Nr ESOG': 1661
Znak Signum":

Nazwa projektu: Naprawiamy rondo 40-latka ! Bezpieczne przejScia podziemne i wygodny parking

Karta oceny merytorycznej projektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Pod

miot dokonujqcy oceny merytorycznej

Wydzial TZM, ZDM

I

nformacje o prze prowadzonej oce n ie merytorycznej

1.

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

-

nie spelniono

Uwagi: Projekt jest niezgodny ze ,,StrategiE rozwoju m.st. Warszawy Warszawa 2030', w
szczeg6lnoSci z celem 3.1 (poprzez obni2enie jakoSci przestrzeni publicznej i przeznaczenie jej

znaczne.j czqSci na parkowanie i.iezdniq), celem 3.2 (poprzez ograniczenie zieleni ulicznej) oraz

celem 3.3 (kt6ry zaklada ograniczanie ruchu samochodowego w strefie S16dmiejskiej). Strategia

ta zostata uchwalona przez Radq m.st. Warszawy 10 maja 2018 r. Projekty sprzeczne ze strategia
nie mogA byi realizowane w bud2ecie obywatelskim.

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

Proiekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technlcznych

-

nie spelniono

Uwagi: Zgodnie ze,,Standardami dostqpno5ci m.st. warszawy', przyjqtymi zarzqdzeniem

prezydenta m.st. Warszawy nt \682/2077 , Przestrze6 publiczna powinna byd w pelni dostqpna,

to znaczy - odpowiadad na potrzeby wszystkich uZytkownlk6w, wprowadzajqc rozwiqzania

dostqpne i przyjazne dla maksymalnie szerokiej grupy os6b. Projekt zakladajqcy pogorszenie

dostqpno(cl dla os6b o ograniczonej mobilno(cijest sprzeczny z tymi przepisami. Zgodnie ze

A"

,,Standardami projektowymi iwykonawczymi infrastruktury dla pleszych w m.st. Warszawie",

przyjQtymi zarzadzeniem prezydenta m.st. Warszawy

N !682/zOU, politykq rozwoju ruchu

pieszego nale2y realizowai poprzez uprzywilejowanie ruchu pieszego w centrum Warszawy

I

centrach dzielnic ze stosowaniem zasady prowadzenia ruchu pieszego na powierzchni terenu, na

ciqgach pieszych wolnych od przeszk6d idostosowanych do intensywno6ci ruchu pieszego,

z

przekraczaniem jezdni na przejSciach naziemnych (takie tam gdzie funkcjonujA przej5cia

podziemne). Propozycja likwidacji naziemnego przejScia dla pieszych w centrum miasta jest

sprzeczna z tymi przepisaml. Projekt jest niezgodny ze ,,Standardami projektowymi

i

wykonawczymidla systemu rowerowego m.st. Warszawy'', przyjqtymi zarzEdzeniem prezydenta

m.st. Warszawy

N

5523/2OLO.Standa rdy zobowiqzujq do zapewnienia sp6jnoSci,

bezpoSredniosci, atrakcyjnoSci, bezpieczeristwa iwygody infrastruktury rowerowej. propozycja

budowy zatoki postojowej oznacza konieczno5d likwidacji drogi dla rowe16w na tym odcinku.

Postulat likwidacji czqsci gl6wnej trasy rowerowej obniia standard i atrakcyjnosi tej trasy oraz

pogarsza bezpieczeistwo rowerzyst6w. Propozycja odtworzenia miejsc postojowych na stropie

tunelu 6rednicowego wiEzalaby siq z koniecznoiciq budowy miejsc postojowych oraz jezdni

manewrowej o lqcznej szeroko5ci min.8 metr6w (+ 1 m na skrajniq drogowq iskarpq/mur

oporowy w celu zniwelowania wystepujacej w terenie 16inicy poziom6w). Wariant ten wia2e siq

z koniecznoSciq

calkowitej likwidacji zieleni oraz drogi dla rower6w. ponadto, wbrew tresci

projektu, przez przebudowe w tym miejscu znajdowalo sie 11 miejsc postojowych (w tresci

projektu wskazano na wyznaczenie 35 miejsc postojowych, co jest fizycznie niemoiliwe).

4.

