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Karta oceny merytorycznei
projektu zgloszonego do budietu obywatelskiego
w m.st. Warszawie na rok202l
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Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

Budowa azylu na przej6ciu dla pieszych na ul. Swiatowida w rejonie wjazdu na myjniq

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

Wydzial Zr6wnowaionej Mobilno6ci
Zarzqd D169 Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej
Projekt nie narugza pzepis6w prawa
aktriw prawa miejscowego

I spelniono !

nie spelniono

I spelniono !

nie spelniono

I spelniono !

nie spelniono

Uwagi:

Uwagi:

M.st. Warszawa posiada
na

Uwagi:

tpul prawny

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

Nie dojdzie do naruszenia praw os5b trrecich,

w tym praw autorskich i praw zaleinych

4. !
n

projekt nie narusza praw

autorskich

| [ spetniono !

nie spetniono

I spelniono !

nie spelniono

do projektu zostala dolqczona zgoda autora
na wykorzystanie utworu (je2eli jest wymagana)

Uwagi:

)'

Projekt nie narusza norm, standard6w
oraz przepis6w technicznych

Uwagi:
Zgodnie z badania Politechniki Warszawskiej oraz opiniE Biura Polityki Mobilno6ci iTransportu, organu
zarzqdzajqcego ruchem w m. st. Warszawie, budowa aktywnych przejsd na przejsciach dla pieszych przez
jezdnie o przekroju 2x2 nie wptywa znaczaco na poprawe bezpieczeistwa niechronionych uczestnik6w
ruchu. (skrzy2owania ul. Swiatowida z ul. Milenijnq). W opinii BPMiT naleiy dq2yi do budowy sygnalizacji

6wietlnej na przedmiotowym skrzyiowaniu.
Ze wzglqdu na negatywnE opinie BPMiT z zakresu projektu zostaje wytEczone r6wnie2 skrzy2owania ul.
Ordon6wny z ul. Strumykowq.
Podobnie sytuacja ma sie na przej6ciu dla pieszych w rejonie skrzyiowania ul. Swiatowida z wjazdem na
myjniq samochodowq. W ramach zamiennego rozwiEzania zostanie wybudowany azyl na przej6ciu dla
w orzedmiotowei lokalizac

-o'

Projekt jest moiliury do zrealizowania
we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji,
w tym czy realizacja projektu nie koliduje z
realizowanymi pr:zedsiqwziqciami m.st. wa6zawy

I spelniono !

nie spelniono

Uwagi:
Zostal zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu na skrzy2owaniu ul. Swiatowida w rejonie mostu im.
Marii Sklodowskiej-Cu rie. Ponadto, chodnik w przedmiotowej lokalizacji ma zbyt matq szeroko(f, 2eby
em aktvwnvch przeiSi dla pieszvch m6sl funkcionowai prawidlowo.
Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu

-''

naru111v1?lii | [ sperniono
wykonawcq | - '"'

proiektu lokalizacji nie
udzielonej m.st. Warszawie pnez
na istniejaca w tej lokalizacji

nie sperniono

Uwagi:

^
6'

Dostepne na rynku technologie umoiliwiaia

I

realizacie projektu

spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

9.

W przypadku, gdy do realizacji prolektu sq
wymagane decyzle administracyjne, poaivolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
czy ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrealizowad proiekt w trakcie roku

f,

spetniono

!

nie spelniono

!

nie dotyczy
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lu'

Proiekt iest moiliwy do zrealizowania
w trakcie jednego roku budietowego

!

nie spelniono

I spelniono !

nie spelnlono

!

nie speiniono

I

spelniono

Uwagi:

Projekt nie iest sprzeczny z dokumentami
programulqcymi rozw6j m.st. Warszawy
niebqdqcymi aktami prawa miejscowego,
w tym strategiami, programami oraz
Wieloletniq Prognozq Finansow4 w zakresie

rl.

