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I

nformacje o przeprowad zonej oce n ie me rytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi: 1) Urzqd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy: " Uprzejmie informujq, ie opiniujq

negatywnie projekt

BP

nr 183 "Budowa 50 miejsc parkingowych przy bielaiskich ulicach" w

zakresie ulicy Wrzeciono. Zgodnie

z

opinia BAiPP nieuzasadnione jest lokalizowanie miejsc

postojowych w miejscach innych nii wskazanych w MPZP trasy Mostu Marii Sklodowskiej-Curie
na odcinku od wezla Trasy N-S do ul. Marymonckiej (Uchwala nr LXXII/1863/2013 z dnia 5

grudnia 2013 r. par. 63 pkt. 2 ppkt. 5) oraz w miejscach, w kt6rych wymagaloby
czeSci istniejecego pasa

zieleni. Ponadto zgodnie

z

to

utwardzenia

opinie Biura Polityki Mobilnosci iTransportu,

nie nale2y wyznaczad mlejsc postojowych na lukach wewnetrznych droBi, poniewa2 mo2e to

powodowai niebezpieczne sytuacje pojazd6w wyje2dzajqcych z miejsc postojowych z pojazdami
poruszajqcyml slq ul. Wrzeciono. "

2.

Projekt mie6ci siq w zakresie zadari wlasnych m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

t{

-

spelniono

Uwagi: 1) Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego: "Miejsca postojowe wzdlui ul.

Romaszewskieto (15) - projekt zBodny z ustaleniami obowiqzujqcego MPZp, ale ze wzglqd6w

kompozycyjno-estetycznych nale2y zrealizowai miejsca w ukladzie r6wnolegtym do jezdni.

Miejsca postojowe wzdlui ul. Wrzeciono (10) - realizacja projektu mo2liwa wylQcznie w rejonie

zatoki oznaczonej na rysunku obowiazujacego MPZP trasy mostowej Mostu Marii Sklodowskiej-

Curie na odcinku od wezla

z

TrasA N-S do ul. Marymonckiej, zlokalizowanej po wschodniej stronie

drogi - je2eli w tym miejscu nie zmie(ci siq 10 postulowanych przez Autora miejsc, naleiy

zmniejszyd ich llczbq. Jeste6my przeciwni lokalizowaniu zatok postojowych poza tym odcinkiem

ulicy, poniewai wymagaloby to utwardzenia cze6ci istniejacego pasa zieleni ico za tym idzie -

zmniejszenie powierzchni bioloBicznie czynnej. W sytuacji coraz wiqkszych i czqstszych

problem6w zwiEzanych z retencjA wody (wystqpowanie susz ideszcz6w nawalnych), Miasto nie

mo2e sobie na to pozwolid bez uzasadnionej przyczyny. Miejsca postojowe wzdlu2 ul.

W6lczyriskiej (10) - opinia negatywna, ze wzglqdu na koniecznoSi utwardzenia czeSci istniejEcego

pasa zieleni (dalsze uzasadnienie jw.). Ponadto zauwaiyi nale2y,

ie

pas zieleni we wskazanych

miejscach nie jest wystarczajaco szeroki, by zmiescily siq pelnowymiarowe miejsca postojowe

(wymagane 2,5 m). Nie mo2na 16wnie2 wybudowai postulowanych miejsc kosztem przestrzeni

dla pieszych. W wyloionym do publicznego w8lAdu w 2018 r. projekcie MPZP obszaru Nowego

Wawrzyszewa ul. W6lczyriska jest drogq klasy gl6wnej, dla kt5rej wprost zakazano realizacji

\

miejsc parkingowych. Miejsca postojowe wzdlui ul. Podle6nej (10) - opinia negatywna ze

wzglqd6w kompozycyjnych. Ponadto zanim we wskazanej lokalizacji zaczqty nielegalnie

parkowai samochody, byl to pas zieleni, kt6ry powinien zostad odtworzony. Nie naleiy

zmniejszad udzialu powierzchni biologicznie czynnej (uzasadnienie jw.). Podkreslenia wymaga,2e

obowiazujacy plan miejscowy nie wskazuje w tei lokalizacji zatok postojowych (choi ich nie

zakazuje), co potwierdza, i2 nie jest to miejsce wlasclwe na tego typu dzialania. Miejsca

postojowe wzdluz ul. Conrada (5) - opinia pozytywna, ale tylko w przypadku, gdy zastapienie

