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Nazwa projektu: Miejsca dla dostawc6w i kurier6w

Karta oceny merytorycznei projektu zgtoszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rck2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Parkowania, ZaruEd D169 Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

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

-

spelnlono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepisdw technlcznych

-

nie spelniono

Uwagi: Zgodnie z przepisami, post6j pojazd6w o dopuszczalnej masie calkowitej ponad 2,5

t

nie

jest dozwolony na chodniku. Na czq6ci wskazanych w projekcie ulic miejsca do parkowania

znajduje siq obecnie na chodnikach, zatem przeznaczenie ich dla dostaw nie jest mo2liwe. 2)

Samo wyznaczenie miejsca dla dostawcy nie oznacza rozwiqzania problemu. Konieczne jest

wypracowanie systemu egzekwowania kto jest dostawcq ijest uprawniony do korzystania

z

takiego miejsca. Obecnie takiego systemu nie ma, za5 miejsca dla dostaw sq realizowane tylko

jako pilotai (np. na ul. Francuskiej, we wsp6lpracy

z

wszystkimi przedsiQbiorcami

z

tej ulicy).

Wyznaczenle miejsc bez przeprowadzenia takiej analizy iScislej wsp6lpracy z zainteresowanymi

przedsiqbiorcami nie spelni celu projektu. 3) ZDM nie dysponuje systemem do elektronicznej

\

weryfikacji dluBosci postoju na danym miejscu postojowym. Utworzenie iwdroZenie takiego

systemu to zadanie znacznie wykraczajqce poza bud2et obywatelski (przede wszystkim ze

wzglqdu na czas potrzebny do wprowadzenia takiego systemu).

4.

Projekt nie jest sprzeczny

dokumentami programujAcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie
aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletniq
z

Prognozq Finansowa dla zamieszczonych w niej przedsiewziqi

-

sq

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 dolqczona zgoda autora na wykorzystanie utworu (je2elijest
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 nieruchomoscia, na kt6rej projekt bqdzie
realizowany

-

spelniono

UwaBi:

8.

Projekt jest mo2liwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji. Realizacja

projektu nle koliduje

z

realizowanymi przedsiqwziqciami m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagl:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokallzacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq na istniejecq w tej lokalizacji infrastrukture

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie umo2liwiaje realizacjq projektu

-

spelniono

Uwagi:

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

l'\

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu

sE

wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,

zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest mozliwe i pozwoll
zrealizowad projekt w trakcie roku budietowego

-

spelniono

Uwagi:

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

-

nie spelniono

Uwagi: ZDM nie dysponuje systemem do elektronicznej weMkacji dlugo6ci postoju na danym
miejscu postojowym. Utworzenie iwdroienie takiego systemu to zadanie znacznie wykraczajqce
poza bud2et obywatelskl (przede wszystklm ze wzglqdu na czas potrzebny do wprowadzenia

takiego systemu).

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

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkaicy Warszawy moga korzystad z projektu nieodplatnie

-

nie spelniono

Uwagi: 5) Miejsca postojowe w obrqbie Strefy PlatneBo Parkowania Niestrze2onego wia2a sie

z

oplatq.
16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzetu
lub urzqdzeri

-

minimalna dostqpno6e projektu wynosi co najmniei 25 godzin tygodniowo,

pomiedzy godz. 5:00-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub nledzieli

-

spelniono

Uwagi:

17. 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
kryteria naboru

-

nie dotyczy

Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w
realizowanych w ramach bud2etu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)

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

-

spelniono
Uwagi: projekt praktycznie nie wiqie siq z kosztami, zatem nie ma powodu oby poddawad go pod

glosowanie w celu zapewnienia finansowania jego realizacji.

V

Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o mo2liwo5ci dokonania zmian: 18-03-2021

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacjq o powodach negatywnej oceny

Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania

informacji

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoteczno6ci loka lnej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
1) Bud2et obywatelski siuiy pozyskaniu Srodk6w na realizacjq zadari wybranych przez

mieszkahc6w w glosowaniu. Projekt praktycznie nie wiaze siq z kosztami, zatem nie ma powodu

oby poddawai go pod glosowanie w celu zapewnienia finansowania jego realizacji. 2) Samo
wyznaczenie miejsca dla dostawcy nie oznacza rozwiazania problemu. Konieczne jest

wypracowanie systemu egzekwowania kto jest dostawca ijest uprawniony do korzystania

z

takiego miejsca. Obecnie takiego systemu nie ma, za6 miejsca dla dostaw sq realizowane tylko
jako pilotai (np. na ul. Francuskiej, we wsp6lpracy

z

wszystkimi przedsiqbiorcami

z

tej ullcy).

Wyznaczenle miejsc bez przeprowadzenia takiej analizy iScislej wsp6lpracy z zainteresowanymi

przedsiqbiorcami nie spelni celu projektu. 3) ZDM nie dysponuje systemem do elektronicznej
weryfikacji dlugoSci postoju na danym miejscu postojowym. Utworzenie iwdrozenie takiego
systemu to zadanie znacznie wykraczajqce poza budiet obywatelski (przede wszystkim ze

/]{

wzglqdu na czas potrzebny do wprowadzenia takiego systemu).4) Zgodnie z przepisami, post6j
pojazd6w o dopuszczalnej masie calkowitej ponad 2,5

t

nie jest dozwolony na chodniku. Na

czq6ci wskazanych w projekcle ulic miejsca do parkowania znajdujq siq obecnie na chodnikach,

zatem przeznaczenie ich dla dostaw nie jest mo2liwe. 5) Miejsca postojowe w obreble Strefy

Platnego Parkowania Niestrze2onego wiazq siq

z

oplatE. co do zasady projekty z budzetu

obywatelskiego powinny byi dostqpne nieodplatnie

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 18-03-2021

lmiq inazwisko pracownika oceniajqcego: Michat Lejk, Mikolaj Pie6kos
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obstugi budzetu obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie projekt6w i ich ocenq oraz

glosowanie.
ii

Signum

-

elektroniczny

obiegu dokument6w w Urzedzie Miasta.

