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

L75L

Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

Miejsca dla dostawc6w i kurier6w

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

Wydzial Zr6wnowaionej Mobilno6ci
Zarzqd Dr6g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznei

1.

Proiekt nie narusza przepis6w prawa
powszechnie obowiqzujqcego, wtym
akt6w prawa miejscowego

| [ spelniono !

nie spelniono

t * w zakresie zadafi wlasnvch
2. Ti$,il"_tj:
|| [ sperniono !
m.st. warszawy
-'

nie spetniono

Uwagi:

Uwagi:

3.

M.st. Warszawa posiada
do dysponowania

tpul prawny

nieruchomo6cia,

na kt6rel projekt bedzie realizowany
Uwagi:

| [ spelniono I

nie spelniono
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Nie doldzie do naruszenia praw os6b trzecich,
w tym praw autorskich i praw zaleinych

4. !
!

projekt nie narusza

prawautorskich | [ sperniono f]

nie sperniono

do projektu zostala dolqczona zgoda autora
na wykorzystanie utworu (jeieli jest wymagana)

Uwagi:

''

Proiekt nie narusza norm, standardr5w
przepis6w technicznych

!

ora

I

spelniono

nie spelniono

Uwagi:
Zgodnie z przepisami, post6j pojazd6w o dopuszczalnej masie catkowitej ponad 2,5 t nie jest dozwolony na
chodniku. Na wskazanych w projekcie ulicach miejsca do parkowania znajdujA sie na chodnikach.
Przepisy nie definiuja wielko5ci miejsc dla dostaw. Z dotychczasowych do6wiadczei wynika,2e miejsca
wyznaczane sko5nie siq nie sprawdzajA i kurierzy z nich nie korzystaja. Optymalne wydaje siq wyznaczenie

miejsc r6wnolegtych dlugo5ci 10 m (wymiar stanowiska r6wnoleglego dla samochod6w osobowych to
6

,

Projekt jest moiliwy do zrealizowania

;"JHff:"j,;,flffi,:"llT,,j[,i,1ffi':*,t I E .nerniono

I

nie sperniono

realizowany.ni przedsiewzieciami m.st.

Uwagi:

CzqSi ullc objqta

jest kompleksowymi opracowaniami, w tym projektami realizowanymi w

ramach
Zielonych Ulic (np. Marszalkowska) i Nowego Centrum Warszawy (ul. Krucza, Bracka, Jasna, Mokotowska,
Marszalkowska, al. Jana Pawla ll)

z"

Realizacja projeku we wskazanej w zgloszeniu
projektu lokalizacli nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq
w tej lokalizacli infrastrukturq

[l spelniono !

nie spelniono

I

nie spetniono

Uwagi:

e.

DoTepT na rynku technologie umoiliwiaiq
realrzaclq prolektu

spelniono

!

Uwagi:

9,

W przypadku, gdy do realizacji proiektu sq
wyrnagane deqzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,

cry ich uzyskanie iest moiliwe i pozwoli
zrealizowad proiekt w trakcie roku
Uwagi:

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie dotyczy
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ru'

Proiekt iest moiliwv do zrealizowania
w trakcie iednego roku budietowego

I

!

spetn iono

nie spelniono

Uwagi:

rl.

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

! spelniono I

nie spelniono

Uwagi:
ZBodnie ze StrategiE #Warszawa 2030 naleZy ograniczai liczbq pojazd6w wiezdiajqcych do centrum oraz
sukcesywnie zmniejszai liczbq miejsc parkingowych, w zamian realizujqc nowe nasadzenia zieleni,
poszerzajEc chodniki i budujqc drogi dla rower6w - opinia negatywna dotyczy tylko tworzenia nowych
miejsc a nie adaptacji miejsc istniejEcych.

Samo wyznaczenie miejsc iest niewysta rczajqce dla sprawnego dzialania systemu. UrzEd nie posiada
narzedzi, kt6ry pozwolilyby na weryfikacjq czy pojazd, kt6ry zatrzymal siq na takim mie.jscu faktycznie
realizuje dostawq. Nie jest uregulowane, w jaki spos6b ma byd pobierana oplata za post6j czasowy w
strefie platnego parkowania.
Obecnie coraz wiqcej os6b zwraca siq z proibq do zarzqdc6w dr6g o tworzenie miejsc dedykowanych dla
5mieciarek lub dostaw. Testujemy moiliwoici wprowadzania 16inych rozwiqzarl. Mlejsca dedykowane dla
dostaw powstaly .iuZ na np. ul. Swiqtokrzyskiej, a w najbli2szym czasie bqdq wyznaczane m.in. na ul.
Francuskiej ial. Jana Pawla ll.

t''

Mieszkaicy warczawy mogq korzysta6
projektu nieodplatnie

z

|I *E spetniono I

nie spelniono

Uwagi:
Za parkowanie w strefie platnego parkowania pobierana jest oplata.