16wnolegtych miejsc postojowych stanowlskami sko6nymljest mo2liwe bez utwardzania cze6ci

pasa zieleni, tj.

jeieli moiliwe jest zwqienie pas6w ruchu na jezdni. Uzasadnienie jw. W

przypadku wyboru projektu (po modyfikacjach) przez mieszkaric6w, przed realizacja naleiy

uzgodni6 z WKPP BAiPP zagospodarowanie terenu oraz materialy i kolorystykQ nawierzchni." 2)

zarzAd zieleni m. st. Warszawy: "1) Romaszewskiego Lokalizacja miejsc postojowych zgodna z

MPZP, aczkolwiek duZe wEtpliwo6ci budzi stopniowe zmniejszanie teren6w zieleni wzdlui

niniejszej ulicy. NaleZy przewidzied parkowanie r6wnolegle, w zatokach, z pozostawieniem na

fragmencie odcinka zieleni. Na osi gl6wnego wyj6cia

z Parku Olszyna

(v/v nr 11) pojawia siq

problem notorycznego przechodzenia przez ulicq w niedozwolonym miejscu. W ramach

projektu warto rozwaiyi dodatkowe przejScle dla pieszych lub trwale zabezpieczenie przed

przechodzeniem na drugE stronq ulicy. Budowq nowych miejsc postojowych naleiy uzgodnii

A

z

BA|PP.2) Wrzeciono Ulica Wrzeciono jest droBA gminnE- opiniQ nalezy uzyskad w WIR Urzqdu

Dzielnicy Bielany.3) w0lczyiska Lokalizacjq nowych miejsc parkingowych na terenie zieleni

naleiy uzgodnid z BAIPP. ZZW nie ma plan6w dot. nasadzef na wskazanym fragmencie ulicy, nie

mniej jednak w naszej opinii parkowanie r6wnolegle na tak ruchliwei ulicy oraz w niedalekiej

odlegloSci

od skrzyzowania moie stwarzad zagro2enie dla bezpieczefstwa ruchu drogowego.4)

Podleina Wskazany fragment wyglada obecnie zupelnie inaczej po remoncie wykonanym w

latach 2018-2019. Powstalo nowe przej5cie dla pieszych oraz odtworzono trawniki. Teren jest

zadbany oraz urzqdzony. Dodatkowo zarzEdca nieruchomoSci przy Podle(nej 10 proceduje

utworzenie miejsc postojowych przed swojQ posesjg. Podczas remontu ulicy powstaly zatoki

parkingowe. Poza tym budowa miejsc postojowych skoSnych spowoduje naruszenie skrajni dla

drogi rowerowej. W opinii ZZW budowa nowych miejsc postojowych w tej lokalizacji (kosztem

zieleni)jest bezzasadna. Projekt nalezy uzgodni6 z BAiPP. 5) Conrada: Projekt z BO na rok 2021 nr

1870 Stanowisko Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej na Conrada nie zostal wybrany w

glosowaniu. W opinii ZZW obecny uklad miejsc postojowych jest odpowiedni (funkcje

parkingowe realizowane sq na ulicy) inie rekomendujemy zmniejszania powierzchni biologicznie

czynnej kosztem nowych miejsc postojowych. Dodatkowo na tym odcinku ulicy ZZW w roku 2O2O

zaloiyl lEki

z projektu

z BO nr 1150 Miejskie lqkostrady antysmogowe. Projekt

naleiy uzgodnii

z

BAiPP.'4) Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym: "Przedstawiony projekt Biuro polityki

v

Mobilnoici iTransportu opiniuje

z

uwagami:

.

Projektowane zmiany musze spelniai wymogi

zawarte RozporzAdzeniu Ministra Transportu iGospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r.

w

sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie

oraz byd zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 23 llpca 2003 r. w sprawie

szczeg6lowych warunk6w technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz urzedzen

bezpieczeistwa ruchu drogowego iwarunk6w ich umieszczania na drogach z p6iniejszymi

zmianami;

.