LtL'

Mieszkaricy Warszawy mote korzysta6
z

ffi

projektu nieodplatnie

spelniono

Uwagi:

r

2

W pnypadku projekt6w infrastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzetu lub urzadzeri - minimalna dostqpno66
projektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdry godz. 5:00-22:(x),
z uwzglednieniem sobotv lub niedzieli

ffi

spelniono

!

nie spelniono

!

nie

W pzypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonej grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekrutacii, w tym sposr5b informowania
o rekrutacii, termin jej rozpoczgcia
i zakoiczenia oraz kMeria naboru

I

spelniono

!

nie spelniono

[]

nie

Uwagi:

L4.
Uwagi:

15.

Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie

I

!

nle spelniono

Projek nie wiqie siq z konieczno5ciq
wykonania koleinych etap6w realizacji
w latach

I spelniono !

nie spelniono

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,
trybu iego wyboru lub znakriw towarowych

I

nie spelniono

dokumentacji projektowej

speln iono

Uwagi:

Lt

'

Uwagi:
3

spetniono
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Kosztorys realizacji prolektu

18.

(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach

Kosztorys:
-budowa azylu na prze.jiciu dla pieszych: 20
-projekt: 5 000 zl
-suma: 25 000 zl

OOO

zl/szt. x 1 szt. = 20 000 zl;

I spetniono !
Uwagi:

Dodatkowe informacje

a)

Biuro Polityki Mobilno(ci iTransportu m. st. Warszawy:

nie spelniono

Karta oceny meMorycznej projektu zgloszonego do bud2etu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021

Lr.

Irt

-

Ftst,

qalrb

hnl|rrrl^. Ff.dld. ft C.rrd'

h E$-1 *ynrr|l Eq..{c {ur{tEit io o oE lrrhrlar wi,r.i}th E !
eotrrts uralr.lc i I.rq..n| onEr. rEl.l, I i&FulFr !rr,..r
. ldrh/a. - ia!.ii4 -. Ld.. tudr o.raErdrra ru r*..idta
*-!d*r yrr'*+ t alF n. 1.tfi.6 o rra,li riJ ,a dvrx lara@ o
Fr.!*< rcB.l,#s ,rdt ..6ldr |Ir.fraar. iid. tqririq ,r.
rrd.i.rmr t lr-nl! nra& a+* ft lubry r a4 rc.nr+
5l,!'r*r9 Ll.6.Frd d L.r6r.,.ttlr&
!|crrEh.l.,t .ht
YrrFh FrrrFni. E rEBrE rdr E o.rrF.t.titor*.
Frqr
Et6tr *,{dd! Lcbtria r 4 !.ai-ta. r C. taa..arfr. a
ialbFC, la *ad!G r r-ai aqFnart, ii&.t rtu
App €
Frdrrr.F i!.**
tiidr4r !'.ly F- dr - -tir.r'i I uE-- r-to'rr Fq- d{
oa*rl dE tulq/r4tvlt. 4|. lr6jOt9 r L&. r..t!-,u!ad!
E.atlhIE n lad,dnnIr r d.r- !.r+ald al. {.l ar ri{6
tuaryrd.lFrddbr
ldrcr.o rFry lFE { rir-t - r Dod-6iii ;aiq, r Fri{a
hiri't*i n.lqv Errddi rrr a rq4.i |.i.afii.t<r.rrr6. id,E*
Et. tr; 5il i.p- trar n4!{ lb.a l.5O ryE Ea*-r.
o+lE-v..firEr
rrtr*tiri.rtrrrrEFE
E* Fd *r-L
.nias-|ll. Ilt aa rrErri fl crrl-3.v-{.!ttr.a
lr
ds4rhr Friaaty rrq r tr*t6
..dr/ .itrtsa' ari.rs irtuda
rrt t*t!.
dE!|d d nd.tdrfFiE Enlu wn a|i ....t. ntffi
lrE Fdrrd sra.E* t*.i!a r. ift
r6lsri. dtrb |t.*
latffi
Fr{ b@riro Ib.r rdri.& t.- rr rtlE r€trtr
!dti.o.a.lri. i !.. r.+!no.s dr,BrEB -tt - Eq.rllE Lrr'.it
(tx EEr' r rF ryr.d.! . lal.da 11{ r.'dlr,
,-r..,rit ir.t'|ir& E c* !ErB) - tlEr6E-r rErrh.ta
|Y!@LlPtltnvir ,E rodn{ ,or, ffri.- dlrrtnt,44nffi
rElldcn H d!.drrb F rtiGr Fra.a . r'e.rr,6 I Edr nlkr.iE
orI p.ffiu ndE !.swh .a itdrtlg.r|.tltr Lfrl!
w.&iffi
rv!.ffi4 art rdFi l.e pa.E trE6 {-ft
r. rrrErhra
-{a
renar..i. .ra.i, dUq rd@E FE rt !!rLb ,l?v ,aai.irbr