.ta

W przypadku projektriw inf rastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzQtu lub urzqdzef - minimalna dostQpnosd
projektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdzy godz, 5:00-22:00,
lub niedzieli

I

spelniono

I

!

spelniono

Iniespelniono

nie spelniono

!

nie d

UwaBi:

L4.

W przypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonej grupy odbiorcriw - wskazuje
zasady rekrutacli, w tym spos6b informowania
o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia
i zakohczenia oraz krvteria naboru

i

Uwagl:
Brak opracowanej strategii funkcjonowania miejsc dla dostawa.

!nie
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1s.

wvrecznie
::if:::iffi1',:,1wvkon€nia

]

!

nie sperniono

I spelniono !

nie spelniono

X soerniono

Uwagi:

Projekt nie wiqie siq z konieczno5ciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji
zadania w latach
Uwagi:

n. :;lT,T::'ilff:tl1'"'ff.TilJll"1;,?; I x soerniono !

nie spe,niono

Uwagi:

18.

1e'
Uwagi:

Kosztorys realizacli projektu
(z uwzglednieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach
budZetu obvwatelskieso oraz kosztami eksoloatacii w roku

Utrrymanie faktycznych koszt6w

realizacii

;;#ffffi;:I;!.i;;;;#rTl.i"**

|
I

X snerniono !

nie sperniono
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Dodatkowe informacje
Opinia Biura Politvki Mobilnoici i Transportu:

OPll{lA BPlti'l' : neget}'rr

ana

wyrnaczenie mieisc iest kierowane tylko do jednych odbiorc6w

- do prredslqbiorc6w,

miejsca nie zostaly wskarane w konkretnych lokalizacjach (powinny byi ew, lokalizowane przy
skupiskach lokali handlowych/uslugowych).
wskazane lonkretne miejsca powinny posiadad opinie U. Oz. i ZDM (SppN).
Ooinia Zarzadu Zieleni:
ZZW akceptuje z uwagA, ie miejsca parkingowe powinny byt wyznaczone w jak najwiqkszej m02liwej
odleglo6ci od zieleni (drzew, trawnik6w itp.) ze wzg na duie prawdopodobieistwo jej uszkodzenia
podczas wyladunku towar6w czy manew16w autem dostawczym.
Opinia Biura Architekturv i Planowania Przestrzennepo:
opinia negatywna w kontek6cie wyznaczania nowych miejsc postojowych - zgodnie ze StrategiE #Warszawa
2030 naleiy ogranicza6 liczbq pojazd6w wjeidzajqcych do centrum oraz suckesywnie zmniejszad liczbq
miejsc parkingowych, w zamian realizujqc nowe nasadzenia zieleni, poszerzajqc chodniki i budujqc ddr; ze
wzglqdu na brak konkretnych lokalizacji - brak mo2liwoici przedstawienia szczeg6lowego stanowiska w
sprawie, w tym ustalenia zgodno6ci/braku zgodno6ci z MPZP; zauwaiyi nale2y, 2e czq6i ulic objeta jest

w tym

projektami realizowanymi

w

ramach Zielonych Ulic (np.
Marszalkowska) i Nowego Centrum Warszawy (ul. Krucza, Bracka, Jasna, Mokotowska, Marszalkowska, al.

kompleksowymi opracowaniami,
.,Pt

Potencialne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznei oraz spoleczno6ci lokalnej
(wypelnia siQ tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozfiwnie)
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Zmiana projektu
(wypelnia siq wylecznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajQ wprowaduenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwosci dokonania
zmian
Spos6b przekazania

informacji

22 czetwca 2O2O t,

I

!

e-mail

!

telefon

osobi5cie

Uwagi

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)
projektodawcy udzielona w
6 dni od dnia przekazania informacji

terminie

|

! spelniono !

nie

spelniono ffi

nie dotyczy

lnformocje o zmionoch wprowodzonych zo zgodq projektodowcy, o tok2e uzosodnienie tych zmion
noleiy zamielciC w zolqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznej
Pozytywny

Negatywny

KIEROW
cls projekt

2j oe.lo
(data i podpis osoby

'AN'\s'lx
(data, podpis ipieczef burmistrza, dyrektora biura
lub dyrektora jednostki wla3ciwego do dokonania oceny)

