Nr ESOG|: 1031
Znak Signumii:
Nazwa projektu: Bezpieczna, zielona iprzyjazna Klobucka

Karta oceny merytorycznej proiektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Zr6wnowaionej Mobilno5ci, Zarzqd D169 Miejskich

lnformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepis6w prawa powszechnie obowiazujacego, w tym akt6w prawa
miejscowego

-

spelniono

Uwagi:

2.

Projekt mie6ci siq w zakresie zadaf wlasnych m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepisow technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programujacymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie

sE

aktami prawa miejscoweBo. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletniq
PrognozA Finansowq dla zamieszczonych w niej przedsiqwziq6

-

spelniono

Uwagi:

5.

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich, w tym praw autorskich i praw zaleinych:

a.

projekt nie narusza praw autorskich

b.

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

-

-

spelniono

nie dotyczy

Uwagi:

6.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

7.

M.st. Warszawa posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomo6ciA, na kt6rej pro.iekt bedzie
realizowany

-

spelniono

Uwagi:

I

K

8.

Projektjest moiliwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu projektu lokallzacji. Realizacja
projektu nie koliduje z realizowanymi przedsiQwzieciami m.st. Warszawy - spelniono
Uwagi:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq na istniejaca w tej lokallzacji infrastrukturq

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie um02liwiajq realizacjg projektu

-

spelniono

Uwagi:

11. Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej- spelniono
Uwagi:

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu sq wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest m02liwe i pozwoli
zrealizowad projekt w trakcie roku budietowego

-

spelniono

Uwagi:

13. Projekt jest mo2liwy do zrealizowania w trakcie jednego roku bud2etowego

-

spelniono

Uwagi:

14. Projekt nie wymaga wykonania koleinych etap6w realizacji zadania w latach kolejnych
spelniono

-

UwaBi:

15. Mieszkaricy Warszawy moga korzystai z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagi:

16. W przypadku projekt6w infrastruktura lnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzqtu
lub urzqdzeri - minlmalna dostepno5d projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,
pomiqdzy godz. 6:00-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub niedzieli

-

spelniono

Uwagi:

17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacli, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczecia izako6czenia oraz
kryteria naboru - nie dotyczy
Uwagi:

N...

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w
realizowanych w ramach budietu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)
Koszt nasadzenia: Drzewa:68 szt x 1500 zl = 102 000 zl Krzewy:750 m2 x 150 zl = 172 5OO zl

Zakup, ustawienie, eksploatacja ioznakowanie 6 sztuk kosry betonowych - 11 79621 Wykonanie

fragmentu chodnika w ul. Taborowej w rejonie Urzedu do spraw Cudzoziemc6w. Zakladana
szerokosd 2,0 m, dtugosi ok. 50mb., material

p$y

50x50 + obrze2a i podbudowa. Wycena prac:

50mb x 2,0m x 4OOzlm2 = 40.000 zl + 10 000 dokumentacja projektowa

19. Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu wartoSci pojedynczego projektu

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje: Opinia Zarzadu Zieleni: W zakresie prac na terenie zieleni

-

opinia pozytywna

pod warunkiem nie wykonywania iadnych prac w obrqbie koron drzew. Usuwanie nawierzchni nie
moze byi ze szkodq dla istniejqcych korzenl

- jesli w obrqbie wymiany nawierzchni jest system

korzenlowy nalezy zastosowad zabiegi kt6re pozwola na unikniqcie ingerencji w korzenie a finalnie
zastosowany powinien by6 tzw. Chodnik podwieszany. JeSli zajdzie potrzeba usuwania jakichkolwiek

nasadzei

-

kaidorazowo nale2y uzgadniai I wystepowai o zgodq do ZZW. Odtworzenie zniszczonych

trawnik6w oraz ewentualnych nasadze6. wszelkie ewentualne nowe nasadzenia

-

uzgadniane zZZw.

Wszelkie prace prowadzone na terenach zieleni - zgodnie ze standardami ZZW. W Kwestii nowych
nasadzed

-

opinia pozytywna pod warunkiem: nale2y uwzglqdnii istniejEce nasadzenia, sieci

podziemne oraz widoczno6i, odleglosi od jezdni, celem unikniecia zasolenia. Gatunki roSlin muszq
by6 odpowiednio dobrane do warunk6w llstniejEcej roilinno6ci (standardy ksztaftowania zieleni
ZZW). Wszelkie nasadzenie wykonane w ramach projektu muszq byi objqte trzyletnia pielqgnacjq

-

po tym okresie ZZW przejmie ziele6 w swoje kompetencjq. (kosztorys musi zawlerad 3 letniq

pielqgnacjq) Opinia Biura Architektury lPlanowania Przestrzennego: Opinia pozwywna z uwagami.
WKPP popiera w caloSci o96lnE ideq pomyslu. Wymaga on jednak opracowania kompleksowego

projektu zagospodarowa nia terenu, uwzglqdniajqcego wystepujEce uwarunkowania przestrzennofunkcjonalne ul. Klobuckiej. Szczeg6lnie nale2y przeanalizowad mo2liwoSci wprowadzenia zieleni, w
tym form zieleni wysokiej. Projekt w tym zakresie powinien dqiy6 do tworzenia uporzqdkowanego

i

regularnego rzQdu nasadze6, chara kteryzujqcego siq jednolitq odlegloSciE pomiedzy poszczeg6lnymi
drzewami. Projektowane w ten spos6b szpalery powinny byd ksztattowane na mo2liwe jak
najdlu2szych odcinkach ulicy. Wszystkie rozwiqzania projektowe muszq byd zgodne z Standardami

ksztattowania zieleni, uwzglqdniajac jednoczeSnie dostqpnoSci i warunk6w ju2 istniejacej

infrastruktury piesze.i oraz rowerowej, oraz przestrzegajEc innych przepis6w prawa w zakresie
zagospodarowania pobocza d16g. Niezaleienie od powy2szego przypomlnamy, ie wszystkie
zwycieskie projekty powinny zostad zgloszone do WKPP celem oceny przyjetych ostatecznych

/t

rozwiEzai w projekcie. Opinia Zarzadu Oczyszczania Miasta W ramach realizacji projektu nalezny
przewidziei zakup koszy betonowych z deklem plaskim o pojemnosci 55 litr6w. Opinia Urzqdu
Dzielnicy do ul. Taborowe.i Wykonanie fragmentu chodnika w ul. Taborowej w rejonie Urzqdu do
spraw Cudzoziemc6w. (chodnik przed Urzqdem ds. Cudzoziemc6w istnieje izapewne wniosek

dotyczy brakujqcego chodnika od strony ul. Klobuckiej). Opinla pozytywna.

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwoSci dokonania zmian: 28-04-2OZL

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Ustalono ostateczny ksztatt projektu.

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

informacji

-

spelniono

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoleczno6ci lokalnej:
Poprawa estetyki przestrzeni oraz poprawa bezpieczefstwa pieszych.

Uzasadnienie negatywnej oceny:

Wynik oceny merytorycznej: pozytywny
Data przeprowadzonej oceny:

27

KIE RO\^,/N

I

-04-202L

lmiQ inazwisko pracownika oceniajEcego: Anna JastrzQbska, Szymon Fertacz

Data zatwierdzenia kafiy: 28-04-2027

lmie, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajqcej kartq: t ukasz Puchalski - Dyrektor Z0M

' ESOG

-

elektroniczny system obslugi budietu obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie projekt6w i ich ocene oraz

gtosowanie.
Signum

-

elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie Miasta.

