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Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu
Budowa i remont chodnik6w wzdlui Plochoci6skiej

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

Wydzial Utrzymania i Remont6w Dr6g (URD)
Zarzqd D169 Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepis6w prawa
powszechnie obowiazuiacego, w tym
aktr5w prawa miejscowego

I spelniono !

nie spelniono

2.

Projekt mie5ci siq w zakresie zadai wlasnych
m.st. WaEzawy

ffi

!

nie spelniono

3,

M.st. Warszawa posiada tytul prawny
do dysponowania nieruchomo5ci1
na kt6re, projekt bqdzie realizowany

I spelnlono !

nie spelniono

spelniono

Uwagi:

1.

2.

Budowa chodnika na odcinku od planowanego skrzy2owania Krzy26wki/Ptochociriska do
istniejEcego chodnika na wysoko5ci przejscia dla pieszych przy numerze 19 (ok. 132 metry)

-

niestety brak jest moiliwo5ci zbudowania chodnika, ze wzglqdu na prywatne dzialki, na kt6rych
miatyby powstai chodnik. W zwiqzku z powyzszym ten odcinek zostal wylqczony z projektu.
Budowa chodnika na odcinku od istniejEcego chodnika przy przej6ciu dla pieszych na wysokofci
numeru 15 do planowanego skrzy2owania Krzyz6wki/Plochociriska (ok. 260 metr6w + dojicie do
przejicia dla pieszych przez Plochoci6skq: ok. 20 metr6w) - tutaj zaproponowano budowq
chodnika po stronie p6lnocnej ul. Plochoci6skiej, ze wzglqdu na brak mo2liwoici zbudowania
chodnika na dzialkach w u2ytkowaniu wieczystym lub

A,I

Karta oceny merytorycznej proiektu zgloszonego do budzetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich,

w tym praw autorskich i praw zaleinych

4. !

projekt nie narusza praw

autorskich

| fi spetniono

!

nie sperniono

!

do projektu zostala dolaczona zgoda autora
na wykorzystanie utworu (jeieli jest wymagana)

Uwagi:

)'

Projekt nie narusza norm, standard6w
oraz pnepis6w technicznych

ffi

!

nie spelniono

Projekt jest moiliwy do zrealizowania
we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji,
wtym czy realizacia projektu nie kolidule z
m.st.

I spelniono !

nie spelniono

I spetniono !

nie spelniono

I

nie speln iono

spelniono

Uwagi:

.
o'
Uwagi:

.
''

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu
proiektu lokalizacii nie naruszy gwarancii

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq
na rstnretaca w

Uwagi:

r-'

Dostepne na rynku technologie umoiliwiaie
realizacjq projektu

spelniono

!

Uwagi:

9.

W prrypadku, gdy do realizacli profektu sq
wymagane decyzje administracyjne, poarvolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniene,
czy ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli

zrealizoiva6 oroiekt w

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie dotyczy

trakie roku

Uwagi:

10.

Proiekt iest moiliwy do zrealizowania
w trakcie jednego roku budietowego

I

spetniono

!

nie spetniono

Uwagi:

s
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11.

Projekt nie iest sprzeczny z dokumentami
programujacymi rozw6j m.st. Warszawy
niebedecymi aktami prawa miejscowego,
w tym strategramr, programamr oraz
Wieloletnie ProBnozQ Finansowa w zakresie

ffi spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

1r2. I;ilfl1.y"h'h-Y"'osakorzvsta6

lx,o"rniono

!niesperniono

Uwagi:

15.

W prrypadku projek6w infrastrukuralnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzetu lub urzqdzefi - minimalna dostqpno66
proiektu wynosi co najmniej 25 todzin
tygodniowo, pomiqdzy todz. 6:00-22:00,

ffi

spelniono

!

lE

spelniono

!niespelniono ffinie

nie spelniono

!

nie

Uwagi:

14.

W prrypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonej grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekrutacli, w tym sposib irformowania
o rekrutacji, termin jei rozpoczecia
i zakoriczenia oraz krYteria naboru

Uwagi:

t)'

Projekt nie zaklada wykonania

dokumentacji

wylacznie i

proiektowej

i

o.,'

L\l

spelnrono

L-l

nre spelnlono

Uwagi:

Projekt nie wiqie siq z koniecznosciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji
zadania w latach

ffi spetniono

nie spetniono

Uwagi:

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, I
17' ;;;;];;il;il
il'-fiffi;;;;; I
Uwagi:

18.

Kosztorys realizacji projektu
3

/u

o-

X snerniono

!

nie speiniono
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(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach

budietu obwatelskiego oraz kosztami eksploatacjl w roku wykonania)
Dla remontu chodnika
744m x Zm = ok. 288 m2
288 m2 x 400 zvm2 = ok. 115 200 zt + 20 000 zl. projekt
Dla budowy chodnik6w
- Budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przej5cia dla pieszych na wysokoSci numeru
15 - przy osiedlu Riviera Park (ok. 180 metr6w)- koszt: 92 000 zl
- budowa chodnika na odcinku od istniejacego chodnika przy przej6ciu dla pieszych na wysoko5ci numeru
15 do ul. Spedycyjnej - koszt 240 OOO zt
tEczny koszt: ok.467 2OO zl.

to

Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji
w ramach limitu warto5ci pojedynczego projeku

ffi spelniono

!

nie spetniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje
Projekt uzyskal pozytywne opinie BA|PP, BPMiT, ZZW oraz nie koliduje

z

inwestycjami MPWiK oraz

lnnogy.

Wnioskodawca zrezygnowai z czeSci:
- remont chodnika na odcinku od ulicy Hucznej (przy przystanku Plochoci6ska 04) do istniejEcego
chodnika na wysokoSci numeru 10 (ok. 152 metry),
ze wzglqdu na calkowity koszt projektu.jak i dobry stan chodnika.

Potencjalne skutki realizacji prolektu dla pnestzeni publicznej oraz spolecznoSci lokalnej
(wypetnia sie tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)
Remont i budowa chodnika wptynie znaczqco na poprawg bezpieczefstwa ikomfort uiytkowania
chodnika przez pieszych.
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Zmiana projektu
(wypetnia

siQ

wylqcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajq wprowadzenra zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwoSci dokonania
zmian
Spos6b przekazania

informacji

03.04.2020

ffi

e-mail

I

!

tetefon

osobi6cie

Uwagi
Zgode na zmiany w proiekcie uzyskano dnia 08,05.2020

Zgoda (plsemna lub elektroniczna)

I spelniono !

nie

spelniono

!

nie dotyczy

5 dni od dnia przekazania informacji

lnformocje o zmionach wprowodzonych zo zgodq projektodowcy, o tokZe uzosodnienie tych zmion
noleiy zomieicit w zolqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznei

GLOV'J

(data i podpis osoby dokonujEcej oceny)

N\ 5