Projekt nie jest sprzeczny

z

dokumentami programujacymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie

sq

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

-

nie spelniono

Uwagi: Projekt jest niezgodny ze,,Strategiq rozwoju m.st. Warszawy Warszawa 2030", w
szczeg6lno5ci z celem 3.1 (poprzez obniienie jako6ci przestrzeni publicznej i przeznaczenie jej

znacznej czesci na parkowanie ijezdniq), celem 3.2 (poprzez ograniczenie zieleni ulicznej) oraz

celem 3.3 (kt6ry zaklada ograniczanie ruchu samochodowego w strefie Sr6dmiejskiej). StrateBia

ta zostala uchwalona przez Radq m.st. Warszawy 10 maja 2018 r. Projekty sprzeczne ze strategiq
nie moge byi realizowane w budiecie obywatelskim.

5.

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich, w tym praw autorskich

a.
b.

projekt nie narusza praw autorskich

-

ipraw zaleinych:

spelniono

do projektu zostala dolEczona zBoda autora na wykorzystanie utworu (je2elijest
wymagana)

-

nie dotyczy

Uwagi:

6.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jeBo wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

7.

M.st. Warszawa posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomosciq, na kt6rej projekt bQdzie
realizowany

-

spelniono

Uwagi:

8.

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

pro,ektu nie koliduje

z

realizowanymi przedsiewzigciami m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcg na istniejEca w te.i lokalizacji infrastrukture
spelniono

/\

-

nie

Uwagi: Przebudowa al. Jana Pawla ll zrealizowana w 2020 r. jest objqta 84-miesiqcznE gwarancjq.
W trakcie jei trwania nie sq dopuszczalne tak daleko idEce zmiany przebudowanej infrastruktury.
lch realizacja wiqzalaby siq z utratq gwarancji, co byloby niegospodarne. Ponadto, projekty
naruszajqce obowiEzujqcE gwarancjq sE niedozwolone w bud2ecie obywatelskim.
Dostqpne na rynku technologie umo2llwiaja realizacjq projektu

-

spelniono

Uwagi:

77. 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 technlczne, czy ich uzyskanie jest mo2llwe i pozwoli

zrealizowai projekt w trakcie roku budietowego

-

nie spelniono

Uwagi: Opisany w projekcie zakres prac wiq2e sie ze znacznE przebudowq drogi, w tym obiektu

iniynlerskiego jaklm jest przejScie podziemne. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla
takiej przebudowy zajmuje od 5 do kilkunastu miesiecy, w zaleinoicl od poziomu
skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezale2nych od miasta).
Dokumentacjq opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, kt6rego

przeprowadzenie (od ogloszenia do podpisania umowy) zajmuje ok.2 miesiqcy. po ukoiczeniu
dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry 16wnie2 trwa ok. 2 miesiqcy.
Nastepnie, od 2 do 6 miesiecy zajmuje sama budowa. W zwiazku

z

tym, 2e prace nad realizacjq

moiemy zaczqi dopiero w 2022 r., nie jest mozliwe zakoiczenie, odebranie i rozliczenie rob6t do
15 grudnia 2022 t., czyli w ciagu jednego roku bud2etowego. przebudowa al. Jana pawla ll na

wskazanym odcinku, wraz

z

calym procesem projektowym, trwala ok.5lat. Nie ma zatem

mo2liwo5ci aby przeprowadzii takq inwestycjq w ciqgu 12 miesiqcy.

/\

L3. Projekt jest mo2liwy do zrealizowania w trakcie jednego roku bud2etowego - nie spelniono
Uwagi: Opisany w projekcie zakres prac wiEze siQ ze znaczne przebudowa drogi, w tym obiektu
in2ynierskiego jakim iest przejScle podziemne. Przygotowanie dokumentacii projektowej dla

takiej przebudowy zajmuje od 5 do kilkunastu mlesiecy, w zaleino5ci od poziomu
skomplikowania iczasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezale2nych od miasta).
Dokumentacjq opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetarBu, kt6rego
przeprowadzenie (od ogloszenia do podpisania umowy) zajmuje ok.2 miesiqcy. Po ukofczeniu
dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wnie2 trwa ok. 2 miesiqcy.
Nastepnie, od 2 do 5 miesiecy zajmuje sama budowa. W zwiqzku

z

tym, ie prace nad realizacjq

mo2emy zaczqd dopiero w 2022 r., nie jest moiliwe zako6czenie, odebranie i rozliczenie rob6t do
15 grudnia 2022 r., czyll w ciqgu jednego roku budietowego. Przebudowa al. Jana Pawla ll na

wskazanym odclnku, wraz

z

calym procesem prorektowym, trwala ok. 5 lat. Nie ma zatem

m02liwoSci aby przeprowadzii takq inwestycjq w ciEgu 12 miesiQcy.

