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I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

nie spelniono

Uwagi: Wykonanie proponowanego prawoskretu (funkcjonujacego tylko dla cel6w

komercyjnych), kosztem likwidacji urzqdzonego pasa zieleni z krzewami, byloby dzialaniem
raiqco stojAcym w sprzeczno5ci z obecnie prowadzonq polityka przestrzenna miasta i zapisami
strategii fwarszawa 2030.

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny

z

dokumentami programujqrymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nle sa

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

-

nie spelniono

Uwagi: Wykonanie proponowanego prawoskrqtu (funkcjonujEcego tylko dla cel6w

komercyjnych), kosztem likwidacji urzqdzonego pasa zieleni z krzewami, byloby dzialaniem
raiaco stojacym w sprzecznosci

z

obecnie prowadzona politykA przestrzennq miasta izapisami

strategii #Warszawa 2030.

5.

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

l,l.

a. projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
b. do projektu zostala dolqczona zgoda autora na wykorzystanie utworu (je2elijest
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 nieruchomoSciq, na kt6rej projekt bedzie
realizowany

-

spelniono

Uwagi:

8.

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

projektu nie koliduje

z

realizowanymi przedsiewziQciami m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zBloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

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

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie umoiliwiajq reallzacjq projektu

-

spelniono

Uwagi:

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

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu sa wymagane decyzje admlnlstracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest mo2liwe i pozwoli

zrealizowai prolekt w trakcie roku bud2etowego

-

nie spelniono

Uwagi: Budowa dotykowego pasa ruchu wymaga przebudowy urzqdzeri infrastruktury

podziemnej (gazociqg). Z uwagi czas niezbqdny na uzgodnienia projektu budowlanego, nie jest

moiliwe wykonanie zadania w ciEgu jednego roku bud2etowego.
13. Projekt jest moZliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budzetowego

-

nie spelniono

u\

Uwagi: Budowa dotykowego pasa ruchu wymaga przebudowy urzqdzei infrastruktury

podziemnej (gazociqg). Z uwagi czas niezbqdny na uzBodnienia projektu budowlanego, nie jest
mo2liwe wykonanie zadania w ciqgu jednego roku budzetowego.

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

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkadcy Warszawy mogA korzysta6 z projektu nieodplatnie

-

spelniono

UwaBi:

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzqtu
lub urzqdzei

-

minimalna dostqpnosi projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiqdzy godz. 6:00-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub niedzieli- spelniono
Uwagi:

17. W przypad ku, gdy projekt skierowa ny jest do ograniczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczecia i zakofczenia 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)
W zwiqzku z opiniq negatywnq, nie weryfikowano koszt6w realizacji pro.iektu.

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

Dodatkowe informacje:

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwoici dokonania zmian: 09-04-2021

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacje o powodach oceny negatywnej

(

-

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

informacji

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spolecznoSci lokalnej

:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
Wykonanie proponowanego prawoskrqtu (funkcjonujqcego tylko dla cel6w komercyjnych),
kosztem likwidacji urzAdzonego pasa zieleni z krzewami, byloby dzialaniem ra2Eco stojacym w
sprzeczno6ci z obecnie prowadzonq polityka przestrzenna miasta izapisami strategii #Warszawa

2030. Ponadto realizacja zadania nie jest moZliwa w ciqgu jednego roku budietowego -

wymaBana przebudowa gazociqgu.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 09-04-2021

lmiq i nazwisko pracownika oceniajqcego: Anna Jastrzqbska, Mikolaj Piefkos

Data zatwierdzenia karty: 09-04-2021

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby

tukasz Puchalski, Dyrektor ZDM
DYR
DR

Lukasz

- elektroniczny system obslugi
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu
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obywatelskiego,

w Urzqdzie

zgiaszanie projekt6w iich ocene oraz

