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UWAGA! 
Kaidy punkt powinien zostad wypelniony. JeSli ktdraS pozycja nie jest miqzana 

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

Cz@t A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna kombrka organizacyjna Urzedu Miasta Eo&i/miejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadah wiasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK \ , , j .  

.................................................................................................................. 

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lnoici 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ij'eSli taki ma odniesienie do 
lokalizacji proponowanego zadania). 

a) TAK \ I i  

3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Umqdu Miasta 
Eodzi~miejskirni jednostkami organizacyjnymi dotyczqce mozliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydiialem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomoici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqkiem Urzedu 
Miasta Eodii); dotyczy sytuacji, w ktdrych realizacja zadania moze kolidowak z innyrni 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NILS 
Oddzid Zarqdzania Ruchem na Drogach Urzedu Miasta Eodzi: 
Opinia negatywna: 
Brak oceny koniecznoici stosowania sygnalizacji zgodnie z punktem 6.3.1 zalqcznika nr 3 do 
Rozporzqdzenia Ministra Infiastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych 
warunkdw technicznych dla znakbw i sygnalbw drogowych oraz urzqdzeli bezpieczelistwa 
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. 
~odatkowo. ewentualna sygnalizacja Swietlna musi objqk wszystkich uczestnikow ruchu na 
tym skrzyzowaniu. && <a.. I 
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4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren. na k t 6 m  nmina moze znodnie z prawem wydatkowab Srodki publiczne 
na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowab Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony nu sprzedai - zostaia 
podjeta stosowna uchwala Rady Miejskiej w Eodzi albo wydane zarzqdienie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 

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

a) TAK 

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

a) bez uwag 

b) z uwanami (poprawione koszty szacunkowe prosze wpisai. do ponizszei tabeli) 

Skladowe cqSci zadania Koszty szacunkowe brutto 

Projekt 20 000 zl 

Budowa 600 000 zl 

zl 

zl 

zl 

LACZNIE: 620 000 z1 

7. Opinia o technicznej wykonalnoSci proponowanego zadania: 

a) pozytywna 

b) negatywna 

c) nie dotyczy 

8. Czy wykonane zadanie bedzie generowdo w przyszloSci koszty (np. utrzymanie, biezqce 
naprawy, itp.): 

a) Nie 

b) Tak (iakie w yvmiarze rocznvm?) 

Koszty zwiqme z bieiqcym utrzymaniem wraz z kosztarni energii 12 600,OO zl. 



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

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 dostqpnoici zadania w przypadku jego realizacji: 
Zadanie og6lno miejskie dostqpne dla wszystkich uiytkownik6w drog 
- bez uwag 



Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czesi B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

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

b) negatywna 

W kwestii sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Srebrzynskiej i al. Unii informujemy, ze 
po dokonaniu wstqpnej analizy na podstawie otrzymanych od KMP statystyk zdarzen 
drogowych, pozytywnie opiniujemy jej budowq w przedmiotowej lokalizacji. Organ 
Zarzqdzajqcy Ruchem na Drogach UML podejmuje ostatecznq decyzjq w omawianej kwestii 
z zastrzeieniem mozliwo~ci zastosowania innego r o z w i ~ i a  np. zmiany organizacji ruchu. 
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