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

Nazwa projektu

OSwietlenie trzech przej56 dla pieszych (ul. Wroclawska) - bezpieczeristwo w drodze ze szkoly

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

Wydzial OSwietlenia
Zarzqd Dr6g Miejskich

lnformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej
Projekt nie narusza przepis6w prawa
7.

akt6w prawa miejscowego

I

spelniono

!

nie spelniono

ffi

speln iono

!

nie spelniono

I

speln iono

!

nie spelniono

Uwagi:

Uwagi:

M.st. Warszawa posiada qltul prawny
do dysponowania nieruchomo(ci4,
Uwagi:

1\

w m.st. Warszawie na rok

202'1

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich,

w tym praw autorskich i praw zaleinych

4. E

projekt nie narusza praw

autorskich

| [] spetniono

I

nie spetniono

!

nie spetniono

I

do projektu zostala dolqczona zgoda autora
na wykorzystanle utworu Ueielijest wymagana)

Uwagi:

5'

Proiekt nie narusza norm, standard6w
oraz przepis6w technicznych

[]

spelniono

Uwagi:

Projekt jest moiliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji,
nie speln iono
spelniono
w tym czy realizacja projektu nie koliduje z
przedsiqwziqciami m,st. warszawy
zakresu
Przej6cie przy ul. Kaden-Band rowskiego jest juZ doswietlone, zatem proponujemy ograniczenie

b'

!

I

do pozostalych 2 Przeiii.
jest objete innym
odnoszqc siq do propozycji budowy aktywnego przej6cia, zwracamy uwaSe 2e to przej6cie
projektem (nr 146) kt6ry zaklada wyposa2enie 8o w progi zwalniajEce. Byloby to rozwiqzanie lepsze ni2

kt6re
aktywne przej5cie (wiqkszy wptyw na bezpiecze6stwo ni2 aktywne przejicie) i sp6jne z tym,
kt6re
ze
projektach
zastosowano ju2 na dalszym odcinku przy ul. Blatona. zSodnie z regulaminem przy 2
przejlcia w
sobq kolidujq tylko jeden z nich mo2e wygrai. Rekomendujemy zatem rezygnaciQ z aktywnego

tym projekcie.

7.

Realizacia proiektu we wskazane, w zgloszeniu
projektu lokalizacii nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq
na istnieiEca w tej lokalizacji infrastrukture

u'

Dostepne na rynku technologie umoiliwiaiE
realizaclq projektu

I

spetn iono

!

nie spelniono

ffi

spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

9.

ru'

W przypadku, gdy do realizacji projektu s4
wymagane deqz,ie administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
cry ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrealizowa6 proiekt w trakcie roku b

Projekt iest moiliwy do 2realizowania
w trakcie iednego roku budietowego

I

spetniono

I

!

spelniono

nie spelniono

I

!

nie dotyczy

nie spelniono

Uwagi:

N

a
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tr'

Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami
programujqcymi rozw6j m.st, Warszawy
niebqdqcymi aktami prawa mielscowego,
w tym strategiami, programami oraz
Wieloletni4 Prognozq Finansowq w zakresie

R--z

IZJ

spelnrono

L l nle spernlono

I

spetniono

!

nie spelniono

Uwagi:

W przypadku projekt6w infrastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzqtu lub urzEdzei - minimalna dostqpnoSi
projektu wynosi co naimniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdzy godz, 6:00-22:00,
Iub niedzieli

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie

!

spelniono

!

nie spefniono

fi

nie

Uwagi:

14.

W przypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonej grupy odbiorc6w - wskazule
zasady rekrutacji, w tym spos6b informowania
o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia

Proiekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacji projektowej

I

spelniono

!

nie spelniono

Proiekt nie wiqie siq z
wykonania kolejnych etap6w
w latach

I spelniono

!

nie spelniono

I

!

Uwagi:

15.

realizacji

Uwagi:

Uwagi:

(

spetniono

nie spelniono

w m.st. Warszawie na rck2o21

Kosztorys realizacii

18.

(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach

bud2etu obVWatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku
Doswietlenie dw6ch przej6d dla pieszych: 100 000 zl.

iq.

Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacii
,
w ramach limitu warto(ci pojedynczego

.
projektu

X spelniono fl

nie spetniono

I

Uwagi:

Dodatkowe informacje

Potencjalne skutki realizacii proiektu dla przestrzeni publicznei oraz sPolecznosci lokalnej
(wypelnia siQ tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)
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Zmiana projektu
(wypelnia siq wylQcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajE wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o moiliwo6ci dokona nia
zmian
Spos6b przekazania
info rmacji

18 czerwca 2020 r,

I

!

e-mail

!

tetefon

osobiScie

Uwagi

Zmiany w prolekcie uzgodniono z autorkq 19 czerwca 2020 r.

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)

projektodawcy udzielona w terminie
6 dni od dnia przekazania informacji

I

spelniono

fl

nie

spelniono

!

nie dotyczy

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

Wynik oceny merytorycznej

(data i podpis osoby dokonujQcej oceny)

