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

2057

Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

Rowerowe P&R - parkuj i jedi!

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

Wydzial Zr6wnowaionej MobilnoSci
Za'z1d DftE Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocen ie merytorycznej
Projekt nie narusza pnepis6w prawa
powszechnie obowiezuiacego,
aktriw prawa miejscowego

1.

wWm

I X spetniono !

nie spelniono

*--" wlasnych
tv ^.
-'--'""
] ffi spetniono !

nie spetniono

Uwagi:

,.

Proiekt mie5ci siq w zakresie
'- zadaf
m.st.

warszawy

Uwagi:

3.

M.st. Warszawa posiada
do dysponowania

Sul

prawny

nieruchomoSciq,

na kt6rej projekt bqdzie realizowany
UwaBi:

f\{.

I spetniono !

nie spelniono
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Nie doidzie do naruszenia praw os6b trzecich,

w tym praw autorskich i praw zaleinych

4. !
!

projekt nie narusza praw

autorskich

| [ spetniono I

nie spelniono

do projektu zostala dolQczona zgoda autora
na wykorzystanie utworu Ueielijest wymagana)

Uwagi:

''

Proiekt nie narusza norm, standard6w
or", przepis6w technicznych

[]

!

nie spelniono

I spelniono !

nie spelniono

pri"lt, lokalizacii nre nayszv ewallncii
7.
l I spetniono !
' ' udzielonej m.st. Warszawie przez urykonawce

nie spetniono

spelniono

Uwagi:

o'

Prdekt jen moiliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgloszeniu proieku lokalizacii,
wtym czy realizacja projektu nie koliduje z
realizowanymi pzedsiqwziqciami m.st. Warszawy

UwaBi:

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu

na istnieiqca w tei lokalizacji

^
6'

Dostepne na rynku technologie umoiliwiaia

I

realizacie proiektu

spelniono

!

nie spetniono

Uwagi:

9.

lu'

W prrypadku, gdy do realizacii proiektu sa
wymagane deqzle administracylne, poaivolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
czy ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrealizowa6 proiekt w trakcie roku

Projekt jest moiliwy do zrealizowania
w trakcie jednego roku budietowego

ffi

spelniono

I

!

nie spetniono

!

nie dotyczy

!

nie spetn iono

I spelniono !

nie spetniono

spelniono

Uwagi:

Prolekt nie jest sprzeczny z dokumentami
programujacymi rozw6i m.st. Warszawy
niebedQcymi aktami prawa mieiscowego,
w tym strategiami, Programami oraz
Wieloletniq Prognozq Finansowq w zakresie

Uwati:
2
l'.r
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1)

Mieszkaf cy Warszawy moga korrystac
z projektu nieodplatnie

I

!

spelniono

nie spelniono

Uwagi:

W prrypadku proiekt6w infrastrukturalnych,
remontowych lub polegaiacych na zakupie
sprzetu lub urzqdzef - minimalna dostepno6i I

13' ;;i:*;;;;-J;;,"i,"i"i'iit"i,iJ''-*

|

rs-z

Xsperniono !niespetniono

!

nied

tygodniowo, pomiqdzy godz, 6:00-22:00,
z uwzglqdnieniem sobotv lub niedzieli

Uwagi:

Na podstawie przekazanej opinil Biura Bezpieczenstwa i Zarzqdzania Kryzysowego, zmiana lokalizacji
ustawienia stojak6w rowerowych w pobli2u komisariatu przy ul. Myfliborskiej o ok.220 metr6w, co
umozliwi monitoring stojak6w rowerowych za pomocE istniejqcej kamery monitoringu. ponadto,
konieczne jest wylEczenie z zakresu projektu budowy monitoringu dla lokalizacji przy ul. Swiderskiej.
Monta2 monitoringu bqdzie niewsp6lmierny do koszt6w calego projektu oraz zgodnie z opiniq BBIZK:
,,(...)dolqczenie takiej kamery do systemu monitoringu miejskiego nie jest r6wnoznaczne z tym, 2e kamery
bqdq obslugiwane 24h/dobq przez operatora. Ze wzglqdu na ograniczenia kadrowe bytyby to kamery
przeznaczone do rejestracii obrazu z mo2liwo6ciq podglqdu w sytuacjach awaryjnych,,.

L4.

W przypadku, gdy projeld skierowany iest
do ograniczonej grupy odbiorc6w - wskazuie
zasady rekrutacji, w tym spos6b informowania
I
o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia
i zakofczenia oraz krvteria naboru

fl

spelniono

!

nie spelniono

I

nie

Uwagi:

15.

Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacji projektowej

I

spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

Projekt nie wiqie siq z koniecznojciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji

17.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,
trybu iego wyboru lub znak6w towarowych

UwaBi:

I,

I spelniono f]

[] spelniono !

nie spelniono

nie spelniono
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18.