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

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkaricy warszawy moge korzystai z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagi:

15. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegaiqcych na zakupie sprzetu
lub urzqdzeri

-

minimalna dostqpnosi projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiqdzy godz. 5:00-22:00, z uwzglednieniem soboty lub niedzieli

-

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
Uwagi:

rt{

-

nie dotyczy

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

19. Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu warto6ci pojedynczego projektu

-

nie

spelniono
Uwagi: Propozycja wyposa2enia przejSi podziemnych w urzqdzenia dla os6b niepelnosprawnych
byla analizowana ptzez ZDM w ubieglych latach. Dla zapewnienia odpowiedniego standardu,
naleZaloby zastosowai windy. Budowa 6-8 wind prawdopodobnie wiEzalaby siq z koniecznoSciE

zwqienia jezdni aby wygospodarowad mielsce na windy (w kilku miejscach brakuje przestrzeni
dla windy pomiqdzy schodami a jezdniq). Ponadto, koszt budowy jednej widny to mln. 1 mln zl,
za6 w

opisywanym przypadku bylby wiqkszy ze wzglqdu na daleko idqcq przebudowq przej6c

podziemnych i zagospodarowania na powierzchnl. W zwiqzku
przekroczylby 10 mln zl, czyli bylby dwukrotnie wy2szy

z

tym, koszt calego projektu

nii limit Srodk6w na projekt w bud2ecie

obywatelskim.

Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moZliwo6ci dokonania zmian: 22-03-2027

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacje 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
spoleczno6ci lokalnej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
1) Opisany w projekcie zakres prac wiE2e sie ze znacznq przebudowq drogi, w tym obiektu

in2ynierskiego jakim jest przej6cie podziemne. przygotowanie dokumentacji projektowej dla

r\

takiej przebudowy zajmuje od 6 do kilkunastu mieslQcy, w zaleinosci od poziomu
skomplikowania iczasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezaleinych od miasta).
Dokumentacjq opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetarBu, kt6reSo
przeprowadzenie (od ogloszenia do podpisania umowy) zajmuje ok.2 miesiqcy. Po ukoriczeniu
dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wnie2 trwa ok. 2 miesiecy.
Nastepnie, od 2 do 6 miesiqcy zajmuje sama budowa. W zwi4zku

z

tym, 2e prace nad realizacjq

mozemy zaczei dopiero w 2022 r., nie jest mozliwe zakoiczenie, odebranie i rozliczenie rob6t do
15 grudnia 2022 t., czyli w ciqgu jednego roku budzetowego. Przebudowa al. Jana Pawla ll na

wskazanym odcinku, wraz

z

calym procesem projektowym, trwala ok. 5lat. Nie ma zatem

mo2liwoSci aby przeprowadzii takq inwestycjQ w ciagu 12 miesiqcy. 2) Przebudowa al. Jana
Pawla ll zrealizowana w 2020 r. jest objqta 84-miesiecznq gwaranc,A. W trakcie jej trwania nie

sE

dopuszczalne tak daleko idqce zmiany przebudowanej infrastruktury. lch realizacja wiazalaby siq

z

utratA gwarancji, co bytoby niegospodarne. Ponadto, projekty naruszajEce obowiqzujqcq

gwarancjq

sE

niedozwolone w budiecie obywatelskim. 3) Projekt jest niez8odny ze ,,Strategiq

rozwoiu m.st. Warszawy Warszawa 2030", w szczeg6lno5ci

z celem 3.1 (poprzez

obniienie jakoSci

przestrzeni publicznej i przeznaczenie jej znacznej czq5ci na parkowanie ijezdniq), celem 3.2
(poprzez ograniczenie zieleni ulicznej) oraz celem 3.3 (kt6ry zaklada ograniczanie ruchu

samochodowego w strefie Sr6dmiejskiej). Strategia ta zostala uchwalona przez

RadQ m.st.

