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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

Nie potykaj siq! R6wne chodniki, likwidacja wystajqcych pokryrv kom6r r6inych medi6w. Cala
Praga Poludnie!!!

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

Wydzial Utrzymania i Remont6w Dr6g
Zarzqd Dr6g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocen ie merytorycznei

1.

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

ffi spelniono

!

nie spelniono

Projekt miesci siq w zakresie zadaf wlasnych
m.st. Warczawy

I

fl

nie spelniono

Uwagi:

.
''

Uwagi: Usuniqte

2

projektu lokalizacje dotyczEce urzqdzeh nie naleiacych do ZDM zostaty przekazane do

nia przez od

3.

spelniono

stect.

M.st. Warszawa posiada t6ul prawny
do dysponowania nieruchomo5ci+
na kt6rej projekt bedzie realizowany

I spelniono !

nie spetniono
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Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich,
w tym praw autorckich i praw zaleinych

4. I
E

I spelniono !

projekt nie narusza praw autorskich

nie spelniono

do projektu zostala dolqczona zgoda autora
na wykorzystanie utworu Ue2elijest wymagana)

Uwagi:

-

standardriw
tecnnrcznYcn

Proiekt nie narusza norm,
oraz przeprsow

I o.7
I -

Uwagi:

6'

Proiekt jest moiliwy do zrealizowania
we wskazanei w zgloszeniu oroiektu lokalizacii,
,, tyrn cry r"aiiracla prolektu nL kdiduje
r€alizowanymi przedsiqwziqciami m.st, warszawy

z

sPetntono
I xl

L l nre spernrono

UwaBi:

Realizacja projektu we wskazanei w zgloszeniu

- projektu lokalizacji nie narusry gwarancji I xsnetniono
7'
I;ffi;;.;;.#.;;;;;iffiffi.*.* | -R-z

!niespetniono

na istniejaca w tei lokalizacji infrastrukture

Uwagi:

^
u'

Dostepne na rynku technologie umoiliwiajq
realizacie projektu

I

speiniono

!

nie spelniono

Uwagi:

9.

W pr:ypadku, gdy do realizacii projektu sq
wymagane decyzje administracylne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
czy ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli

I

spelniono

!

nie spelniono

I

nie dotyczy

zrealizowad oroiekt w trakcie roku

Uwagi:

r'u'

Proiekt iest moiliwy do zrealizowania
w trakcie iedneto roku budietowego

I

spelniono

!

nie spetn iono

Uwagi:

N
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Proiekt nie iest sprzeczny z dokumentami
programujacymi rozw6j m.st, Warszawy
niebqdqcymi aktami prawa miejscowego,
w tvm strategramr, programamr oraz
wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie

I spelniono !

nie spelniono

mogq korrystad
Lz. z,:"::*::t,*":zawv
|I [ sperniono
!
projektu nieodplatnie
- '

nie sperniono

11.
Uwagi:

Uwagi:

L5.

W przypadku projekt6w inf rastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzetu lub urzedzeri - minimalna dostqpno6d
projektu wynosi co nalmniel 25 godzin
tygodniowo, pomiqdzy godz. 6:00-22:0O

L4,

W prrypadku, gdy proiekt skierowany jest
do ograniczonei grupy odbiorc5w - wskazuie
zasady rekrutacji, w tym spos6b informowania
o rekrutacji, termin iej rozpoczQcia
i zakoiczenia oraz krvteria naboru

15'

Proiekt nie zaklada wvkonania wvlacznie
dokumentacji projektowei

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie

!

spelniono

!

nie spelniono

[]

nie

I
- sPetniono
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nle spelnlono

I spetniono f]

nie spelniono

L

Uwagi:

Projekt nie wiaie siq z koniecznosciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji

17. il*l:::'ff.::l:l'l'"'ffffil.llli,Ir7; x snerniono
1
Uwagi:

\

!

nie spe,niono
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Kosztorys realizacji projektu
(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach
budZetu obwatelskieso oraz kosztami eksDloatacii w roku
Oszacowanle koszt6w:

18.

a)

b)

Groch6w:
Zamieniecka - naprawa dw6ch odcink6w chodnika: Od skrzyiowania Zamieniecka#Ostrobramska
do przystanku, 74 metry orcz 15 metr6w przy lokalu Zamieniecka 42:
100mb x 3,5 m x 400 zl = 140 000,00 zl
Organizacja ruchu: l0 000,00 zl
Goclawek:
Naprawa chodnika ulicy Grochowskiej, na odcinku 189 metr6w od wylotu Deblifiskiej do wylotu

Mglistej:
189 mb x 1,5 m x 400 zl= 113 400,00 zl
Organizacja ruchu: 10 000,00 zl
Reasum ujqc:

273

4OO,OO zt

Utrzymanie fakwcznych kosztriw realizacji
ls. ;;#ffi;;ffi;j:;;;cT;.j"kt,

|
I

[spetniono

!niespetniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje
Projekt uzyskal pozytywne opinie ZZW oraz BAiPP
UsuniQte z projektu lokalizacje lezace w kompetencjach ZDM zostaly przekazane do wykonania w
ramach bie2qcego utrzymania, reallzacja przez ZRiKD, czeSi zostala ju2 wykonana.
Usunieta z projektu studnia przy Wale Miedzeszyrisklm 407 (wylot Zwyciqzc6w) zostanie wykonana w
ramach realizacji Innego zadania z BP/BO pn.:937 - Usuwanie barier pieszo-rowerowych na "Slonecznym

Szlaku" z 2019 r.
Usunleta studnia Wal Miedzeszyfski przy lqcznicy mostu Poniatowskiego - le2y poza kompetencjami
ZDM natomiast zostanie w ramach dzialaf ZDM przywr6cony wlaSciwy stan chodnika wok6l komory wraz
malowaniem komory farba od
ZRiKD.

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz spolecznosci lokalnej
(wypelnia siQ tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)
Remont chodnik6w znaczaco wpiynie na bezpieczefstwo i komfort pleszych

\
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Zmiana projektu
(wypelnia sie wylacznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajE wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwoici dokonania
zmian
Spos6b przekazania

22.05.2020

I

informacji
Uwagi

I

e-mail

!

tetefon

osobi5cie

Ostateczna zgoda na zmiany w prorekcie zostala uzyskana w dniu

L7.06.2020

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)

I

projektodawcy udzielona w terminie
6 dni od dnia przekazania informacji

!

spelniono

nie

spelniono

I

nie dotyczy

lnformocje o zmionoch wprowadzonych zo zgodq projektodowcy, o tok2e uzosadnienie tych zmion
nole2y zomieicii w zolqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznej

Pozytywny
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Katarzyna

(data i podpis osoby dokonujAcej

oceny) \.

Negatywny

I

MIEJSKIUI

clE.2020

(data, podpis i
lub dyrektora jednostki

dyrektora biura
do dokonania oceny)

