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I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

nie spelniono

Uwagi: Projekt jest niezgodny z przepisami, w tym rozporzqdzeniami wykonawczymi do ustawy

prawo o ruchu drogowym iustawy o drogach publicznych, regulujqcymi warunki techniczne dla
d169 publicznych oraz znak6w isygnal6w drogowych. Nie ma moiliwo6ci jednoczesnego

zachowania wymaganej szerokoici chodnika (min. 1,8 m), drogi dla rower6w (min. 2 m), miejsc

postojowych sko(nych (5 m) i dodatkowego pasa ruchu (min. 3 m). W szczeg6lnoici nie jest to
mo2liwe w rejonle ronda ONZ, gdzie znajdujE

2.

siQ

wyjscia ze stacji metra.

Projekt mie6ci sie w zakresie zadai wlasnych m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepisow technicznych

-

nie spelniono

Uwagi: Proiekt jest niezgodny ze ,,Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu

rowerowego m.st. Warszawy", przyjetymizarzqdzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr

552312070. Standardy zobowiqzujq do zapewnienia sp6jno5ci, bezpoired nioSci, atrakcyjnoSci,

bezpiecze6stwa i wygody infrastruktury rowerowej. Propozycia likwidacji czq6cigl6wnej trasy

rowerowej iwprowadzenia ruchu rowerowego na chodnik obniZa standard i atrakcyjno66 tej

l,l.

trasy, pogarsza bezpieczefstwo pieszych i rowerzyst6w. Ponadto, zgodnie ze standardami

nawierzchnia drogi dla rower6w powinna byc wykonana z asfaltu

-

nie moina zatem namalowai

jej na chodniku. Projekt jest niezgodny ze ,,Standardami dostqpnoSci m.st. Warszawy'', przyjetymi

zarzEdzeniem prezydenta m.st. Warszawy

N L682/2O77. Standardy te okreslajA konieczno6i

zapewnienia dostQpnoSci, bezpieczedstwa lwygody pieszych. Projekt postuluje drastyczne

ograniczenie przestrzeni dla pieszych, nieadekwatne do ich natq2enia ruchu, a takze

niedopuszczalne przy tym natqieniu ruchu mieszanie ruchu pieszego i rowerowego na chodniku.

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 Wleloletnia
Prognozq Finansowq dla zamieszczonych w niej przedsiqwziqi

-

nie spelniono

Uwagi: Projekt jest niezgodny ze ,,Strateglq rozwoju m.st. Warszawy Warszawa 2030", w
szczegolnoSci z celem 3.1 (poprzez obniienie jako5ci przestrzenl publicznej i przeznaczenie jej

znacznej czq6ci na parkowanie ijezdniq), celem 3.2 (popeez 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 strategiE
nie mogq byi realizowane w bud2ecie obywatelskim.
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 Ueielijest
wymaBana)

-

nie dotyczy

Uwagi:

5.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

lr

7.

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

-

spelniono

UwaBi:

8.

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

projektu nie koliduje

z

realizowanymi przedsiqwziqciami m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

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

-

nie

spelniono
Uwagi: Przebudowa al. Jana Pawla ll zrealizowana w 2020 r. jest objqta 84-miesiecznA gwarancja.
W trakcie jej trwania nie sq dopuszczalne tak daleko idqce zmiany przebudowanej infrastruktury.

lch realizacja wiqzalaby siq z utratq gwarancji, co bytoby niegospodarne. Projekty naruszajece

obowiqzujqcE gwarancjQ sa niedozwolone w budiecie obywatelskim.

10. Dostepne na rynku technologie umo2liwiajA realizacjq projektu

-

spelniono

Uwagi:

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

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu

sE

wymagane decyzje adm inistracyjne, pozwolenia,

zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest mo2liwe i pozwoli

zrealizowai projekt w trakcie roku budietowego

-

nie spelniono

UwaBi: Opisany w projekcie zakres prac wlqie siq ze znacznq przebudowq drogi. Przygotowanie

dokumentacji projektowej dla takiej przebudowy zajmuje od 6 do kilkunastu miesiqcy, w

zaleinoici od poziomu skomplikowania iczasu oczeklwania na uzgodnienia (w tym od inst\ducji
niezale2nych od miasta). Dokumentacje opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu,

kt6rego przeprowadzenie (od ogloszenia do podpisania umowy) zajmuje ok.2 miesiecy. Po
ukoriczeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wnie2 trwa ok. 2
mlesiqcy. Nastqpnie, od 2 do 6 miesiqcy zajmuje sama budowa. W zwiqzku z tym,

l$

ie prace

nad

realizacjq mo2emy zaczqd dopiercw 2022 r., nie jest mo2liwe zako6czenie, odebranie i rozliczenie

rob6t do 15 grudnia 2022 r., czyli w ciEgu jednego roku budietowego.

13. Projekt jest moiliwy do zrealizowania w trakcie jed nego roku bud2etowego - nie spelniono
Uwagi: Opisany w projekcie zakres prac wiqie siq ze znacznq przebudowq drogi. Przygotowanie
dokumentacji projektowej dla takiej przebudowy zajmuje od 6 do kilkunastu miesiqcy, w
zaleinosci od poziomu skomplikowania iczasu oczeklwania na uzgodnienia (w tym od inst\rtucji
niezaleinych od miasta). DokumentacjQ opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetarBU,
kt6rego przeprowadzenie (od ogloszenia do podpisania umowy) zajmuje ok.2 miesiqcy. Po

ukoiczeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wnie2 trwa ok.
miesiqcy. Nastepnie, od 2 do 5 miesiqcy zajmuje sama budowa. W zwiEzku z tym,

ie prace

2

nad

realizacja mozemy zaczAi dopiero w 2022 t., nie jest mo2liwe zakofczenie, odebranie i rozliczenie

rob6t do 15 grudnia 2022 r., czyli w ciqgu jednego roku budietowego.
14. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etap6w realizacji zadania w latach kolejnych

