Nr ESOG': 438
Znak Signum":

Nazwa projektu: ldzikowskiego dla pieszych

-

remont chodnika oraz postawienie nowych latarni

Karta oceny merytorycznei projektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rck 2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Utrzymania I Remont6w Dr69, Zarzqd D169 Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej oce n ie merytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

Projekt mie6ci 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

dokumentami programujqcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie sq
aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz WieloletniA
z

Prognozq Finansowq dla zamieszczonych w niej przedsiqwziqi

-

spelniono

Uwagi:

5.

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

ipraw zale2nych:

a. projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
b. do projektu zostala doleczona zBoda autora na wykorzystanie utworu fie2elijest
wymagana)

-

nie dotyczy

Uwagi:

6.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
UwaBi:

7.

M.st. Warszawa posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomoscia, na kt6rej projekt bedzie
realizowany
Uwagi:

-

spelniono

8.

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

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

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawle przez wykonawcq na lstniejecE w tej lokalizacji infrastrukture

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostqpne na rynku technologie umoiliwiajq realizacjq 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 mozliwe i pozwoli
zrealizowad projekt w trakcie roku budietowego

-

spelniono

Uwagi:

13. Projekt jest mo2llwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budietowego

-

spelniono

Uwagi:

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

-

spelniono
Uwagi:

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

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajEcych na zakupie sprzqtu
lub urzqdzeri

-

minimalna dostqpnoSi projektu wynosi co najmniei 25 godzin tySodniowo,

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

-

spelniono

Uwagi:

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

-

wskazuje zasady

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

-

nie dotyczy

Uwagi:

\

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglQdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w
realizowanych w ramach budzetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)

Bukowiiska -lkara -koszt wykonania odcinka na tym odcinku to 533 m2 x400 zl = 253 200 zl +
Projekt organizacji

ruchu15000zl razem 258200

zl. ul. Ptyiwiafskiej

-ul. lmieliiska - koszt

wykonania chodnika na tym odcinku to 580 m2x 400 zl = 232 00 0 zl do tego Projekt organizacji
ruchu 15 000

zl

razem 247

OOO

zl. Koszt wykonania L1 standardowych latarni to 220

00O zl.

tEcznie 735 200

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

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje: Opinie: BAiPP: "Opinia pozytywna warunkowa. Ul. ldzikowskiego byla
przedmiotem niezrea lizowanych wniosk6w z BO w poprzednich latach. Projekt wymaga koordynacji
dzialari w ramach ewentualnej reallzacjl poprzednich projekt6w lub wykonania jednego

etapowanego projektu zagospoda rowania ulicy na odcinku od ul. Pulawskiej do ul. lmielifiskiej.
Obszar wniosku objqty ustaleniami mpzp rej. Pod Skocznia cz. l, inwestycja nie stoi w sprzecznosci z

zapisami. Nawierzchnie naleiy realizowai zgodnie ze wskazaniaml ZarzEdzenia Nt L682/2OL7 r
Prezydenta m.st. Warszawy. W sytuacji braku mo2liwo6ci zmiany poloienia latarni postulujemy
poszerzenie chodnika na zewnqtrz jezdni poza liniq ojwietlenia po poludniowej stronie ulicy na

odcinku pomiqdzy ul. Zawrat iPty6wiariskq. Wymiana latarni na nowe (wz6r i lokalizacja) do
uzgodnienia

z

tut. Wydzialem." BPMiT: " Przedstawiony projekt Biuro Polityki Mobilno6ci iTransportu

opiniuje z uwagami:

.

W tutejszym Biurze zostal zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu

dotyczqcy budowy drogi rowerowej wzdlu2 ul. ldzikowskiego PM/lOlL216l2O2O;

.

W tutejszym

Biurze zostai zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu dotyczqcy wyznaczenia przystank6w

autobusowych (uwzglqdnia wyznaczenie przejScia dla pieszych przy ul. Piaseczy6skiej)

PMILo/2o/2o21- zalecany kontakt z UrzQdem Dzielnicy Mokot6w w celu uzyskania szczeg6l6w; .
Warunki lokalizacji nowych latarni naleiy uzgodnid

z

Wydzialem Sygnalizacji iO5wietlenia Zarzadem

D169 Miejskich utrzymujecym oSwietlenie przyuliczne na terenie m.st. Warszawy - dotyczy to

wytycznych do projektowania oSwietlenia przej(i dla pieszych;

.