Projekt powinien uwzglqdnia6 standardy m. st. Warszawy w zakresie projektowania

infrastruktury pieszej i rowerowej; . Wskazana lokalizacja 15 sko(nych miejsc do parkowania przy

ul. Romaszewskiego wymaga zajqcia wiqkszej szerokoSci pasa ruchu ni2 wskazana w projekcie.

Wyznaczenie proponowanych miejsc zajmie polowq istniejacego chodnika, co wymaga

dobudowanla nowego chodnika na terenie Parku Olszyna. Dodatkowo naleiy przebudowai

komorq telekomunikacyjnq zlokalizowanA w miejscu proponowanych miejsc. Ponadto skoSne

miejsca parkingowe mogq powodowai utrudnienia w kursowaniu pojazd6w ZTM

z

wyjeid2ajEcymi pojazdami. Proponowanym rozwiqzaniem jest wykonanie miejsc postojowych

r6wnolegtych, nie tylko w proponowanym miejscu ale na calej dlugo6ci ul. Romaszewskiego.

.

Wyznaczenie miejsc parkingowych prostopadlych w zaproponowanym miejscu przy ul.

wrzeciono (bliski rejon skrzy2owania z ul. Parola) moze powodowaa niebezpieczne sytuacje

pojazd6w wyjeidiajEcych z miejsc parkingowych z pojazdami poruszajqcymi siq ul. Wrzeciono.

A

Bezpieczniejszym rozwiqzaniem jest wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych na jezdni

tylko po p6lnocnej stronie ul. Wrzeciono na odcinku ul. Parola - ul. Dorycka. Wyznaczenia

parkowania po poludniowej stronie (na luku wewnqtraznym) powodowaloby ograniczenie

widoczno6ci pojazd6w. Dodatkowo naleiy rozwa2yi wyznaczenie parkowania na jezdni na

pozostalym odcinku ul. Wrzeciono.

. W celu realizacja

miejsc parkingowych r6wnoleglych na ul.

Wrzeciono w rejonie cmentarza Wawrzyszewskiego naleiy zapewni6 odpowiednie parametry -

szeroko56 miejsc parkingowych 2,5m oraz szeroko56 przej5cia pieszych 2,Om.

.

W celu realizacja

miejsc parkingowych skoSnych na ul. Podle6nej w rejonie posesji nr 10 naleiy zapewnii

odpowiednie parametry - szerokoSi miejsc parkingowych 5m.

o Wyznaczenia na ul. Conrada

parkowania sko6nego po p6lnocnej stronie (na luku wewnetraznym) powodowaloby

ograniczenie widoczno5ci pojazd6w

imoiliwoii

kolizji pojazd6w poruszajAcych siq ul. Conrada

z

samochodem cofajAcym z miejsca parkingowego. Stanowiska postojowe KtSS & RIDE przy Szkole

Podstawowej nr 352 nalezy zlokalizowai w reionie wjazdu do szkoty."

4.

Projekt nie jest sprzeczny

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

PrognozE Finansowq dla zamieszczonych w niej przedsiewziqi

-

spelniono

Uwagi:

5.

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

ipraw zale2nych:

a. projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
b. do projektu zostala dolqczona zgoda autora na wykorzystanie utworu (jeielijest
wymagana)

-

nie dotyczy

Uwagi:

\\-

6.

Brak wskazania potencjalneBo wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

7.

M.st. Warszawa poslada tytul prawny do dysponowania nieruchomosciq, na kt6rej projekt bedzie
realizowany

-

spelniono

Uwagi:

8.

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

projektu nie koliduje

z

realizowanymi przedsiQwzlqciami m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancii

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

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostqpne na rynku technologie umoiliwiajq realizacjQ projektu

-

spelniono

Uwagi:

11. Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej

-

spelniono

Uwagi:

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

-

spelniono

Uwagi:

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

-

spelniono

Uwagi:

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

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkaricy Warszawy mogE korzystad z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagi:

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

-

minimalna dostepno6d proiektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiqdzy godz. 6:0G-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub niedzieli

