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Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Sygnalizacji, ZatzEd D16g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocen ie me rytorycznej

1.

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

-

nie spelniono

Uwagi: Rozporzadzenie Ministra lnfrastruktury w sprawie szczeg6lowych warunk6w technicznych
dla znak6w isygnal6w drogowych oraz urzqdzefi bezpiecze6stwa ruchu drogowego iwarunk6w

umieszczania ich na drogach okreSla szczeg6lowo ksztatty lmo2liwe rodzaje wySwietlanych

sygnal6w. Zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do ww. rozporzqdzenia,,Nie dopuszcza siq stosowania
sygnal6w oraz urzqdzeh pomocniczych o wzorach innych ni2 okre6lone w punkcie 10". W zwiqzku
z powy2szym zastosowanie

urzqdzei w drogowej sygnalizacji Swietlnej innych ni2

wyszczeg6lnione w ww. rozporzqdzeniu narusza przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego.

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

nie spelniono

Uwagl: Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury w sprawie szczeg6lowych warunk6w technicznych

dla znak6w isygnal6w drogowych oraz urzqdzeh bezpieczefistwa ruchu drogowego iwarunk6w

umieszczania ich na drogach okre5la szczegolowo ksztatty

li-,t

imoiliwe rodzaje wy5wietlanych

sygnal6w. Zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do ww. rozporzqdzenia ,,Nie dopuszcza sie stosowania

sygnal6w oraz urzEdzei pomocniczych o wzorach innych nii okre5lone w punkcie 10". W zwiezku

z powyzszym zastosowanie urzqdzei w drogowej sygnalizacji 6wietlnej innych ni2

wyszczeg6lnione w ww. rozporzqdzeniu narusza przepisy prawa powszechnie obowiEzujAcego

4.

Projekt nie jest sprzeczny

z

dokumentami programujqrymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie

sq

aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletniq
Prognoza Finansowq dla zamieszczonych w niej przedsiqwziqi

-

spelniono

Uwagi:

5.

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich, w tym praw autorskich i praw zale2nych:

a.
b.

projekt nie narusza praw autorskich

-

spelniono

do projektu zostala dolEczona zgoda 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

-

spelniono

Uwagi:

8.

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

proiektu nie koliduje

z

realizowanymi przedsiqwziqclami m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq na istniejEca w tej lokalizacji infrastrukturq

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostqpne na rynku technologie umoZliwiajE realizacjq projektu

-

spelniono

Uwagi:

11. Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej

-

spelnlono

N

\

UwaBi:

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu sa wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest m02liwe i pozwoli
zrealizowad projekt w trakcie roku budietowego

-

spelniono

Uwagi:

13. Projekt jest mo2liwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budietowego - spetniono
Uwagi:

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

-

spelniono
Uwagi:

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

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

-

minimalna dostepnoii projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiedzy godz. 5:00-22:00, z uwzglqdnienlem soboty lub niedzieli- spelniono
Uwagl:

17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia i zakofczenia 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 wykonanla)

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

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje: W chwili obecnej trwa uzgadnianie projektu organizacjl ruchu wraz
projektem syBnalizacji 6wietlnej dla skrzy2owania Doliny Sluiewieckiej

z al.

z

Wilanowskq zwiqzanego

m.in. z dostosowywaniem do potrzeb ruchu rowerowego. Nowy projekt zaklada zmiany w
sterowanlu sygnalizacjq, zmieniq siq parametry czasowe, zatem i warunki ruchu ulegnq zmianie.

I

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o mo2liwoici dokonania zmian:27 -O4-2O2!

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacje o powodach oceny negatywnej

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:
Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury w sprawie szczeg6lowych warunk6w technicznych dla

znak6w i sygnal6w drogowych oraz urzqdzert bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunk6w
umieszczania ich na drogach okre5la szczeg6lowo ksztatty

imoiliwe rodzaje wy5wietlanych

sygnal6w. Zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do ww. rozporzqdzenia,,Nie dopuszcza siq stosowania
sygnal6w oraz urzqdzeri pomocniczych o wzorach innych nii okreslone w punkcie 10". W zwiqzku
z powy2szym zastosowanie urzqdzeri w drogowej sygnalizacji 6wietlnej innych ni2

wyszczeg6lnione w ww. rozporzqdzeniu narusza przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
DYREK
ZARZADU DRo

Data przeprowadzonej oceny: 2L-04-202L

lmiq i nazwisko pracownika
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Data zatwierdzenia karnl: 27 -O4-202L

lmlq, nazwlsko oraz funkcja osoby zatwierdzajEcej karte: tukasz Puchalski - Dyrektor ZDM

i

ESOG

-

elektroniczny system obslugi budietu obywatelskiego, umoiliwia zgtaszanie projekt6w i ich ocenq oraz

glosowanie.
" Signum

-

elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzedzie Miasta.

