Karta oceny meMorycznej projektu zgloszonego do budzetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021

Karta oceny merytorycznei
proiektu zgtoszonego do budietu obywatelskiego
w m.st. Warszawie na rok 2021

1555

Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

Aktywne przejicia dla pieszych na uliry Zeromskiego

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

Wydzial Zr6wnowaionej Mobilnoici
Zarzqd Dr6g Miejskich

!

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej
Proiekt nie narusza pnepis6w prrawa
powszechnie obowiqzujqcego, w tym
aktriw prawa mielscowego

1.

I X spetniono !

nie spelniono

Uwagi:

2.

Projekt mieici siq w zakresie
*--"
'' zadai
m.st. wamzawy

w{asnych
| *[ spelniono
-*-"'"'
-"
|

!

nie speiniono

| X spelniono !

nie spelniono

Uwagi:

3.

M.st. Warszawa posiada
do dysponowania

t6ut prawny

nieruchomosci1

na kt6rej proiekt bqdzie realizowany
Uwagi:
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Nie dojdzie do naruszenia praw os6b

tzechh,

w tym praw autorskich i praw zaleinych

4. E projekt nie narusza praw autorskich
! do projektu zostala dolqczona zgoda autora

I spetniono !

nie spetniono

na wykorzystanie utworu Ueieli jest wymagana)

Uwagi:

5.

standard6w
technicznych

-

Proiekt nie narusza norm.
oraz pEepisow

II I lspeintono
| --'

Zil

nte spetntono

Uwagi:
Ze wzglqdu na negatywnE opiniq Biura Polityki Mobilno6cl

iTransportu, budowa aktywnych przejsi dla

w przedmiotowych lokalizacjach jest niemo2liwa.
Projekt jest moiliwy do zrealizowania

6. :iTg'""j.:-fT:,Y1"f::iY.Pf'1*q',
i ffisperniono !niesperniono
w tvm czy realErla proFrtu nle KolouF z
realizowarrymi przedsiewzieciami m,st. Wa6zawy

,

Realizacja

projeltu we wskazanej w zgloszeniu

:::i:ij:Jf.51i,:H#[;1rflil?:*.na istniejaca w

tej

| x soetniono !

nie spe,niono

Uwagi:

9.
Uwagi:

W prrypadku, gdy do realizacji projektu sq
wymagane decFie administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techni@ne,
ey ictr uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrealizowa6 proiekt w trakcie roku

fi

spelniono

!

nie spetniono

!

nie dotyczy
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WieloletniQ PrognozQ Finansowe w zakresie
zamieszczonych w niei przedsiewziqd

Uwagi:

12.

T::'.131.yT:awY-mosa
projeKu nieodplatnie

korzvstaG

z

] [ spetniono !

nie sperniono

Uwagi:

rt.

W prrypadku projekt6w infrastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzqtu lub uzqdzei - minimalna dostqpnoS6
projeku wynosi co naimniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdry godz. 5:00-22:00,
lub niedzieli

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie

W prrypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonej grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekruocji, w tym spos6b informowania |
o rekrutacji, termin lej rozpoczqcia
i zakofczenia oraz krYteria naboru

!

spetniono

!

nie spelniono

ffi

nie

UwaBi:

14.
Uwasi:

ls.

::i,;::liffiT::,1wvkon€niawvrqcznie

I x,o"rniono !

nie sperniono

Uwagi:

Projekt nie wiqie siq z konieczno6ciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji

I spelniono

nie spelnio no

Uwagi:

17.

:l*Ti:i:ll1l:i:i'iiTl:ylll-1:Il
trybu iego wyboru lub znakow towarowych i
i I-

sperniono

!

nie sperniono

Uwagi:

18.

Kosztorys realizacii projektu
(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach
budietu obvwatelskleeo oraz kosztami eksDloatacii w roku

3

Karta oceny meMorycznej projektu zgloszonego do budzetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021

ro

Utrzymanie faktycznych kosil6w realizacji
w ramach limitu wartoSci pojedynczego projektu

ffi spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje

a)

Biuro Polityki MobilnoSci iTransportu m. st. Warszawy:

t.p. 1555
Aktwn€ pnelld. dL pi.Ervch

na ullcy 2eronrsfF3o.

Oonia rEgatywna.
AktyMrne prrci&la dla piesrych f,,yrnaczane sq w miejscach szcet6lnh nirbczpiecznych na
podst.wie .naliz wytonanych pnez Politechnile Warsrawstl, ponadto nie stosuir sie talich

ro.uriizad na lilku pzejkiach dL pi€s.ych na idnyrn ciffiu uticy, poniewal tath pzljJ.ia stracQ
swojq widocrooii, praest.q byi rauwatalne. Taki€ oznatowanic p,zej3d dt. pieszych siosu.je 5i? w
s2czet6lnych sytuacja(h.

W celu poprawy bezpiecleistwa suteruprny ro?waienh moiliwoki raw?renia prrekroju
ierdnido j€drrcgo

pasa rudru w reionie prredmiotowych pEejJt dla pieszych.
Oodatton/o informujemy, le na prreikiach dta pie*ych na ul.2eromskiego w rejonie ul.
tirowsllej i ul Platnacrej rostaly wylonan€ w 2017r doawietlenia, ktore anaczlco poprewity
widocrnoii pbsrych. Ponadto w 20lgr. n. ul.2eromskieto w reFnie ul. reczewslbj zostat
wybudowany aryl dla pieszych wra! z dodatkowym oSwr€tteniem prleiicia dh piesych.

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz spoleczno5ci lokalnej
(wypelnia siq tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)
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Poprawa bezpieczeistwa uzytkownik6w d168.
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Zmiana projektu
(wypelnia sie wylecznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagaje wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o moZliwo6ci dokonania
zmian
Spos6b przekazania

19 czerwca 2020 r.

ffi

informacji

!

e-mail

!

telefon

osobi6cie

Uwagi

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)
5 dni od dnia przekazania informacji

I spelniono !

nie

spetniono

!

nie dotyczy

lnformocje o zmionoch wprowodzonych zo zgodq projektodowcy, a tokie uzosodnienie tych zmion
nale2y zomieicii w zotqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznej
Negatywny

Pozytywny

{o(}[14.,
IN S

Damian

PRKTO R-,

2U0-06-23 Y*
Qglepaniak

(data i podpis osoby dokonujAcej oceny)

(data, podpis ipieczea burmistrza, dyrektora biura
lub dyrektora jednostki wlaiciwego do dokonanra oceny)

