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

L972

Nr ESOG

znak SiBnum

Nazwa projektu

Bezpieczne przeiazdy przeztorowisko tramwalowe wzdlui ulicy Swiatowida

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

Wydzial Sygnalizacji
Zarzqd Dr6g M iejskich

lnformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Projelt nie narusza pnepisriw prawa
powszechnie obowiqzujlcegg w tym
akt6w prawa mielscowego

I X spelniono E

nie spelniono

spetniono !
I X
I " '

nie spelniono

Uwagi:

2.
-'

Proiekt miesci sie w zakresie zadari
m.st.

Warszawy

wlasnych

Uwagi:

3.

M.st. Wa6zawa posiada
do dysponowania

Sul prawny

nieruchomo5ciq,

na kt6rej projekt bqdzie realizowany
Uwagi:

q

i

I X spelniono !

nie spelniono
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Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzec

w tym praw autorskich i praw zaleinych

4. !

projekt nie narusza praw autorskich

!

do projektu zostala dolqczona zgoda autora
na wykorzystanie utworu [ieieli jest wymagana)
Uwagi:

''

Projekt nie narusza norm, standard6w
oraz pzepis.iw technicznych

!

I

spelniono

nie speiniono

Uwagi:
Zgodnie ze stanowiskiem Biura Polityki Mobilno(ci iTransportu m.st. Warszawy na przedmiotowych
przejazdach tramwajowych bez sygnalizacji 6wietlnej znajdujqcych sig wzdlu2 ul. Swiatowida nie

wystqpuje problem

z widocznoSciq na

torowisko tramwajowe.

OsiEgniqcie celu projektu,

tj. cyt.,,swobodne i bezpieczne przejechanie pojazdu przed nadje2d2ajqcych
tramwajem" jest mo2liwe tylko przy czasowym lub przestrzennym rozdzieleniu tych strumieni ruchu.
Zadne z tych rozwieza6, tj. sygnalizacja 5wietlna, estakada, tunel, nie jest moiliwe do zrealizowania w
ramach budzetu obywatelskiego (czas realizacji, koszt realizacji).

Prolek jest moiliwy do zrealizowania
we wsl(azanei w rgloseniu proiektu bkalizacil

-

' ;ffi;ffi;;;il;T;;#;;"'

m.st.

| .I Esnerniono

ftniesperniono

Uwagi:
Patrz pkt 5.

:"

Realizacia projektu we wskazanej w zgloszeniu
proiektu lokalizacii nie naruszy gwarancii

udzielonej m.st, Warszawie przez wykonawcq

I spelniono !

nie spelniono

I

nie spelniono

na
Uwagi:

g.

Dostepne na rynku technologie umoiliwiajQ

realzacle projektu

!

spelniono

Uwagi:

9,

W pr.ypadlo, tdy do rBlizacji proiekE se
wymagane decyrie administracyjng poaiolenia,
zezrvolenia, oginie lub inne dokumerty techniene,
ry ich u4rC6nie iest miliure i pozrfloli
zrealizowad proiekt w trakcie roku

I

spelniono

!

nie spe.lniono

!

nie dotyczy

Uwagi:
Czas realizacji projektu oceniano dla zaproponowanego ,,aktywnego przejazdu,'

10.

Projekt iest moiliu,y do zrealizowania
w trakcie iednego roku budietowego

I spelniono !

nie spelniono
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luwaei:

I

I eatrz pkt s

u'

_l

Proiekt nie jest spneczny z dokumentami
programuiEcymi rozw6i m.st. warszawy
niebedecymi aktami prawa m ieiscowego,
w Vm strategiami, programami oraz
wieloletniQ Pro8nozQ Finansowq w zakresie

12. Iffiililtlfffiawv.

mose

koEvstad

I spelniono !

nie spelniono

I x seetniono !

nie spetniono

Uwagi:

w

'r'r'

przypadku projekt6w infrastrulturalnych,
remontowych Iub polegajQcych na rakupie
sprretu lub urredzef - minimalna dostQpnoSd
projelcu wynosi co naimniej 25 godzin
tygodniowo, pomiedzy godz. 6:q>22:00,
z
lub niedzieli

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie

W prrypadku, gdy projekt skierowany jest
do og6niczonej grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekutacji, w tym sposib informowania
o rekrutacji termin jej rozpoczQcia
i zakoiczenia oraz kMeria naboru

!

spelniono

!

nie spelniono

I

nie

Uwagi:

L4.
Uwagi:

1s. [?r"Hffi,T?:,twvkon-aniawvlacznie I X,n"rniono

f]niesperniono

Uwagi:

Projekt nie wieie siq z konieczno5ciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji

Lt'

Brak wskazania potencjalnego urYkonawcy,

trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

I spelniono !

nie spelniono

! spelniono I

nie spelniono

Uwagi:
W opisie projektu u2yto nazw handlowych pochodzqcych ze strony internetowej konkretnej firmy.
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18.

(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego

1s'

;;ffi;;;;;ffi;;;;il;rTJ,q"o,

projekt6w realizowanych w ramach
budietu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacii w roku

Utrrymanie faktvcznych koszt6w realizacji

I x snetniono !

nie sperniono

Uwagi:

Dodatkowe informacle

Potencjalne skutki realizacji projektu dla prrestrreni publicznej oraz spoleczno6ci 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 mo2liwoSci dokonania
zmtan

15 czerwca 2020 r.

Spos6b przekazania

I

informacji

!

e-mail

!

telefon

osobi6cie

Uwagi

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)

projektodawc.y udzielona w terminie
6 dni od dnia przekazania informacji

!

spelniono

!

nie

spelniono

!

nie dotyczy

lnformocje o zmionach wprowodzonych zo zgodq proiektodowcy, a takie uzasadnienie tych zmian
nole2y zomieicii w zolqczniku do ninieiszei korty oceny.

Wynik oceny merytorycznej

dokonujqcej

.

(data, podpis i pieczqa burmistrza, dyrektora biura
lub dyrektora jednostki wlaaciwego do dokonania oceny)