[l

-

spelniono

Uwagi:
77. W przypadku, gdy projekt skierowa ny jest do ograniczonej Brupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia izakoiczenia oraz

kMeria 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)
Kosztorys: -budowa mieisc postojowych: 7500 zl x 18 miejsc = 135 000 zl; -projekt: 4 000 zl x 5
lokalizacji = 13 500 zl; -eksploatacja w ciqgu roku: 20 zl x 75 miejsc = 5 000 zl; -suma: 153 500 zl;

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

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje: 1) Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego: "Miejsca postoiowe
wzdtu2 ul. Romaszewskiego (15) - projekt zgodny z ustaleniamiobowiqzujEcego Mpzp, ale ze
wzglqd6w kompozycyjno-estetycznych naleiy zrealizowai miejsca w ukladzie r6wnoleglym do jezdni.
Miejsca postojowe wzdtui ul. Wrzeciono (10) - realizacja projektu mo2liwa wylqcznie w rejonle zatoki
oznaczonej na rysunku obowiqzujqcego MPZP trasy mostowej Mostu Marii Sklodowskieicurie na
odcinku od wqzla

z

TrasE N-S do ul. Marymonckiej, zlokalizowanej po wschodniej stronie drogi - je2eli

w tym miejscu nie zmiesci sie 10 postulowanych przez Autora miejsc, nalezy zmniejszyd ich liczbq.
Jeste6my przeciwni lokalizowaniu zatok postojowych poza tym odcinkiem ulicy, poniewa2
wymagatoby to utwardzenia czqsci istniejqcego pasa zieleni i co za tym idzie - zmniejszenie

powierzchni biologicznie czynnej. W sytuacji coraz wiqkszych iczestszych problem6w zwiqzanych z
retencjq wody (wystepowanie susz ideszcz6w nawalnych), Miasto nie mo2e sobie na to pozwolii bez
uzasadnionej przyczyny. Miejsca postojowe wzdlui ul. W6lczyfskiej (10) - opinia negatywna, ze
wzglqdu na koniecznoSi utwardzenia czq5ci istniejqcego pasa zieleni (dalsze uzasadnienie jw.).
Ponadto zauwa2yi nale2y,

ie

pas zieleni we wskazanych miejscach nie jest wystarczaiqco szeroki, by

zmie6cily siq pelnowymiarowe miejsca postojowe (wymagane 2,5 m). Nie moina r6wnie2

wybudowai postulowanych miejsc kosztem przestrzeni dla pieszych. W wyloionym do publicznego
wgladu w 2018 r. projekcie MPZP obszaru Nowego Wawrzyszewa ul. W6lczyriska jest drogq klasy
gl6wnej, dla kt6rej wprost zakazano realizacji miejsc parkingowych. Miejsca postojowe wzdlui ul.
PodleSnej (10) - opinia negatywna ze wzglqd6w kompozycyjnych. ponadto zanim we wskazanej
lokalizacji zaczqly nielegalnie parkowai samochody, byl to pas zieleni, kt6ry powinien zostad

odtworzony. Nie nalezy zmniejszai udzialu powierzchni biologicznie czynnei (uzasadnienie jw.).
PodkreSlenia wymaga, 2e obowiqzujEcy plan miejscowy nie wskazuje w tej lokalizacji zatok

postojowych (choi ich nie zakazuje), co potwierdza,

ii

nie jest to miejsce wlajciwe na tego typu

dzialania. Miejsca postojowe wzdlu2 ul. Conrada (5) - opinia pozytywna, ale tylko w przypadku, gdy

zastqpienie 16wnoleglych miejsc postojowych stanowiskami skoSnymijest m02liwe bez utwardzania
czqSci pasa zieleni, tj.

