Nr ESOG': 1305
Znak Signum":

Nazwa projektu: O6wietlenie Waluszewskiej

Karta oceny merytorycznej projektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Pod

miot dokonujqcy oceny merytorycznej

Zarzqd Dr6g Miejskich - Wydzial O(wietlenia

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny

z

dokumentami programujqcyml rozw6.i m.st. Warszawy, kt6re nie sq

aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz WieloletniE
Prognozq Finansowq dla zamieszczonych w niej przedsiqwziQC

-

spelnlono

Uwagi:

5.

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich, w tym praw autorskich i praw zale2nych:

a.
b.

projekt nie narusza praw autorskich

-

spelniono

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

-

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 projekt bedzie
realizowany

ll.

-

nie spelniono

Uwagi: Miasto Stoleczne Warszawa nie posiada tytulu prawnego do nastepujQcych
nieruchomoSci, kt6re sa niezbqdne do budowy infrastruktury oSwietlenia wzdlu2 ulicy
Waluszewskiej: - dz .ew.73/2 obreb 4-17-11 - wladanie: Skarb Padstwa; oznaczenie uiytku: LsVl

- dz. ew. 5/41 obrqb 4-05-01 - wladanie: Skarb Paristwa; oznaczenie

obrqb 4-05-01 - wladanie: Pozostale; oznaczenie u2ytku:

LsV - dz.

uiytku:

LsV -

dz. ew.5142

ew. 64 obrqb 4-17-11 -

wladanie: Pozostale; oznaczenie uzytku: LsVl - dz. ew. 55 obreb 4-17-11 - wladanie: Pozostale;
oznaczenie uzytku: LsVl -dz.ew.58/2 obreb4-17-11 -wladanie: Pozostale; oznaczenie u2ytku:

lsvl

8.

- dz. ew. 29/1 obrqb 4-05-01 - wladanie: Pozostale; oznaczenie uZytku: LsVl, RVI

Projektjest moZliwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji. Realizacja
projektu nie koliduje z realizowanymi przedsiewziQciami m.st. Warszawy - nie spelniono
Uwagi: Miasto Stoleczne Warszawa nie posiada tytulu prawnego do wszystkich nieruchomo6ci
niezbqdnych do realizacji projektu.

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq na istniejqcq w tej lokalizacji infrastrukturq

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie umoZliwiaja realizacjq 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 mo2liwe i pozwoli

zrealizowai projekt w trakcie roku budZetowego

-

spelniono

Uwagi:

13. Projekt jest mo2liwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budzetowego - spelniono
Uwagi:

/r\

14. Projekt nie wymaga wykonania koleinych etap6w reallzacji zadanla w latach kolejnych

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkaicy warszawy moBa korzystad z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagi:

15. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzqtu
lub urzqdze6

-

mlnimalna dostqpno6d projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiqdzy godz. 6:00-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub niedzieli

-

spelniono

Uwagi:

u.

W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia i zakoiczenia oraz
kryterla naboru

-

nie dotyczy

Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglednieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w
realizowanych w ramach budietu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)

Naleiy wykonai: 1. projekt budowlano - wykonawczy: koszt ok. 50 000 zl 2. budowa: ok. 50
stup6w

z

wysiqgnikami ioprawa

LED,

ok. 1250 metr6w sieci kablowej - koszt ok. 375 000 zl

Szacowany calkowity kosztorys:425 000 zl brutto.

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

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwo6ci dokonania zmian: 10-03-2021

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacjq o powodach oceny negatywne,

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

informacji

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoteczno5ci loka I nej

:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
Miasto Stoleczne Warszawa nie posiada tytulu prawnego do nieruchomosci, kt6re sq niezbqdne
do realizacji projektu.

Wynik oceny merytorycznej : negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 05-03-202

1

lmiq inazwisko pracownika oceniajqcego: Jakub Miernik, Mlkolaj Pierikos

NACZr' r'1!r/\1^',n7lALu

Data zatwierdzenia karty: 10-03-2021

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajqcej kartq: tukasz Puchalski,

11",,
- elektroniczny system obslugi bud2etu obywatelskiego, umo2liwia zglaszanie
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie Miasta.
' ESOG

