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Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

SPACEROWO. Uzupelnienie ciqgu komunikacyjnego dla pieszych.

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

Wydzial Zr6wnowaionej Mobilnoici
Zarzqd D169 Miejskich

!nformacie o przeprowadzonei ocenie meMorycznei

1.

Projekt nie narusza przepis6w prawa
powszechnie obowiazujqceto, wtym
prawa miejscowego

akt6w I

X spelniono

!niespelnlono

t spelnlono
^

Llnlespelnlono

Uwagi:

-'

Proiekt mieSci sie w zakresie zadai wlasnvch
m.st. Warczawy

I
|

Uwagi:

M.st. Warszawa posiada tytul prawny do
dysponowania nieruchomoScil na kt6rej

I spelniono !

1

,t\

nie spelniono
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Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich,

w tym praw autorskich i praw zaleinych

4, E projekt nie narusza praw autorskich
! do projektu zostala dolqczona zgoda autora

I spelniono !

nie spelniono

I

!

nie spetniono

X spetniono !

nie spelniono

I spelniono !

nie spelniono

na wvkorzvstanie utworu

Uwagi:

)'

Proiekt nie narusza norm, standardriw oraz
przepis6wtechnicznych

spetniono

Uwagi:

6,

Projekt jest moiliwy do zrealizowania we
wskazanei w zgloszeniu prolektu lokalizacii, w
tym czy realizacja projektu nie koliduje
realizowanymi przedsiqwzieciami m.st.

z

I

Uwagi:

7
''

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu
proiektu lokalizacji nie naruszy gwarancji
udzielonel m.st. Warszawie przez wykonawcq
na istnieiQce w tei lokalizacji infrastrukturq

Uwagi:
Ze wzglqdu na gwarancjq na nowy chodnik

wzdlui ul. Nocznickiego konieczne jest wylaczenie z zakresu
projektu poprawy przebiegu chodnika wzdlu2 ul. Nocznickiego. Chodnik zostat wybudowany pod konlec
2019 roku orzez orywatneso inwestora.

^
o'

Dostepne na rynku technologie
realizaciQ

proiekt,

umoiliwiaia I

I

o-,

|Z\l

spelnlono Ll

nle spelnlono

Uwagi:

W przypadku, gdy do realizacji proiektu sQ
wymagane decazje administracyjne,
oozwolenia. zezwolenia. ooinie lub inne

e'
ffi;;",,r';;;il;;;:il;'*"nli"*

moiliwe i pozwoli zrealizowad projekt w trakcie

I

lX

soerniono

!

nie sperniono

!

nie dotvczv

roku
Uwagi:

ru'

Prolekt jest moiliwy do zrealizowania w
trakcie iednego roku budietowego

ffi

spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

$
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rl.

Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami
programujqcymi rozw6i m.st. Warszawy
niebedacymi aktami prawa miejscowego, w
tym strategiami, programami oraz
wieloletniq Protnoza Finansowq w zakresie

I spelnlono f]

nle spelniono

Uwagi:

12'

Mieszkafcy WaBzawy moga korzysta6

z

;;;ffi;t;ilil'!!v6q^vr-'*s!r

I
I

nz

Xsperniono

!niesperniono

Uwagi:

w prrypadku projekt6w

13.

inf rastrukturalnych,
remontowych lub polegajecych na zakupie
sorzetu
minimalna dosteono6d
-'.:'l:.--lub urzadzeri
-.--.---.: - ..::.::.1:.::.:
-,-,-...-- ,I
prorelcu wynosr co nalmnrel 25 godzln
I
tygodniowo, pomiqdzy godz. 6:00-22:00, z
lub niedzieli

X
-

spetniono

f

!

spelniono

!

l

nie sperniono

f_l nie d

nie spelniono

I

Uwagi:

l'l'

W przypadku, gdy proiekt skierowany jest do
ograniczonei grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekrutacji, w tym spos6b
informowania o rekrutacji, termin jej
rozpoczqcia i zakofczenia oraz kryteria
naboru

nie

Uwagi:

1s.

wvrqcznie
::ff$"ffiT?:,lwvkonania

I

!

nie sperniono

I spelniono !

nie spelniono

X snerniono

Uwagi:

Projekt nie wieie siq z koniecznosciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji
zadania w latach
Uwagi:

L7,

wykonawcy,
trybu lego wyboru lub znak6w towarowych
Brak wskazania potenclaln€go

Uwagi:

h

I
|

X spelniono !
-

nie spetniono
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18,

Kosztorys realizacji proiektu
(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania projekt6w oraz kosztami utrzymania projektu w roku

Kosztorys:

-chodnik: 300mb x 2,0 m x 4OO zl/m2 = 240
-projekt: 5 000 zl
-eksploatacja w roku budietu: 5 000 zl

OOO

zl;

-suma: 250 000 zl

,r.

[31-',]:-1"-lT.1f:-:::i:y^realizacliw
lmrtu wanoscr poJeoynczego prolektu

ramach

| [

sperniono

I

!

nie sperniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje
Opinie:

a)

b)

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy:,, Opinio pozytywno, chodnik
powinien miei minimolnq szerokoii trosy wolnej od przeszk6d r6wnq 1,8 m (szerokoit
rekomendowono przez Standordy infrostruktury dlo pieszych) i posiodo( nowierzchniq zgodnq ze
Stondordomi, zor6wno w zokresie moterialu, jok iwqtku uloienio"
Biuro Polityki Mobilnosci iTransportu m. st. Warszawy:

L-p.747
Speceroeo. Urupdnlenle ciaBu tomunllacyrnego
dla pi!!rydr.

Opinr. porytlarnt
Suteruj.my Gwrntualnl koordynrci! r proiett"m , gO
nr

"761

RclEryinh I bcrpieclnhj- Bri!'lr

dta

,/'/'
1""

o)

t

Zarzqd Zieleni m. st. Warszawy: ,,Opinio pozytywno z uwogomi (dot. poso drogowego ul.

W6lczyiskiej, Sokroteso, Nocznickiego).Przebieg chodniko musi uwzglqdnioi istniejqce drzewo.
Nie wyroiamy zgody no budowq nowierzchni w bezpoirednim sqsiedztwie drzew (pod obrysem
koron). Chodnik w rejonie rosnqcych no trowniku top6l biolych (drzewo cenne) noleiy
poprowodzit od strony torowisko. Mlode nosodzenio grusz powinny byi wygrodzone no czos
p rowodze n i o proc zie m nych."

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznei oraz spolecznoSci lokalnej
(wypelnia siq tylko w pzypadku projekt6w ocenionych pozytywniel
Budowa chodnika w miejscu wydeptanej 5cieiki.

N\
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Zmiana proiektu
(wypetnia siQ wylqcrnie w przypadku prolekt6w, kt6re wyma8aje wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwo6ci dokonania
zmian
Spos6b przekazania

lnformacji
Uwagi

L2 czenlca 2O2O

I

e-mail

r

.

I

!

telefon

osobi6cie

Zmiana zakresu projektu. Ze wzglqdu na gwarancjq na nowy chodnik
wzdlu2 ul. Nocznickiego konieczne ,est wylqczenie z zakresu projektu
poprawy przebiegu chodnika wzdlu2 ul. NocznickieSo. Chodnik zostal
inwestora.
koniec 2019 roku

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

!

spelniono

!

nie spelniono

zmian naleiv zamie6ci6 w zalaczniku do ninieiszei kartv ocenv.

(data i podpis osoby dokonujAcej oceny)
jednostki wlaiciwego do dokonania oceny)

