Karta oceny meMorycznej projektu zgloszonego do bud2etu obwatelskiego w m.st. Warszawie na tok 2021

Karta oceny merytorycznej
projektu zgloszonego do budietu obywatelskiego
w m.st. Warszawie na rok 2021

Nr

LL75

ESOG

Znak Signum

Nazwa projektu

Chodnik na Modliriskiej

-

remont

Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
(nazwa wydzialu oraz urzqdu dzielnicy/biura lub jednostki)

Wydzial Utrzymania i Remont6w Dr6g (URDI
Zarzqd Dr6g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Proiekt nie narusza przepis6w prawa
powszechnie obowiqzujqcego, w tym
akt6w prawa miejscowego

| [ spelniono !

nie spelniono

Uwagi:

-r'

Projekt miesci siq w zakresie zadai
m.st. warszawy

wlasnych

N--z

lAl

spelnrono

L-l nle spetnlono

Uwagi:

3.

M.st. Warszawa posiada tytul prawny
do dysponowania

nieruchomoScil

na kt6rej projekt
Uwagi:

/\

I spelniono I

nie spelniono
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Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich,

w tym praw autorckich i praw zaleinych

4. !
!

projekt nie narusza praw

autorskich

| [ spetniono !

nie sperniono

do projektu zostaia doleczona zgoda autora
na wykorzystanie utworu UeZelijest wymagana)

Uwagi:

''

Proiekt nie narusza norm, standard6w
oraz przepis6w technicznych

I

!

nie spelniono

Projekt iest moiliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji,
w tym cry realizacja proiektu nie koliduje z
m.st.

I spelniono !

nie spelniono

spelniono

Uwagi:

-o'
Uwagi:

Realizacja projektu we wskazane, w zgloszeniu

'

!

nie sperniono

| [ sperniono !

nie sperniono

[:i:ljlJif:;Ii:H#',#:fffi::i:-., I x so"tniono
na istniejacq w tej

Uwagi:

8.

?T:QpT
realrzacle

yl}
T
proleKu

technolosie

umoiliwiaja

I

Uwagi:

W przypadku, gdy do realizacji projektu sq

9,

wymagane deopje administracyine, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
czy ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie dotyczy

zrealizowa6 oroiekt w trakcie roku

ru'

Projekt iest moiliwy do zrealizowania
w trakcie jedneto roku budietowego

I

spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

N
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11

Proiekt nie iest sprzeczny z dokumentami
programujqcymi rozw6i m,st, Warszawy
niebqdqcymi aktami prawa mieiscowego,
w tym strategiami, programami oraz
Wieloletnia Prognozq Finansowa w zakresie

12. I;fflil1,y"ffi:Hl"',ose korzvstad

I spelniono !

I

x snerniono

!

nie spelniono

nie sperniono

Uwagi:

15.

W przypadku proiekt6w inf rastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzetu lub urzadzef - minimalna dostepno56
projektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiQdzy godz. 5:00-22:0O
lub niedzieli

I

spelniono

!

nie spetniono

!

nie

W prrypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonei grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekrutacji, w tym spos6b informowania |
o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia
i zakof czenia oraz kMeria naboru

!

spelniono

!

nie spelniono

ffi

nie d

Uwagi:

UwaBi:

r)'

Proiekt nie zaklada wykonania wyfacznie
dokumentacji proiektowej

I
I

o-z

L\l

spernlono Ll nre spelnrono

Uwagi:

Proiekt nie wiQie siQ z konieczno5cia
wykonania koleinych etap6w realizacji
zadania w latach

I spelniono !

nie spelniono

Uwagi:

Brak wskazania potencialnego wykonawcy, I o-z
17' ;;,i"*;#;l;fffiffiffir"
I Xsnetniono

!niespetniono

Uwagi:

18.

Xosztorys realizacji projektu
(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach
bud2etu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacii w roku wvkonania

f'^
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510 m x 3 m = 1530 m2 x
Koszt: ok. 632.000 zl

4OO zl/

m2 = 612.000 zl + koszty projektu ok. 20.000 zl.

I spelniono !

nie spelniono

Uwagi:

Projekt uzyskal pozytywne opinie BAiPP, ZZW.
lnwestycja w kolizji z inwestycjami innogy Stoen Operator m. in. ,,Budowa przylqcza
elektroenergetycznego dla zasilenia stacji ll linii Metra jednak2e zgodnie z uzyskanE opiniA od innogy
prace zostanq zakodczone do dnia 30.06.2021. Reallzacja zadania moiliwa w ll polowie 2021

Potencialne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz spolecznosci lokalnej
(wypelnia sie tylko w przypadku proiekt6w ocenionych pozytywnie)
Remont chodnika wplynie znaczqco na poprawe bezpiecze6stwa i komfort u2ytkowania chodnika przez
pieszych.

4
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Zmiana projektu
(wypelnia sie wylqcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajQ wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwo6ci dokonania
zmian

20.o4.2020

Spos6b przekazania

I

informacji

e-mail

!

!

telefon

osobiScie

Uwagi
ZgodQ na zmiany w prolekcie uzyskano dnia 21.04.2020

I spelniono !

nie

spelniono

!

nie dotyczy

5 dni od dnia przekazania informacji

lnformocje o zmionoch wprowodzonych zo zgodq projektodowcy, o takie uzosadnienie tych zmion
nole2y zomieicii w zolqczniku do niniejszej kotty oceny.

Wynik oceny merytorycznej

s

a.H.?2
(data i podpis osoby dokonujecej oceny)

