Nr ESOG': 1934
Znak Signum":
Nazwa projektu: Tartanowa Scieika pieszo-rowerowa ulica Przycz6lkowq, przez ulicq Korboriskiego,

Wilanowa na Ursyn6w.

Karta oceny merytorycznej proiektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Zr6wnowaionej Mobilno6ci, Zarzqd Dr6g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

nie spelniono

Uwagi: Zgodnie ze Standardami projektowymi iwykonawczymi infrastruktury dla pieszych w

m.st. Warszawie (zarzqdzenie nr L682/2O17 Prezydenta m.st. Warszawy) oraz Standardami

projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie (zarzqdzenie

5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy) nie dopuszcza siq wykonywania ciEg6w pleszych

i

rowerowych o nawierzchniach tartanowych.

4.

Projekt nie jest sprzeczny

z

dokumentami programujqcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie

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

-

spelniono

Uwagi:

5.

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

a.

projekt nie narusza praw autorskich

t{

-

spelniono

ipraw zale2nych:

sE

z

b.

do projektu zostala dolaczona zgoda autora na wykorzystanie utworu Uezelijest
wymagana)

-

nie dotyczy

Uwagi:

5.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

7.

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

-

nie spelniono

UwaBi: Rejon skrzy2owania z drogQ 52 zarzqdzany bqdzie przez Generalnq Dyrekcjq Dr6g

Krajowych i Autostrad.

8.

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

projektu nie koliduje z realizowanymi przedsiewzieciami m.st. Warszawy

-

nie spelniono

Uwagi: Na odcinku od drogi 52 do ul. Korboriskiego ruch pieszy i rowerowy odbywa siq jezdnia
serwisowq, kt6rE dopuszczony jest r6wniei ruch wybranych pojazd6w silnikowych. W zwiqzku

z

powy2szym nie jest mo2liwe na tym odcinku wyznaczenia czq6ci dla pieszych i rowerzyst6w. W
ocenie Zarzadu D169 Miejskich zasadne jest utrzymanie sp6jno6ci przyjetego rozwiqzania na

catym ciagu ulic Przycz6lkowa-Drewny.

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

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

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie umo2liwiajq realizacjq projektu

-

spelniono

Uwagi:

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

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu

sA

wymagane decyzje ad ministracyjne, pozwolenia,

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

zrealizowai projekt w trakcie roku budZetowego

-

spelniono

Uwagi:

/{..

13. Projekt jest moiliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budietowego - spelniono
Uwagi:

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

-

spelniono
Uwagi:

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

15. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzqtu
lub urzqdzef

-

minimalna dostqpnos6 projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiqdzy godz. 5:00-22:00, 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 jei 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 warto6ci pojedynczeBo projektu

-

Uwagi: Projekt zweryfikowany negatywnie.

Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwo5ci dokonania zmian: 23-04-2021

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacje o powodach oceny negatywnej

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

informacji

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spolecznoSci loka I nej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
1. ZBodnie ze Standardami projektowymi iwykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st.

Warszawie (zarzqdzenie

projektowymi

i

N !682/2077 Prezydenta m.st. Warszawy) oraz Standardami

wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie (zarzqdzenie

5523/2OlO Prczydenta m.st. Warszawy) nie dopuszcza siq wykonywania ciqg6w pieszych

rowerowych o nawierzchniach tartanowych. 2. Rejon skrzyzowania

z

i

droga 52 zarzadzany bedzie

przez Generalnq Dyrekcjg D169 Krajowych iAutostrad. Regulamin budiety obywatelskiego nie

pozwala na realizacjq projekt6w poza terenami zarzqdzanymi przez m.st. Warszawq.3. Na

odcinku od drogi 52 do ul. Korboriskiego ruch pieszy I rowerowy odbywa siq jezdnia serwisowa,
kt6rq dopuszczony jest r6wnie2 ruch wybranych pojazd6w silnikowych. W zwiqzku

z

powyiszym

nie jest moiliwe na tym odcinku wyznaczenia czqsci dla pieszych i rowerzyst6w. W ocenie

Zarzqdu D169 Miejskich zasadne jest utrzymanie sp6jno6ci przyjqtego rozwiazania na catym ciqgu

ulic Przycz6lkowa-Drewny.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: L5-O4-2021

lmiq inazwisko pracownika oceniajqcego: Marcin Makijewski, Mikolaj Pieikos

Data zatwierdzenia karty: 23-04-2021

tt)

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajqcej kartQ: tukasz Puchalski,
MIEJSKICH

' ESOG - elektroniczny system obslugi budietu obywatelskiego, umo2liwia
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzedzie Miasta.

otaz

