Nr ESOGi: 135
Znak Signumii:
Nazwa projektu: Poidełka wody pitnej

Karta oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do budżetu
obywatelskiego w Warszawie na rok 2022
Podmiot dokonujący oceny merytorycznej
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej
1. Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa
miejscowego – spełniono
Uwagi:
2. Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy – spełniono
Uwagi:
3. Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych – nie spełniono
Uwagi: Usytuowanie skrzynek hydrantowych na których montowane są "źródełka warszawskie"
w zgłoszonych lokalizacjach nie gwarantują prawidłowej ich lokalizacji i są w kolizji z komunikacją
ruchu pieszego bądź ruchu kołowego lub znajduje się w terenie zieleni co nie gwarantuje
prawidłowego dostępu dla osób z niepełnosprawnością.
4. Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy, które nie są
aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletnią
Prognozą Finansową dla zamieszczonych w niej przedsięwzięć – spełniono
Uwagi:
5. Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych:
a. projekt nie narusza praw autorskich – nie dotyczy
b. do projektu została dołączona zgoda autora na wykorzystanie utworu (jeżeli jest
wymagana) – nie dotyczy
Uwagi:
6. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych –
spełniono
Uwagi:
7. M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie
realizowany – nie spełniono
Uwagi: lokalizacja teren fontann na Służewie (niedaleko ul. Mozarta) - wzdłuż ul. W.A. Mozarta
brak skrzynek hydrantowych. Teren poza pasem drogowym ul. W.A. Mozarta znajduje się w
użytkowaniu wieczystym spółdzielni.
8. Projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji. Realizacja
projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy – nie spełniono

Uwagi: 1. ul. Wałbrzyska - usytuowanie skrzynek hydrantowych nie gwarantuje prawidłowej
lokalizacji źródełka i jest w kolizji z komunikacją ruchu pieszego bądź ruchu kołowego lub
znajduje się w terenie zieleni co nie gwarantuje prawidłowego dostępu dla osób z
niepełnosprawnością.2. Okolice amfiteatru na Służewie - skrzynka hydrantowa znajduje się przy
wejściu na teren zieleni od ul. S. Bacha jednakże jej usytuowanie nie gwarantuje prawidłowej
lokalizacji źródełka i jest w kolizji z komunikacją ruchu pieszego oraz znajduje się w terenie zieleni
co nie gwarantuje prawidłowego dostępu dla osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie chodnik
jest zbyt wąski dodatkowo zawężany przez parkujące samochodu wzdłuż ul. S. Bacha.3. Okolice
Centrum Handlowego LAND - we wskazanym rejonie brak skrzynek hydrantowych. W niedalekiej
odległości znajduje się Zdrój wody oligoceńskiej „Służew nad Dolinką”.4. Teren Domu Kultury SDK
- skrzynka hydrantowa znajduje się przy przejściu dla pieszych naprzeciwko SDK (ul. S. Bacha)
jednak jej usytuowanie jest w kolizji z komunikacją ruchu pieszego (znajduje się pośrodku
chodnika).5. Okolice zbiornika retencyjnego (park wokół stawu pomiędzy zajezdnią tramwajów, a
Uniwersytetem Warszawskim” - we wskazanym rejonie brak skrzynek hydrantowych.6. Teren
fontann na Służewie (niedaleko ul. Mozarta) - zgodnie z uwagami w pkt. 7
9. Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji
udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę –
spełniono
Uwagi:
10. Dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu – spełniono
Uwagi:
11. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej – spełniono
Uwagi:
12. W przypadku, gdy do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli
zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego – nie spełniono
Uwagi: W opinii organów pełniących nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi w sprawie możliwości instalacji źródełek w ogólnodostępnych miejscach publicznych sposób
korzystania z urządzeń wiąże się z dotykaniem przycisków w celu uruchomienia wypływu wody i
pochylaniem nad urządzeniem. W czasie korzystania nie można wykluczyć kasłania i dmuchania,
co może powodować osadzanie się wydzielin na powierzchni źródełek i z uwagi na sposób i
możliwe drogi zakażenia wirusem SARS CoV-2 montaż urządzeń „jest ryzykowny”.
13. Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego – nie spełniono
Uwagi: Budowa przyłącza wodociągowego, aby wykorzystać drugi sposób montażu źródełek,
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i decyzji przekracza jeden rok budżetowy, co jest
niezgodne z założeniem realizacji projektów obywatelskich w m.st. Warszawa.
14. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych –
spełniono
Uwagi:
15. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z projektu nieodpłatnie – spełniono
Uwagi:

16. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu
lub urządzeń – minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,
pomiędzy godz. 6:00–22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli – spełniono
Uwagi:
17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców – wskazuje zasady
rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz
kryteria naboru – nie dotyczy
Uwagi:
18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów
realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)
19. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu –
spełniono
Uwagi:
Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o możliwości dokonania zmian:
Sposób przekazania informacji:
Uwagi:
Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania
informacji – nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
społeczności lokalnej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
Do zastosowania w przestrzeni m.st. Warszawy opracowana została indywidualna forma źródełka
z wodą pitną tzw. „źródełka warszawskie”. Zgodnie z przyjętą technologią montażu źródełek,
mogą być instalowane w miejscu istniejących hydrantów podziemnych oraz na przyłączu
wodociągowym. Zgłoszone w projekcie lokalizacje zostały poddane analizie, która ujawniła, że nie
jest możliwe zainstalowanie w tych miejscach „źródełek warszawskich” na istniejących
skrzynkach hydrantowych, ponieważ po zamontowaniu urządzeń nie spełnione zostaną wytyczne

pod kątem zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie budowa
przyłącza wodociągowego, aby wykorzystać drugi sposób montażu źródełek, wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych zgód i decyzji przekracza jeden rok budżetowy, co jest niezgodne z
założeniem realizacji projektów obywatelskich w m.st. Warszawa.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 27-04-2021
Imię i nazwisko pracownika oceniającego: Karolina Arnista-Puchalska
Data zatwierdzenia karty: 27-04-2021
Imię, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzającej kartę: Kamila Nowocin

i

ESOG – elektroniczny system obsługi budżetu obywatelskiego, umożliwia zgłaszanie projektów i ich ocenę oraz
głosowanie.
ii

Signum – elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta.

