Nr ESOG': 248
Znak Signum":

Nazwa projektu: Przejazdy przyjazne dla rowerzyst6w na Bielanach - podp6rki rowerowe

Karta oceny merytorycznei proiektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial TZM, ZDM

lnformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny

z

dokumentami programujqcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie

sE

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

-

spelniono

Uwagi:

5.

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

a.

projekt nie narusza praw autorskich

b.

do projektu zostala dolaczona zgoda autora na wykorrystanie utworu UeZelijest
wymagana)

-

-

nie dotyczy

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:

n\

8.

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

projektu nie koliduje z realizowanymi przedsiqwziqciami m.st. Warszawy - spelniono
Uwagi:

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. Dostqpne na rynku technologle um02liwiajE realizac.iq projektu

-

spelniono

Uwagi:

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

12. 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 budietowego

-

spelniono

Uwagi:

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

14. Pro,ekt nie wymaga wykonania kolejnych etap6w realizacji zadania w latach kolejnych

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkancy Warszawy moga korzystad z projektu nieodplatnie

-

spelniono

Uwagi:

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzetu
lub urzEdzeri - minimalna dostqpno6d projektu 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 ograniczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia i zakodczenia oraz
kryteria naboru

-

nie dotyczy

Uwagi:

r

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w
realizowanych w ramach budietu obywatelskie8o oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)
Kosztorys: -podp6rka:

1, OOO

zuszt. x 25 szt. = 25 000 zl; -suma: 25 000 zl

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

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje: 1) Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: "Oplnia pozytywna. W
przypadku wyboru projektu przez mieszkaic6w wz6r podp6rek oraz ich kolorystyke nale2y uzgodnid

z

WKPP BAiPP.'2lZarzqd Zieleni m. st. Warszawy: "1) 8 x skrzy2owanie ul. Marymonckiej iAlei gen.

Marii Wittek opinia pozytywna 2) 2 x skrzy2owanie ulic Conrada lW6lczynskiej- opinia pozytywna 3)
2 x przej6cle przez ul. W6lczyiskq na wysokosci przystanku Aspekt- opinia pozytywna 4) 8 x

skrzyzowanie ulic 2eromskiego iW6lczyiskiej oraz Alei Reymonta- z uwagi na obecno6i rabat

bylinowych podp6rki dla *Dodatkowe uwagi: Ostateczny ksztait projektu (projekt wykonawczy)
nale2y przedlo2yi do zaopiniowania do ZZW. Konieczne jest aby projekt zawieral cze56 dotyczAcE

zieleni

-

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Ogrodniczych

-

zabezpieczenie drzew i

krzew6w na placu budowy, zakladanie trawnik5w itp. Projekt musi uwzglqdniai organizacjq placu
budowy

z

wyznaczeniem Stref Ochronnych Drzew. W przypadku prac prowadzonych w pobli2u

starodrzewu naleZy przewidziei nadz6r nad pracami prowadzony przez lnspektora Nadzoru Teren6w
Zielenl. Nie wyraZamy zgody na prace ziemne w bezposrednim zbli2eniu

do istniejacych drzew (w

obrysie rzutu korony). W kosztorysie naleiy przewldzied odtworzenie trawnik6w w rejonie
prowadzonych prac ziemnych. 5) 4 x skrzyzowanie Alei Reymonta

iul.

Broniewskiego- opinia

pozytywna 5) 2 x przejScie przez ul. Marymonckq na wysokosci przystanku Zeromskiego 04- opinia
pozytywna"

Zmiana projektu
Data przekazania informac.ji o moiliwoici dokonania zmian: !4-O4-2OZT

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi:

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

informacji

-

spelniono

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoleczno6ci lokalnej:
Projekt bqdzie skutkowal poprawQ bezpieczehstwa oraz poprawE jakoSci pod162y rowerzyst6w.

A

Uzasadnienie negatywnej oceny:

Wynik oceny merytorycznej : pozytywny
Data przeprowadzonej oceny: L4-O4-2O2L

lmiq inazwisko pracownika oceniajqcego: Damlan Szczepaniak,

Data zatwierdzenia kafty:

S

2t-04-202!

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajqcej kartq: tukasz Puchalski - Dyrektor
OR

ZARZADU

ESOG - elektroniczny system obslugi budzetu obywatelskiego, umoiliwia zgtaszanie
giosowanie.
rr
Signum - elektroniczny system obie8u dokument6w w Urzqdzie Miasta.

MII