er. n|t i*!rr ,.6*i. &rF.Ekr h rrdrq odI&rr.r r.it d
roffilo (5.r: rE rxlr Erd! r rr. q!{ ! J!q. rh t!!i r.r.dr

&@i.nr - l['t ryae. - 'q*r!.c r ura d obrllp!fi.. N !firt
nrr r rsrt.tFJ rai*(.. ,',n*a nrdo xr
rrffiDilrfi.idlb
,r!c&r r E*Enn( bl$ffi.,
**r€a - i..ih ,17 . . roddr.dr
n .lidarlr rr*aiC.tE
i d/no fl.rftb
Jr!t. torrb
dtdrlr r r.,..l. airilt F rhr rFl .tr tlbrqrd tydo rfr nrdrl.
ard, r.idtE AlheE rrfa dh lerd Eb, cdga r*r,..
.rqEidr ae l.ioir. coti onFrrlr ot ,t *!.i aqlr b*r|li'rE
rkh6ro'ii6 ldllr.
nd'! d?ra.r{.} it
'iL.l*r lzl -!tsu.
-va,!.i lrr t n&|d\ rr.i.alr. ,r. .a,rdE!r irid! Erer, tu|a |.
qnu(t{in6 c'rEit ;!rDn aodr. d laEdr adrx Iini+'t
.L dfri @tEr4.rrrrdr6r 6...
Frr.aa htnA,rF{. brn
dEx 5ro,0. vF B.a Fj.!.r . slll rl
tl. or.r c
I tuiJb 56trr ur.rrilo. li |!di'.$rdd
rd.$ podrrqD
ry-I:i
BEdr tA(sifi tlaiarra d Oit#riy r E tct+.!ap Um {
^.
t

Potencialne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznei oraz spoteczno6ci lokalnej
(wypelnia siq tylko w przypadku proiekt6w ocenionych pozytywnie)
5
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Poprawa bezpieczedstwa u2ytkownik6w d169.
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Zmiana projektu
(wypelnia siQ wylecznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagaja wprowadzenra zmian)

Data przekazania informacji
o moiliwo6ci dokonania
zmian
Spos6b przekazania

informacji
Uwagi

1 czerwca 2020r.

I

!

e-mail

!

tetefon

osobiScie

Zmiana zakresu projektu. Po zmianach projekt obejmowat bqdzie jedynie
budowq azylu dla pieszych na przej6ciu przez ulicq Swiatowida w rejonie

wjazdu na myjniq.
Z zakresu projektu zostanie wytaczona budowa aktywnych przej5i dla
pieszych w przedmiotowych lokalizacjach.

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)

I spelniono !

nie

spelniono

!

nie dotyczy

6 dni od dnia przekazania informacji

lnformocje o zmionach wprowodzonych zo zgodq projektodowcy, o takie uzosodnienie tych zmion
noleiy zomieicii w zotqczniku do niniejszej kdrty oceny.

Wynik oceny merytorycznei
Pozytywny

Negatywny
Gro$lNY

2m-6-23
(data i podpis osoby dokonujqcej oceny)

5

11dG D-N-

(data, podprs ipiec2Qa burmistrza, dyrektora biura
lub dyrektora jednostki wlaiciwego do dokonania oceny)