Kosztorys realizacii proiektu
(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficzneBo projekt6w realizowanych w ramach
budZetu obvwatelskiego oraz kosztami eksploatacii w roku

Kosztorys:

-stojaki rowerowe bez wyplytowania 5 szt. x 500 zt/szt. = 3 000 zl;
-stojaki rowerowe z wyptytowaniem 4 szt. x 1000 zl/szt. =40002h
-stacja napraw rower6w: 5 szt. x 6 000 zyszt. = 30 000 zl;

-projekt:

1 000 zl
-suma: 38 000 zl

19.

u$zymanie faktycznych koszt6w realizacji
.
w ramach limitu wartosci poiedynczego projektu

I spetniono !nlespelniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje

a)

Biuro Polityki Mobilno(ci iTransportu m. st. Warszawy:
2os?-Rowcrowe P&R . Prrkul i lcdll

Biuro Polityki Mobilnolci
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b)

cj

projekt
ZarzEd Zieleni m. st, Warszawy:,,zZW pozytywnie opiniuje

"

m6gl podlegai ocenie
aiuro lrctritet<tury i Planowania Przestrzenne8o: ,,Projekt zbyt 0g6lny ieby
WKPP. Brak okre5lenla formy iwielkos.i p.|.k'ng', spotob'ob
4

s
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d) Biuro Bezpieczeistwa i Zarzqdzenia Kryzysowego:
czterech
wymienionych lokolizocjoch Zoktad Obslugi Systemu Monitoringu posiodo komery obrotowe
,,W
PTZ.

Poniiej zestowienie komer:

L.p.

Nozwo

2.
j.
4.
5.

Myiliborska w pobliiu komisoriotu
Swidersko w pobti1u Mostu Pdlnocnegobrok

1.

skrzy2owonio Nozwo i nr komery
H. Ordon6wny i ul. Swiatowido 7512- Topolowo/Swidtowido
Mehoffero i ul. Swiotowido 1510- Mehoffero/Swiotowido
Myiliborsko i ul. Swiotowido 1505- Myiliborsko/Swiotowido

Policji

1506 Myiliborsko/Poroj6w ( 220m)

Dlotego tei przy reolizocji tego projektu nole2oloby uwzglqdnii usytuowonie porking6w rowerowych tokie
pod kqtem widocznoici z komer noleiqcych do ZOSM. W tokim przypodku ewentuolno inwestycjo nie
generowoloby koszt6w w zokresie rozbudowy systemu monitoringuUwogi:
Lokolizocjo nr 4 (potrz tobelo) jest w odlegloici okolo 220 m od komery ZOSM jednok obszor przed
komisoriotem Policji jest dobrze widoczny. ByC moie moiliwe jest zoproponowonie outorowi przesuniecie
lokol i zocj i porki n gu bl iiej ko me ry.
Lokolizacjo nr 5 (potrz tobelo) Swidersko w pobli2u Mostu Pdlnocnego- to lokolizocjo wydoje sie niezosodno

ze wzglqd6w bezpieczeistwo- zlokolizowonie porkingu rowerowego w tok odludnym miejscu (tereny
zielone) moie spowodowoC duiq liczbq krodzieiy rower6w pomimo zostosowonio dedykowonej komery.
Rekomendujemy rezygnocjq z tej lokolizocji tym bordziej, 2e lokolizocjo nr 5 jest w pobliiu (200 m) od
lokalizocji nr 4 (potrz zdjqcie poniiej).
Poniiej przedstowiomy olternotywnie szocunkowy koszt dolqczenio lokdlizocji nr 4 Myiliborsko w pobliiu
komisariotu Policji w sytuocji gdyby uznano, 2e odlegloii 220 m i fokt zostosowonio komery PTZ nie bqdzie

rower6w."
Potencjalne skutki realizacji proiektu dla przestneni publicznei oraz spolecznoSci lokalnej
(wypelnia sie tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)
Poprawa bezpieczeristwa u2ytkownik6w d16g. Zapewnienie miejsc do parkowania rowe16w.

M
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Zmiana projektu
(wypelnia sie wrEc2nie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajE wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwoSci dokonania
zmian
Spos6b przekazania

16 kwietnia 2020r.

!

!

informacji

ffi

Uwagi

Zmiana zakresu projektu. Na podstawie przekazanej opinii

e-mail

telefon

osobiScie
Biura

Bezpieczehstwa i ZatzEdzania Kryzysowego, zmiana lokalizacji ustawienia
stojak6w rowerowych w pobli2u komisariatu przy ul. MySliborskiej o ok.
220 metr6w, co umo2liwi monitoring stojak6w rowerowych za pomocq
istniejacej kamery ZOSM. Ponadto, konieczne jest wylaczenie z zakresu

projektu budowy monitoringu dla lokalizacji przy ul. Swiderskiej. Monta2
monltoringu bqdzie niewsp6lmierny do koszt6w calego projektu oraz
zgodnie z opinie BB|ZK: ,,(...)dolqczenie takiej kamery do systemu
monitoringu miejskiego nie jest r6wnoznaczne z tym, 2e kamery bqdq
obslugiwane 24h/dobg przez operatora. Ze wzglqdu na ograniczenia
kadrowe bylyby to kamery przeznaczone do rejestracji obrazu z

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

terminie

X spelniono !

nie

spelniono

!

nie dotyczy

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

Wynik oceny merytorycznej
Pozytywny

N
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?llil -G tr5o"n,
(data i podpis osoby dokonujEcej oceny)

SK

,1 6 [ZE.

fl&o.u
{data, podpis i pieczQi burmistrza,
lub dyrektora jednostki wlaSciwego do

biu ra

oceny)