jeieli mo2liwe jest zwq2enie pas6w ruchu

na jezdni. Uzasadnienie

jw. W

przypadku wyboru projektu (po modyfikacjach) przez mieszkaic6w, przed realizacjq naleiy uzgodnii
z WKPP BA|PP za8ospodarowanie

terenu oraz materialy i kolorystykq nawierzchni." 2) Urzqd Dzielnicy

Bielany m. st. Warszawy: " Uprzejmie informujq,

Ze

opiniuje negatywnie projekt

BP

nr 183 "Budowa

50 miejsc parkingowych przy bielariskich ulicach" w zakresie ulicy Wrzeciono. Zgodnie z opiniE BAiPP
nieuzasadnione jest lokalizowanie miejsc postojowych w miejscach innych nl2 wskazanych w Mpzp

trasy Mostu Marii Sklodowskiej-Curie na odcinku od wqzla Trasy N-S do ul. Marymonckiej (Uchwata
nr LXXII/1863/2013
wymagaloby

to

z dnia 5

grudnia 2013 r. par.63 pkt. 2 ppkt.6) oraz w miejscach, w kt6rych

utwardzenia czqsci istniejacego pasa zieleni. Ponadto zgodnie

z

opiniq Biura Polityki

Mobilnoici iTransportu, nie nale2y wyznaczai miejsc postojowych na lukach wewnqtrznych drogi,
poniewa2 moie to powodowad niebezpieczne sytuacje pojazd6w wyje2dzajqcych z miejsc
postojowych z pojazdami poruszajacymi siq ul. Wrzeciono. " 3) Zarzqd Zieleni m. st. Warszawy: "1)
Romaszewskiego Lokalizacja miejsc postojowych zgodna z MPZP, aczkolwiek duZe watpliwosci budzi
stopniowe zmniejszanie teren6w zieleniwzdlu2 niniejsze, ulicy. Naleiy przewidziei parkowanie
r6wnolegle, w zatokach, z pozostawieniem na fragmencie odcinka zieleni. Na osi gl6wnego wyjScia
Parku Olszyna (v/v nr 11) pojawia sie problem notorycznego przechodzenia przez ulicq w

z

niedozwolonym miejscu. W ramach projektu warto rozwa2yi dodatkowe przej6cie dla pieszych lub

trwale zabezpieczenie przed przechodzeniem na drugq stronq ulicy. Budowq nowych miejsc
postojowych nale2y uzgodni6 z BAiPP. 2) Wrzeciono Ulica Wrzeciono jest drogE gminnq- opinlq nale2y
uzyskai w WIR Urzqdu Dzielnicy Bielany. 3) W6lczy6ska Lokalizacjq nowych miejsc parkingowych na

terenie zieleni nale2y uzgodnid z BA|PP. ZZW nie ma plan6w dot. nasadzei na wskazanym
fragmencie ulicy, nie mniejjednak w naszej opinii parkowanie r6wnolegle na tak ruchliwej ulicy oraz
w niedalekiej odlegloSci od skrzyiowania mo2e stwarzad zagro2enie dla bezpieczefstwa ruchu

drogowe8o.4) Podleina Wskazany fragment wyglqda obecnie zupelnie inaczej po remoncie
wykonanym w latach 2018-2019. Powstalo nowe przej6cie dla pieszych oraz odtworzono trawniki.
Teren jest zadbany oraz urzqdzony. Dodatkowo zarzqdca nieruchomojci przy podlesnej 10 proceduje
utworzenie miejsc postojowych przed swojq posesjq. podczas remontu ulicy powstaly zatoki
parkingowe. Poza tym budowa miejsc postojowych skosnych spowoduje naruszenie skrajni dla drogi
rowerowej. W opinii ZZW budowa nowych miejsc postojowych w tej lokallzacji (kosztem zieleni) jest
bezzasadna. Projekt nale2y uzgodnii z BAiPP. 5) Conrada: projekt z BO na rok 2O2l nr 1870
Stanowisko Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej na Conrada nie zostal wybra ny w glosowaniu. W

opinii zzw obecny uklad miejsc postojowych jest odpowiedni (funkcje parkingowe realizowane sq na
ulicy) i nie rekomendujemy zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej kosztem nowych miejsc

postojowych. Dodatkowo na tym odcinku ulicy ZZW w roku 2020 zaloiyl lqki z projektu z Bo nr 11G0
Miejskie lEkostrady antysmogowe. Projekt nale2y uzgodnii z BAipp." 4) Biuro zarzadzania Ruchem
Drogowym: "Przedstawiony projekt Biuro polityki MobilnoSci iTransportu opiniuje z uwagami: .
Projektowane zmiany muszq spelniai wymogi zawarte RozporzQdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, iakim powinny
odpowiadad drogi publiczne

iich usytuowanie oraz

byd zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra

lnfrastruktury z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w technicznych dla znak6w

I

i

sygnal6w drogowych oraz urzqdzef bezpieczeistwa ruchu drogoweBo iwarunk6w ich umieszczania
na drogach z p6iniejszymi zmianami;

.

