Nr ESOG': 137
Znak Signum":

Nazwa projektu: Scie2ka rowerowa na Al. Niepodleglosci

Karta oceny merytorycznei proiektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Pod

miot dokonujqcy oceny merytorycznej

Wydzial Zr6wnowa20nej Mobilno6ci, Zatzqd w6g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

Projekt miesci siq w zakresie zada6 wlasnych m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny

z

dokumentami programujqcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie sa

aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, proBramami oraz Wieloletnia
Prognoza FinansowA dla zamieszczonych w niej przedsiqwziqi

-

spelniono

Uwagi:

5.

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

a. projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
b. do projektu zostala doleczona zgoda autora na wykorzystanie utworu Ueieliiest
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 nieruchomosciq, na kt6rej projekt bqdzie
realizowany

-

Uwagl:

/u

spelniono

Projekt jest moZliwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji. Realizacja

projektu nie koliduje

realizowanymi przedsiqwziqciaml m.st. Warszawy

- nie spelniono
(cieika
Uwagi: Wnioskowana
rowerowa w Al. NiepodlegloSci na odcinku od ul. Woronicza do ul.
z

Domaniowskiej zostala zaprojektowana w ramach projektu Rozbudowy Zintegrowanego Systemu
ZatzAdzania Ruchem w al. Niepodleglosci. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie projekt6w

organizacji ruchu isygnalizacji na remont i dostosowanie do pracy w akomodacji i koordynacji

syBnalizacji Swietlnych na skrzy2owaniach ulicy al. Niepodleglo6ci na odc. Nowogrodzka

-

Dworzec Poludniowy wraz z zaprojektowaniem na calym odcinku infrastruktury rowerowej.
Projekt jest zadaniem inwestycyjnym m.st. Warszawa, wpisanym do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2O2t-2O24. Projekt jest nadal w opracowaniu, ale geometria drogi w zakresie
prowadzenia drogi rowerowej zostala ju2 zatwierdzona.

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nle naruszy gwarancjl

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

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostqpne na rynku technologie umo2liwiaja realizacje projektu

-

spelniono

Uwagi:

7L, Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej

-

spelniono

Uwagl:

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu sq wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest mo2liwe i pozwoll
zrealizowad projekt w trakcie roku bud2etowego

-

nie spelniono

Uwagi: Realizacja zadania, w kt6rych zakres wchodzi przebudowa sygnalizacji (wietlnej, nie jest
mo2liwa w ciqgu jednego roku budietowego.

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

-

nie spelniono

A

Uwagi: Realizacja zadania, w kt6rych zakres wchodzi przebudowa sygnalizacji Swietlnej, nie jest
mo2liwa w ciqgu jednego roku bud2etowego.

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

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkadcy Warszawy mogE korzystai z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagi:

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegaiqcych na zakupie sprzetu
lub urzqdzef

-

minimalna dostqpno6d projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

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

-

spelniono

Uwagl:

17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odblorc6w

-

wskazuje zasady

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

-

nie dotyczy

Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w
realizowanych w ramach budietu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)
Nie weryfikowana z powody oceny negatywnej

19. Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu warto5ci pojedynczego projektu

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o mo2liwosci dokonania zmian: ]4-04-202].

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacje o powodach oceny negatywnej.

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

informacji

/1

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoteczno5ci lokalnej

:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
Wnioskowany projekt koliduje z innym zadaniem rewaloryzowanym przez m.st. Warszawa. Droga
rowerowa zostala zaprojektowana w ramach projektu Rozbudowy Zintegrowanego Systemu
ZaftAdzania Ruchem. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie pro.iekt6w organizacji ruchu i

sygnalizacji na skrzyzowaniach ulicy Al. Niepodleglo5ci na odc. Nowogrodzka
Poludniowy wraz

z

-

Dworzec

zaprojektowaniem na catym odcinku infrastruktury rowerowej. Ponadto

realizacja zadania, w kt6rych zakres wchodzi przebudowa sygnalizacji 5wietlnej, nie jest moiliwa
w ciqgu jednego roku bud2etowego.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 73-04-2021

ISPOLECZNEJ
Data zatwierdzenia karty: 14-04-2021
Pi

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby

ESOG

-

t ukasz Puchalski, Dyrektor ZDM

zglaszanie projekt6w iich ocenq oraz

elektroniczny system obslugi bud2etu

gtosowanie.
Signum

-

elektroniczny system obiegu

w Urzedzie

