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Nazwa projektu: Przebudowa drogl rowerowej wzdlui Wqwozowej (od KEN do Stryjeiskich)

Karta oceny merytorycznej proiektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Utrzymania i Remont6w Dr6g, ZarzEd D16g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie me rytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

Projekt mie5ci 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 programujqcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie

sA

aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletniq
PrognozE FinansowE dla zamieszczonych w niej przedsiqwziqd

-

spelniono

Uwagi:

5.

Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich, w tym praw autorskich

ipraw zaleznych:

a. projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
b. do projektu zostala dolAczona zgoda autora na wykorzystanie utworu Ue2elijest
wymagana)- nie dotyczy
Uwagi:

5.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

7.

M.st. Warszawa poslada tytul prawny do dysponowania nieruchomo6cia, na kt6rej projekt bedzie
realizowany

-

spelniono

Uwagi:

\

Projekt jest m02liwy 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 istniejEcA w tej lokalizacji infrastrukture

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie umo2liwiajq realizacje projektu

-

spelniono

Uwagi:

11. Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej

-

spelniono

Uwagi:

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

zrealizowai projekt w trakcie roku budzetowego

-

nie spelniono

Uwagi: Wskazany odcinek przebiega w bezpo6redniej bliskoSci rosnqcych drzew. Zgodnie ze

stanowiskiem Zarzadu Zieleni, aby nie uszkodzii rozbudowanego systemu korzeniowego drzew,
remont wymagai bqdzie przebudowy/budowy w specjalnej technologii, np. jako podwieszany.
Budowa w takiej technologii wymaga opracowania wielobraniowej dokumentacji technicznej.
Konieczne jest m.in. przeprowadzenie badari dendrologicznych, odkrywek systemu

korzeniowego, a nastqpnie zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w spos6b nieinBerujacy w
system korzeniowy. Przeprowadzenie takiego procesu projektowego i reallzacja prac w ocenie
ZOM nie jest moiliwa w ciqgu 12 miesiqcy, a to warunek konieczny aby projekt m6gl byd

dopuszczony do glosowania.

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

-

nie spelniono

Uwagi: Wskazany odcinek przeblega w bezpo6redniej blisko5ci rosnqcych drzew. Zgodnie ze

stanowiskiem Zarzqdu Zieleni, aby nie uszkodzid rozbudowanego systemu korzenioweto drzew,

N

remont wyma8ai bqdzie przebudowy/budowy w specjalnej technologii, np. jako podwieszany.
Budowa w takiej technologii wymaga opracowania wielobran2owej dokumentacji technicznej.
Konieczne jest m.in. przeprowadzenie badaf dendrologicznych, odkrywek systemu

korzeniowego, a nastQpnie zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w spos6b nieingerujacy w
system korzeniowy. Przeprowadzenie takiego procesu projektowego i realizacja prac w ocenie
ZDM nie jest moiliwa w ciqgu 12 miesiqcy, a to warunek konieczny aby projekt m6gl by6

dopuszczony do glosowania.

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

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkaicy Warszawy moga korzysta6 z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagi:

15. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegalqcych na zakupie sprzQtu
lub urzqdzef

-

minimalna dostqpnosd proiektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiedzy godz. 6:O0_22iOO, 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 rozpoczgcia i zakohczenia oraz
kryteria naboru

-

nie dotyczy

Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglednieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w
realizowanych w ramach budietu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)
droga dla rower6w: 700 mb x 3,0 m x400 zl = 840 000 zl z poszerzeniem - chodnik przylegajqcy
do ddr: 30Om2* x

4OO

zllmz = 120 000 zl -projekt COR: 30 000 zl; Razem 990 000 zl

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

A

-

Dodatkowe informacje: Opina ZZW: W zakresie prac na terenie zieleni

-

opinia pozytywna pod

warunkiem nie wykonywania 2adnych prac w obrqbie koron drzew. Usuwanie nawierzchni nie moZe

byi

ze szkodq dla istniejqcych korzeni

- je(li w obrqbie wymiany nawierzchni jest system korzeniowy

naleiy zastosowad zabiegi kt6re pozwolq na unikniqcie ingerencji w korzenle a finalnie zastosowany
powinien byi tzw. Chodnik podwieszany. JeSli zajdzie potrzeba usuwania jakichkolwiek nasadzei

-

kaidorazowo nale2y uzgadniai iwystqpowai o zgodq do ZZW. Odtworzenie zniszczonych trawnikow
oraz ewentualnych nasadze6. Wszelkie ewentualne nowe nasadzenia

-

uzgadniane

z

ZZW. Wszelkie

prace prowadzone na terenach zieleni - zgodnie ze standardami ZZW

Zmiana projektu
Data przekazania Informacji o mo2liwoici dokonania zmian: 29-04-202L

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacje o powodach oceny negatywnej

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

informacji

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spolecznoSci lokalnej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
Wskazany odcinek przeblega w bezpo6redniej bliskoSci rosnqcych drzew. Zgodnie ze

stanowiskiem Zarzqdu Zieleni, aby nie uszkodzi6 rozbudowanego systemu korzeniowego drzew,
remont wymagai bqdzie przebudowy/budowy w specjalnej technologii, np. jako podwieszany.
Budowa w takiej technologii wymaga opracowania wielobranzowej dokumentacji technicznej.
Konieczne jest m.in. przeprowadzenie badai dendrologicznych, odkrywek systemu

korzeniowego, a nastqpnie zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w spos6b nieingerujqcy w
system korzeniowy. Przeprowadzenie takiego procesu projektowego irealizacja prac w ocenie

l$

ZDM nie jest mo2liwa w ciqgu 12 miesiqcy, a to warunek konieczny aby projekt m6gl

byi

dopuszczony do glosowania.

Wynik oceny merytorycznei: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 26-04-2027

Data zatwierdzenia ka rty: 29-04-2021

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajEcej karte:tukasz Puchalski -

ZDM
OR

MIEJSKICH

- elektroniczny system obslugi budietu obywatelskiego, umoiliwia
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie
' ESOG

i ich ocenq oraz