Warszawy 10 maja 2018 r. Projekty sprzeczne ze strategiQ nie mogq byi realizowane w budiecie

obywatelskim. 4) Zgodnie ze,,Standardami dostqpnoSci m.st. Warszawy', przyjqtymi
zarzqdzeniem prezydenta m.st. Warszawy

11,

N

f68212O17, Przestrzeri publiczna powinna byd w

pelni dostqpna, to znaczy

- odpowiadai

na potrzeby wszystkich u2ytkownik6w, wprowadzajqc

rozwiqzania dostqpne i przyjazne dla maksymalnie szerokiej grupy os6b. Projekt zaktadajqcy
pogorszenie dostqpno6ci dla os6b o ograniczonej mobilnoSci jest sprzeczny

z

tymi przepisami. 5)

zgodnie ze,,Standardaml projektowymi iwykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st.

Warszawie", przyjqtymi zarzqdzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017, polityke
rozwoju ruchu pieszego naleiy realizowad poprzez uprzywilejowanie ruchu pieszego w centrum
Warszawy i centrach dzielnic ze stosowaniem zasady prowadzenia ruchu pieszego na powierzchni

terenu, na ciqgach pieszych wolnych od przeszk6d idostosowanych do intensywnosci ruchu
pieszego, z przekraczaniem jezdni na przejSciach naziemnych (takze tam gdzie funkcjonuja
przejScia podziemne). Propozycja likwidacji naziemnego przejScia dla pieszych w centrum miasta

jest sprzeczna

z

tymi przepisaml. 6) Projekt jest niezgodny ze ,,Standardami projektowymi

i

wykonawczymi dla systemu rowerowego m.st. Warszawy', przyjetymi zarzadzeniem prezydenta
m.st. Warszawy nt 5523/2OLO. Standardy zobowiqzujq do zapewnienia sp6jno5ci,
bezpoSredniosci, atrakcyjnosci, bezpieczedstwa iwygody infrastruktury rowerowej. propozycja

budowy zatoki postojowej oznacza koniecznoSd likwidacji drogi dla rower6w na tym odcinku.
Postulat likwidacji czQSci gl6wnej trasy rowerowej obniza standard iatrakcyjnosi tej trasy oraz
pogarsza bezpieczeristwo rowerzyst6w. 7) Propozycja odtworzenia miejsc postojowych na

stropie tunelu Srednicowego wiqzalaby siq z koniecznoScia budowy miejsc postojowych oraz
jezdni manewrowej o lqcznej szerokoSci min.8 metr6w (+ 1 m na skrajniq drogowq iskarpq/mur
oporowy w celu zniwelowania wystqpuiacej w terenie 162nicy poziom6w). wariant ten wia2e sie
z koniecznosciq calkowitej likwidacji zieleni oraz drogi dla rower6w. ponadto, wbrew tresci

l\^

projektu, przez przebudowe w tym miejscu znajdowalo siq 11 miejsc postojowych (w treici
projektu wskazano na wyznaczenle 35 miejsc postoiowych, co jest flzycznie niemoiliwe). 8)
Propozycja wyposaienia przej6i podziemnych w urzqdzenia dla os6b niepelnosprawnych byla

analizowana przez ZDM w ublegtych latach. Dla zapewnienia odpowiednlego standardu,
nale2aloby zastosowad windy. Budowa 6-8 wind prawdopodobnie wiqzalaby siq z koniecznosciq

zweienia jezdni aby wygospodarowai miejsce na windy (w kilku miejscach brakuje przestrzeni
dla windy pomiedzy schodami

za6

a

jezdniq). Ponadto, koszt budowy jednei widny to min. 1 mln zl,

w opisywanym przypadku bylby wiqkszy ze wzglqdu na daleko idqcq przebudowq przej6d

podziemnych i zagospodarowania na powierzchni. W zwiqzku z tym, koszt calego projektu

przekroczylby 10 mln zl, czyli bylby dwukrotnie wyZszy niZ limit Srodk6w na projekt w budiecie

obywatelskim.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 22-O3-202L

lmiq i nazwisko pracownika

: Marcin Makijewski, Mikolaj Piefikos

NACZELNIKWYDZIALU
Data zatwierdzenia kafty: 22

/'11"" L-

lmlq, nazwisko oraz funkcja osoby

ZARZADU

' ESOG

- elektroniczny

system obslugi

kartq: tukasz Puchalski, Dyrektor ZDM

JSKICH

obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie projekt6w i ich ocenq oraz

glosowanie.
ii

signum

-

elektroniczny system obiegu

w UrzQdzie Miasta.

