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Nazwa projektu: Inteligentne ławki solarne

Karta oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do budżetu
obywatelskiego w Warszawie na rok 2022
Podmiot dokonujący oceny merytorycznej
Wydział Zrównoważonego Rozwoju, Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawa

Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej
1. Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa
miejscowego – spełniono
Uwagi:
2. Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy – spełniono
Uwagi:
3. Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych – nie spełniono
Uwagi: Obecnie podstawową ławkę miejską stanowi wzór wyłoniony w 2018 r. przez ZZW w
drodze tzw. dialogu konkurencyjnego – jednej z dopuszczalnych wówczas form przetargu.
Posiada ona kilka wariantów ukształtowania. W ocenie Wydziału Kształtowania Przestrzeni
Publicznej BAiPP dopuszczenie do stosowania ławki solarnej mogłoby stanowić precedens,
niekorzystnie oddziałujący na dotychczasowe podejście do kształtowania w przestrzeniach
publicznych formy i wzornictwa miejskiego wyposażenia seryjnego.
4. Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy, które nie są
aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletnią
Prognozą Finansową dla zamieszczonych w niej przedsięwzięć – nie spełniono
Uwagi: Realizacja tylko dwóch egzemplarzy ławki byłaby sprzeczna z nadrzędnym celem władz
Miasta, zmierzających do standaryzacji małej architektury w przestrzeniach publicznych. Kierunek
ten został wyznaczony w przyjętej przez Radę m.st. Warszawy tzw. uchwale krajobrazowej.
5. Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych:
a. projekt nie narusza praw autorskich – nie spełniono
b. do projektu została dołączona zgoda autora na wykorzystanie utworu (jeżeli jest
wymagana) – spełniono
Uwagi: Wzór ławki warszawskiej jest chroniony prawem autorskim. Wprowadzenie jakichkolwiek
zmian w jej ogólnym kształcie (faktycznie łączącym się z koniecznością naruszenia zasadniczej jej
struktury i konstrukcji), wiązałoby się z koniecznością uzyskania zgody autorów. Ewentualne
podjęcie się prac polegających na modyfikacji modelu podstawowego i dostosowaniu go do
określonych funkcji (m.in. wyposażenia w ogniwa fotowoltaiczne), może zakończyć się
stworzeniem wzoru ławki, znacząco dobiegającej od pierwotnego zamysłu, czyniąc produkt

wyraźnie odcinający się w przestrzeni publicznej i pozbawionym cech wspólnych z pozostałymi
elementami wyposażenia.
6. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych –
spełniono
Uwagi:
7. M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie
realizowany – spełniono
Uwagi: Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w:1) Dzielnica Białołęka – przewiduje się
realizację inwestycji przy ul. Światowida róg Książkowa – działki ewidencyjne oznaczone
numerami 11/2 w obrębie 4-01-19 oraz nr 215 i 216 w obrębie 4-01-222) Dzielnica Wilanów –
przewiduje się realizację inwestycji przy ul. Prymasa A. Hlonda – działka ewidencyjna oznaczona
numerem 4/40 w obrębie 1-10-26 (Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona z dzielnicą po
ewentualnym wybraniu projektu do realizacji)
8. Projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji. Realizacja
projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy – spełniono
Uwagi: W zakładanych lokalizacjach nie ma żadnych planów inwestycyjnych uniemożliwiających
wykonanie inwestycji. Należy jednak pamiętać że proponowane elementy nie mogą być
lokalizowane w miejscach utrudniających ruch pieszy (w szerokości ciągów pieszych) oraz nie
mogą naruszać skrajni dróg dla rowerów i jezdni oraz nie mogą ograniczać wzajemnej
widoczności uczestników ruchu oraz ograniczać szerokości ciągów pieszych czy rowerowych.
9. Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji
udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę –
spełniono
Uwagi:
10. Dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu – spełniono
Uwagi:
11. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej – spełniono
Uwagi:
12. W przypadku, gdy do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli
zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego – spełniono
Uwagi: Zgodnie z prawem budowlanym obiekty małej architektury (takiej jak ławka solarna) nie
wymagają pozwoleń ani decyzji administracyjnych.
13. Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego – spełniono
Uwagi:
14. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych –
spełniono
Uwagi:
15. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z projektu nieodpłatnie – spełniono
Uwagi:

16. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu
lub urządzeń – minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,
pomiędzy godz. 6:00–22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli – spełniono
Uwagi:
17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców – wskazuje zasady
rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz
kryteria naboru – nie dotyczy
Uwagi:
18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów
realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)
Wycena została przygotowana na podstawie ofert ławek różnych producentów oraz na
podstawie realizacji podobnych projektów w innych miastach. Koszt inwestycji uwzględnia
również koszt serwisowania takiej ławki.
19. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu –
spełniono
Uwagi:
Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o możliwości dokonania zmian: 15-03-2021
Sposób przekazania informacji: e-mail
Uwagi: W dniu 15.03 autor projektu został poinformowany o zmianie lokalizacji inwestycji w dzielnicy
Wilanów.
Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania
informacji – spełniono

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
społeczności lokalnej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
W m.st. Warszawa w roku 2018 w drodze tzw. dialogu konkurencyjnego wyłoniono wzór ławki
warszawskiej. Posiada ona kilka wariantów ukształtowania. Zastosowanie nowego rodzaju ławki
stanowić będzie precedens niekorzystnie oddziałujący na dotychczasowe podejście do

kształtowania w przestrzeniach publicznych formy i wzornictwa miejskiego wyposażenia
seryjnego. Wzór ławki warszawskiej jest chroniony prawem autorskim. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian w jej ogólnym kształcie (faktycznie łączącym się z koniecznością naruszenia
zasadniczej jej struktury i konstrukcji), wiązałoby się z koniecznością uzyskania zgody autorów.
Ewentualne podjęcie się prac polegających na modyfikacji modelu podstawowego i
dostosowaniu go do określonych funkcji (m.in. wyposażenia w ogniwa fotowoltaiczne), może
zakończyć się stworzeniem wzoru ławki, znacząco dobiegającej od pierwotnego zamysłu, czyniąc
produkt wyraźnie odcinający się w przestrzeni publicznej i pozbawionym cech wspólnych z
pozostałymi elementami wyposażenia.Dodatkowo należy zwrócić uwagę również na fakt że,
realizacja tylko dwóch egzemplarzy ławki byłaby sprzeczna z nadrzędnym celem władz Miasta,
zmierzających do standaryzacji małej architektury w przestrzeniach publicznych. Kierunek ten
został wyznaczony w przyjętej przez Radę m.st. Warszawy tzw. uchwale krajobrazowej.W związku
z powyższym Wydział Zrównoważonego Rozwoju m.st. Warszawa opiniuje projekt negatywnie.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 26-04-2021
Imię i nazwisko pracownika oceniającego: Michał Ościłowski
Data zatwierdzenia karty: 26-04-2021
Imię, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzającej kartę: Leszek Drogosz - Zastępca Dyrektora Biura
Infrastruktury

i

ESOG – elektroniczny system obsługi budżetu obywatelskiego, umożliwia zgłaszanie projektów i ich ocenę oraz
głosowanie.
ii

Signum – elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta.