Proiekt powinien uwzglqdniai standardy m. st. warszawy w

zakresie projektowania infrastruktury pieszej i rowerowej;

.

Wskazana lokalizacja 15 sko6nych miejsc

do parkowania przy ul. Romaszewskiego wymaga zajqcia wiQkszej szerokoSci pasa ruchu ni2 wskazana
w projekcie. Wyznaczenie proponowanych miejsc zajmie polowq istniejqcego chodnika, co wymaga
dobudowania nowego chodnika na terenie Parku Olszyna. Dodatkowo nale2y przebudowai komore
telekomunikacyjnq zlokalizowanq w miejscu proponowanych miejsc. Ponadto sko6ne miejsca
parkingowe mogq powodowai utrudnienia w kursowaniu pojazd6w ZTM z wyje2diaj4cymi
pojazdami. Proponowanym rozwiazaniem jest wykonanie miejsc postojowych r6wnoleg+ych, nie tylko

w proponowanym mlejscu ale na calej dlugo6ci ul. Romaszewskiego.

.

Wyznaczenie miejsc

parkingowych prostopadtych w zaproponowanym miejscu przy ul. Wrzeciono (bliski rejon
skrzy2owania z ul. Parola) mo2e powodowad niebezpieczne sytuacje pojazd6w wyje2d2ajqcych

z

miejsc parkingowych z pojazdami poruszajecymi siq ul. Wrzeciono. Bezpieczniejszym rozwiazaniem

jest wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych na jezdni tylko po p6lnocnej stronie ul.
Wrzeciono na odcinku ul. Parola - ul. Dorycka. Wyznaczenia parkowania po poludniowej stronie (na
luku wewnqtraznym) powodowaloby ograniczenie widoczno6ci pojazd6w. Dodatkowo nale2y

rozwaiyi wyznaczenie parkowania na jezdni na pozostalym odcinku ul. Wrzeciono. . W celu
realizacja miejsc parkingowych r6wnoleglych na ul. Wrzeciono w rejonie cmentarza
Wawrzyszewskiego nale2y zapewnia odpowiednie parametry - szerokoSi miejsc parkingowych 2,5m
oraz szeroko6i przej6cia pieszych z,Om.

.

W celu realizacja miejsc parkingowych skosnych na ul.

PodleSnej w rejonie posesji nr 10 naleiy zapewnii odpowiednie parametry - szerokosi miejsc

parkingowych 5m.

.

Wyznaczenia na ul. Conrada parkowanla sko6nego po p6lnocnej stronie (na luku

wewnqtraznym) powodowatoby ograniczenie widocznoSci pojazd6w i mo2liwo6i kolizji pojazd6w
poruszajAcych siq ul. Conrada

postojowe

KISS

z

samochodem cofajqcym z miejsca parkingowego. Stanowiska

& RIDE przy Szkole Podstawowej nr 352 nale2y zlokalizowai w rejonie wjazdu do

szkoly."

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwosci dokonania zmian: L9-o4-2o2!

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi:

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

informacji

-

spelniono

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoteczno6ci loka lnej

:

Realizacje projektu umoiliwi wyznaczenie nowych miejsc postojowych kosztem istniejqcej zieleni

w poni2szych lokalizacjach: 1) Ul. Romaszewskiego - 15 r6wnolegtych miejsc postojowych;2) Ul.
Conrada - 3 r6wnolegfe miejsca postojowe typu KISS&RIDE

Uzasadnienie negatywnej oceny:

Wynik oceny merytorycznej: pozytywny
Data przeprowadzonej oceny: 2L-O4-2O2L

lmiq i nazwisko pracownika oceniajqcego: Damial

on Fertacz

Data zatwierdzenia kany: 2L-04-202L

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajQcej karte: tukasz puchalski DYR KTOR

UD

' ESOG - elektroniczny system obslugi budietu obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie
glosowanie,
' Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie Miasta.

MIEJSKICH

