci zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie og6lnodostgpne 



Numer identyfihcyjny zadania, tzw. ID. 

C@C B 
Rekomendacja wraz z uzasadddm &o@mqm nwz@@nieda propozycji 

zgloszonct;go do bu- obpvabhMw n;a Irarcie ds &mwania 
(w t y ~ n  opis ewentualnych o b l i ~ ~ t ~ d c i  unlem&Ziwiajgcych realhacjg proponowanego 
z h i a  oraz inne uwagi istotme dla mo3lhcEsfci rea~&~zcjipropor~)wmgo zadania) 

b) negatywna 

Zarzqi Dr6g i Transportu negatywnie opiniuje zgloszonq propozycjq zadania. 
Zadanie jest niezgodne z warunkami Budketu Obywatelskiego okreslonymi Zarzqdzeniem 
Nr 2914NIIl16 PML z dnia 19 lutego 2016 r. 9 1 ust. 2. - ,,Przedmiotem konsultacji sq 
propozycje jednorocznych zadari, naleQcych do kompetencji gminy albo powiatu, zgloszone 
do BO" w zakresie moiliwoici jego wykonania w ciqgu jednego roku. 

Przedrniotowe zadanie, poza przebudowq odcinka ulicy dotyczyt bqdzie 
przebudowy/rozbudowy dw6ch skrzyzowah o strategicznym znaczeniu dla komunikacji 
w rnieicie tj. W6lczatiska-Wrbblewskiego-Czerwona oraz Czerwona-Piotrkowska- 
Milionowa, kt6re wyrnagajq kompleksowej analizy relacji docelowych, popartych aktualnyrni 
oraz prognozowanyrni badaniami potok6w ruchu. 

Szczeg6towej analizy wyrnaga takk konstrukcja docelowego przekroju ulicy (obecnie 
1x2, proponowany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1x4, 
we wniosku BO 201 7 1x3), kt6ra r6wniez wyrnaga przeprowadzania badah natq*nia ruchu. 

PodkreBlik naleiy, i i  zrniana przekroju jedynie odcinka ciqgu Wr6blewskiego- 
Czerwona-Milionowa moze generowak potrzebq przebudowy dodatkowego odcinka c i w ,  
na co nie spos6b zabezpieczyt grodkow w budkecie obywatelskim poniewa2 szacowana 
wart066 zadania oscyluje wok64 maksymalnej wartosci na zadanie zgloszone do BO 2017. 

Przebudowa skrzyzowania wi@e siq takte z wykonaniem projekt6w 
wielobran2owych przebudowy sieci infiastruktury, a w przypadku skrzykowania z ul. 
Piotrkowskq r6wniek sieci trakcyjnej. Dodatkowym czynnikiem wydkjqcym okres 
realizacji zadania jest koniecnoSk uzgodnienia r0zwiqm.h projektowych z wldciwyrn 
konsenvatorem zabytkbw z uwagi na polozenie terenu inwestycji w zespole urbanistycznym 
ulicy Piotrkowskiej nr rej.: A198 z 15.06.2012 oraz w otoczeniu obiektu nr A11 15 
z 20.01.1971. 

Uwzglqdniajqc powyksze, wyionienie projektanta i wykonawcy dokurnentacji i jej 
wykonanie lqcznie z uzyskaniem uzgodnieli z gestorarni sieci ze wszystkimi niezbqdnymi 
decyzjami administracyjnymi zajmuje okdo roku czasu. Dlatego tet przebudowa ulicy 
Czerwonej wraz ze skrzyzowaniami nie iest mokliwa do realizacii iako zadanie 
jednoroczne. 

Ponadto, istnieje ryzyko potrzeby wykupu nieruchornoici w pohdniowo-wschodnim 
naroiniku skrzyzowania ulic Czerwona-Piotrkowska-Milionowa pod realizacjq projektu 
przebudowy skrzyzowania, w tyrn wnioskowanego ,,bezpoiredniego wjazdu z ul. Czerwonej 
w ulicq Milionowq" - dzialka nr 3112 w obrebie 6-3  jest dzialka ~rwvatnrr. Istnieje zatem 
obawa o niedopelnienie Zasad budzetu obywatelskiego w mieicie Lodzi - Zatqcznik nr I 
do zarzqdzenia Nr 2914NIIlI6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 lutego 2016 r. g1.3 - 



ku zadah, kt6re wymagajq lokalizacji na okreSlonym terenie, musi on stanowiC 
rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowad Srodki publiczne na te zadania." 
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