Nr ESOG': 875
znak Signum":
Nazwa projektu: Naprawa sygnalizacji 6wietlnej na Naszym Podw6rku

-

skrzy2owanie alei

Wllanowskiej, alei Sikorskiego i ulicy Dolina Slu2ewiecka

Karta oceny merytorycznej projektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Sygnaliza cji, Zarzqd D169 Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

Projekt mie6ci

siQ

w zakresie zada6 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 sq

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 i praw zale2nych:

a.

projekt nie narusza praw autorskich

b.

do projektu zostala dolqczona z8oda autora na wykorzystanie utworu (jeielijest

-

spelniono

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 nieruchomoscia, na kt6rej projekt bQdzie
realizowany

rid^

-

spelniono

[\.

Uwagi:
Projekt jest moiliwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji. Realizacja

projektu nie koliduje z realizowanymi przedsiqwziqciami m.st. Warszawy

-

nie spelniono

UwaBi: Trwa uzgadnianie projektu organizacji ruchu wraz z projektem sygnalizacji Swietlnej dla

skrzyzowania Doliny Slu2ewieckiej z al. WilanowskE zwiazanego m.in. z dostosowywaniem do

potrzeb ruchu rowerowego i modernizacjq urzqdzei sygnalizacji. Nowy projekt zaklada zmiany w
sterowanlu sygnalizacjE, zmieniq sie parametry czasowe, zatem i warunki ruchu ulegnq zmianie.
9.

Realizacja proiektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

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

-

spelniono
Uwagi:

Dostqpne na rynku technologie umoiliwiajq realizacjq projektu

-

spelniono

UwaBi:

11. Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej

-

spelniono

Uwagi:

12. W przypadku, gdy do realizacji proiektu

sE

wymagane decyz.ie administracyjne, pozwolenia,

zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrealizowad projekt w trakcie roku budietowego

-

spelniono

Uwagi:

13. Projekt jest moiliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku bud2etowego - spelniono
Uwagi:

14. Projekt nie wymaga wykonania koleinych etap6w realizacji zadanla 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 dostqpno6i projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

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

-

spelniono

t

\s

Uwagi:

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

-

wskazuje zasady

rekrutacii, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczQcia i zakoiczenia 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)

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

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje: Trwa uz8adnianie projektu organizacji ruchu wraz

z

projektem sygnalizacji

Swietlnej dla skrzy2owania Doliny Slu2ewieckiej z al. WilanowskE zwiazanego m.in.

z

dostosowywaniem do potrzeb ruchu rowerowego imodernizacjE urzqdzed syBnalizacji. Nowy projekt
zaklada zmiany w sterowaniu sygnalizacjq, zmieniq siq parametry czasowe, zatem i warunki ruchu
ulegnq zmianie.

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwo6ci dokonania zmian:27 -O4-2O27

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacjq 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
spoteczno6ci lokalnej

\-iJ"

!

:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
Trwa uzgadnianie projektu organizacji ruchu wraz z proiektem sygnalizacji Swietlnej dla

skrzyiowania Doliny Slu2ewieckiej

z

al. WilanowskE zwiqzanego m.in. z dostosowywaniem do

potrzeb ruchu rowerowego i modernizacjE urzqdzef sygnalizacji. Nowy projekt zaklada zmiany w
sterowaniu sygnalizacjq, zmieniq siq parametry czasowe, zatem i warunki ruchu ulegnQ zmianie.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny:

27

-04-202L
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Data zatwierdzen ia kafty:27 -O4-202L

lmie, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajqcej kartq: tukasz Puchalski - Dyre

DYREK

ZARZADU DR0
' ESOG - elektroniczny system obslugi budzetu obywatelskie
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie Miasta.

EJSKICH
w iich ocenq oraz