Latarnie nale2y lokalizowa6 w

spos6b niepogarszajqcy widocznoSci istniejqcego oznakowania pionowego, w szczeg6lnoSci

oznakowania przejsi dla pleszych. W razie potrzeby nale2y zatwierdzii w BPMiT zmiane lokalizacji
oznakowania;

.

Slupy oswietleniowe naleiy lokalizowad w taki spos6b, aby po montaiu znaku zostala

zachowana skrainia pozioma min. 0,5 m (od krawqdzijezdni - do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku);

.

znaki naleiy umieszczad na wysoko6ci zBodnej z wymaganiaml okre5lonymi w Zalaczniku nr

1 RozporzEdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w

technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz urzqdzei bezpieczeistwa ruchu drogowego i

/\

warunk6w ich umieszczania na drogach." ZZW:" ZatzEd Zieleni m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje
realizacje przedmiotowego projektu do BudZetu Obywatelskiego z uwagami: 1. ZZW wskazuje,2e
prace w sasiedztwie drzew zwiqzane

z

wykonywaniem prac ziemnych i budowlanych nale2y

wykonywat ze szczeg6lnq ostro2noiciq, rqcznie w celu ochrony system6w korzeniowych drzew. 2.
Strefy Ochrony Drzew (SOD), nale2y wyznaczy6, przed przystEpieniem do jakichkolwiek dzialaf
terenowych zwiqzanych z realizacjq inwestycji, dla drzew adaptowanych oraz znajdujqcych siq w
bliskim sEsiedztwie planowanych prac, na kt6re prace mogE oddziatywai. 3. Pnie drzew, dla kt6rych
nie ma moiliwoici wyznaczenla strefi/ ochronnej, naleiy zabezpieczyi na czas prowadzenia rob6t
poprzez szczelne oszalowanie deskami oraz zastosowanie ekran6w korzeniowych.4. Pod 2adnym

pozorem nie wolno przycinai Zywych galqzi drzew. Nie nale2y wycinad catych konar6w, oglawiai ani
podkrzesywad koron drzew. Cigcie korony jest zabiegiem nadu2ywanym ioslabiajqcym drzewo. 5.
Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych ni2 o Srednicy 2 cm. Ciecia korzeni powinny

byi

wykonywane zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami i miei moiliwie jak najmniejszq powierzchniq.
Grubsze korzenie nale2y odkopad iwpu5cii glqbiej w ziemiq. 5. W obrqbie system6w korzeniowych

drzew zabrania siq: skladowania material6w budowlanych i zlemi

z

wykop6w, podnoszenia lub

obniiania poziomu gruntu, zagqszczanla gleby, poruszania sie i postoiu samochod6w oraz pojazd6w
cieZkiego sprzetu. 7. Ze wzglqdu na o96lny charakter opiniowanych projekt6w z Bud2etu

Obywatelskiego 2020 konieczne bqdzie przedstawienie do zaopiniowania w ZatzEdzie

Zie len

i m.st

Warszawy projekt6w budowlano-wykonawczych dotyczqcych poszczeg6lnych zadai oraz

informowanie ZZW o etapach realizacji zwyciqskich projekt6w." PSG: "Projektowanie do 24.06.2022"
lnnogy: "etap projektowy, realizacja w 2023r"

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o mozliwosci dokonania zmian: 2O-O4-2O21

Spos6b przekazania informacji: e-mall

Uwagi: Wnioskodawca zaakceptowal zmiany w projekcle w dn. 27.04.21r.

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

:

Remont chodnika oraz przesuniqcie latarni poprawi komfort i bezpieczefstwo pieszych

Uzasad nienie negatywnej oceny:

Wynik oceny merytorycznej: pozytywny
Data przeprowadzonei oceny: 26-04-202L

lmiq inazwisko pracownika oceniajAcego:

Kata

k,Szymon Fertacz

Data zatwierdzenia karty: 26-04-2021

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajAcej kafte: tukasz Puchalski - Dyrektor
D

zARZADU

OR
IV

Puchalski

- elektroniczny system obslugi bud2etu obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie Miasta.
' ESOG

iich

