Nr ESOG': 1963
Znak Signum":
Nazwa projektu: Budujmy Scie2ki rowerowe ispacerowe miqdzy dzielnicami Warszawy

Karta oceny merytorycznei projektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rck2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial TZM, ZDM

lnformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

- nie spelniono
jest
Uwagi: Projekt
niezgodny ze ,,Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu
Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepls6w technicznych

rowerowego m.st. Warszawy'', przyjqtymi zarzqdzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr

552312070. Na drodze o charakterze lokalnym, o niewielkim nate2eniu ruchu, nie powinno siq

budowad wydzielonej infrastruktury dla rower6w. Nale2y dq2y6 do integracji rower6w

i

samochod6w w jednej przestrzeni ulicy, np. poprzez uspokojenie ruchu. Na ul. Arbuzowej ruch

jest uspokojony przez progi zwalniajEce. Ponadto, proponowana droga dla rower6w nie mialaby

ciqglo6ci, zmuszajac rowerzyste do wlEczania siq do ruchu na kaidym koricu. W efekcie budowa

drogi dla rowe16w stanowilaby pogorszenie warunkSw ruchu rower6w na tej ulicy.

q

4.

Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programujqclmi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie
aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletnia
Prognoze Finansowa dla zamieszczonych w niej przedsiewziQ6

-

sE

spelniono

Uwagi:

5.

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich, w tym praw autorskich i praw zaleinych:

a.
b.

projekt nie narusza praw autorskich

-

spelniono

do projektu zostala doleczona zBoda autora na wykorzystanie utworu (jeielijest
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

-

nie spelniono

Uwagi: lstniejaca szerokoSi pasa terenu dostqpnego pod droge jest zmienna iogranicza siq do ok.
7-9 metr6w. Jest to szerokoSi niewystarczajaca aby wybudowad osobnE drogq rowerowq obok
jezdni.

8.

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

projektu nie koliduje

z

realizowanymi przedsiqwzieciami m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

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

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie umoiliwiajq realizacjq projektu - spelniono
Uwagi:

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

L2. W przypadku, gdy do realizacji projektu

sE

wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,

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

zrealizowai projekt w trakcie roku bud2etowego

-

spelniono

t\

Uwagi:

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

-

spelniono

Uwagi:

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

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkancy Warszawy mogA korzystai z projektu nieodplatnie

-

spelniono

UwaBi:

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzetu
lub urzqdze6

-

minimalna dostqpno66 proiektu 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 ogranlczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczecia i zakoiczenia oraz
kryteria 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)

19. Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu wartoici pojedynczego projektu
spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o mo2liwoSci dokonanla zmian: 06-04-2021

Spos6b przekazania informacii: e-mail

Uwagi: Przekazano informacje o powodach oceny negatywnej

,l\/

-

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:

Uzasad nienie negatywnej oceny:
1. lstniejAca szerokoSd pasa terenu dostqpnego pod drogq jest zmienna iogranicza sie do ok. 7-9

metr6w. Jest to szerokoS6 niewystarczajgca aby wybudowa6 osobnq drogq rowerowq obok
jezdni. 2. Projekt jest niezgodny ze ,,Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu
rowerowego m.st. Warszawy", przyjqtymi zarzqdzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr
5523/2OLO. Na drodze o charakterze lokalnym, o niewielkim natq2eniu ruchu, nie powinno siq

budowai wydzielonej infrastruktury dla rower6w. Nale2y dqiya do integracji rower6w

i

samochodow w jednej przestrzeni ulicy, np. poprzez uspokojenie ruchu. Na ul. Arbuzowej ruch

jest uspokojony przez progi zwalniajEce. Ponadto, proponowana droga dla rower6w nie mialaby
clqglosci, zmuszajec rowerzystq do wlEczania sie do ruchu na ka2dym ko6cu. W efekcie budowa
drogi dla rower6w stanowilaby pogorszenie warunk6w ruchu rower6w na tej ulicy.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 06-04-2021

lmie inazwisko pracownika oceniajqcego: Damian

Szcze.

SP

Data zatwierdzenia ka rty: 06-04-2021

Pieikos
ZItN]K\ryYDZIALU

Dami

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajace.i kartq: tukasz puchalski, Dyrektor ZDM
SKICH
ilj

I

ESOG - elektroniczny system obslugi budietu obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie projekt6w i ich ocene oraz
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie Miasta.