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkadcy Warszawy mogq korzystad z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagi:

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajAcych na zakupie sprzetu
lub urzqdzeri - minimalna dostqpnosd projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,
pomiqdzy godz. 6:00-22:00, z uwzglqdnieniem 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 zako6czenia oraz
kryteria naboru - nie dotyczy
Uwagi:

p

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

19. Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu warto6cl pojedynczego prolektu

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwoici dokonania zmian: 17 -O3-2O21

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacje o powodach negatywnej weryfikacji

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

informacji

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoteczno6ci lokalnej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
1) Opisany w projekcie zakres prac wia2e siq ze znacznq przebudowq drogi. Przygotowanie

dokumentacji pro,ektowej dla takiej przebudowy zaimuje od 5 do kilkunastu miesiqcy, w
zaleino6ci 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
ukoriczeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wnie2 trwa ok. 2

(\(

miesiecy. Nastqpnie, od 2 do 5 miesiecy zaimuje sama budowa. W zwiqzku z tym,

ie prace

nad

realizacjq moiemy zaczq6 dopierc w 2022 r., nie jest moiliwe zako6czenie, odebranie i rozliczenie

rob6t do 15 grudnia 2022 r., czyli w ciqgu jednego roku bud2etowego. Przebudowa al. Jana Pawla
ll na wskazanym odcinku, wraz z calym procesem projektowym, trwala

ok.5lat. Nie ma zatem

moiliwoici aby przeprowadzii taka inwestycjQ w ciqgu 12 miesiqcy. 2) Przebudowa al. Jana
Pawla ll zrealizowana w 2020 r. jest objqta 84-miesiqczna gwarancje. W trakcie jej trwania nie

sE

dopuszczalne tak daleko idace zmiany przebudowanej infrastruktury. lch realizacja wiqzalaby siq
z utratE gwarancji, co byloby niegospodarne. Ponadto, proiekty naruszajqce obowiqzujqcq

gwarancje sq niedozwolone w bud2ecie obywatelskim. 3) Projekt jest niezgodny z przepisami, w

tym rozporzqdzeniami wykonawczymi do ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach
publicznych, regulujqcymi warunki techniczne dla d16g publicznych oraz znak6w isygnal6w

drogowych. Nie ma mo2liwoicijednoczesnego zachowania wymaganej szerokoSci chodnika (min.
1,8 m), drogi dla rower6w (min. 2 m), miejsc postojowych skosnych (5 m) idodatkowego pasa

ruchu (min. 3 m). W szczeg6lno6ci nie jest to mo2liwe w rejonle ronda ONZ, gdzie znajdujq sie
wyj6cia ze stacji metra. 4) Projekt jest niezgodny ze ,,Strategiq rozwoju m.st. Warszawy
Warszawa 2030", w szczeg6lnoici z celem 3.1 (poprzez obni2enie jakoSci przestrzeni publicznej

i

przeznaczenie jej znacznej czqScl na parkowanie i jezdniq), celem 3.2 (poprzez ograniczenie

zieleni ulicznej) oraz celem 3.3 (kt6ry zaklada ograniczanle ruchu samochodowego w strefie
S16dmiejskiej). Strategia ta zostala uchwalona przez Radq m.st. Warszawy 10 maja 2019 r.

Projekty sprzeczne ze strategiA nie mogq byi realizowane w bud2ecie obywatelskim. 5) projekt

jest niezgodny ze,,Standardami projektowymi lwykonawczymi dla systemu rowerowego m.st.

(|\

Warszawy", przyjqtymi zarzqdzenlem prezydenta m.st. Warszawy N 5523/2O7O. Standardy
zobowiqzujq do zapewnienia sp6jno5ci, bezpo6rednloSci, atrakcyjno6ci, bezpieczefstwa iwygody

infrastruktury rowerowej. Propozycja likwidacji czeSci gl6wnej trasy rowerowej iwprowadzenia
ruchu rowerowego na chodnik obni2a standard i atrakcyjnosd tej trasy, pogarsza bezpieczeistwo
pieszych i rowerzyst6w. Ponadto, zgodnie ze standardami nawierzchnia drogi dla rower6w

powinna byd wykonana

z asfaltu

-

nie mozna zatem namalowai jej na chodniku. 5) Projekt jest

niezgodny ze,,Standardami dostqpnoSci m.st. Warszawy', przyjQtymi zarzqdzeniem prezydenta

m.st. Warszawy nr 768212077. Standardy te okre(lajq koniecznoSd zapewnlenia dostqpno5ci,
bezpieczeristwa iwygody pieszych. Projekt postuluje drastyczne ograniczenie przestrzeni dla

pieszych, nieadekwatne do ich natqzenia ruchu, a tak2e niedopuszczalne przy tym natQieniu

ruchu mieszanie ruchu pieszego irowerowego na chodniku.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: L7-03-2021

lmie inazwisko pracownika oceniajqcego: Damian, Szczepanlak, Mikolaj Pleikos
ELNIKWYDZIAI.U
Data zatwierdzenia karly: 77 -03-2021

lmie, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdza.iqcei kartQ: tukasz Puchalski, Dyrektor
KTOR
G MIEJSKICH

elektroniczny system obsiugi budietu obywatelskieBo, umoiliwia zglaszanie
glosowanie.
iiSignum elektroniczny system obiegu dokumentow w Urzqdzie Miasta.
ESOG

-

ofaz

