Nr ESOG': 974
znak Signum":
Nazwa projektu: Remont chodnika przy ulicy Obozowej

Karta oceny merytorycznej projektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rck 2022
Pod

miot dokonujqcy oceny merytorycznej

Wydzial Utrzymania i Remont6w Dr6g, ZarzEd D16g Mlejskich

lnformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

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

-

spelniono

Uwagi:

2.

Projekt mie6ci sie w zakresie zadai wlasnych m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagl:

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 Finansowq dla zamieszczonych w niej przedsiqwziqd

-

spelniono

Uwagi:

5.

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

a. projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
b. do projektu zostala dolqczona zgoda autora na wykorzystanie utworu Ueielijest
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 bqdzie
realizowany
Uwagl:

-

spelniono

8.

Projekt jest mo2liwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu 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. Warszawie przez wykonawcq na istniejqca w tej lokalizacji infrastrukturq

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie um02liwiajE 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 budietowego

-

spelniono

Uwagi:

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

-

spelniono

Uwagi:

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

-

spelniono
Uwagl:

15. Mieszkaicy Warszawy mogq korzystai

z

projektu nieodplatnie

-

spelniono

Uwagi:

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzetu
lub urzqdzeri - minimalna dostepno6i projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,
pomiedzy godz. 6:00-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub niedzieli- spelniono
Uwagi:

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

-

wskazu.ie zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia i zako6czenia 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)
Ul. Obozowa (strona poludniowa) na odc.

-

Obozowa 61

-

rejon przystanku Deotymy

01-

2470

m2 x 400 zl= 988 00021, Koszty pozostale 20 000 zl Razem: 1008 000 zl

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

-

spelniono
Uwagi: Zakres projektu zostal skr6cony aby mieScil siq w limicie Srodk6w

Dodatkowe informacje: ZZW: "Oo wszystkich ww. projekt6w: Ze wzglqdu na o96lny charakter
opiniowanych projekt6w z Budzetu Obywatelskiego 2020 konieczne bedzie przedstawienie do
zaopiniowania w Zarzqdzie Zieleni m.st Warszawy projekt6w budowlano-wykonawczych dotyczecych
poszczeg6lnych zada{ otaz informowanie ZZW o etapach realizacji zwycieskich projekt6w. Poniiej

og6lne uwagi: 1. ZZW wskazuje,

Ze prace

w sqsiedztwie drzew zwiazane

z

wykonywaniem prac

ziemnych i budowlanych naleiy wykonywai ze szczeg6lnq ostroinoSciq, rqcznie w celu ochrony

system6w korzeniowych drzew. 2. Strefy Ochrony Drzew (SOD), nale2y wyznaczy6, przed
przystEpieniem do jaklchkolwiek dzialai terenowych zwiqzanych z reallzacjq inwestycji, dla drzew

adaptowanych oraz znajdujacych siq w bliskim sEsledztwle planowanych prac, na kt6re prace mogq

oddziatywai.3. Pnie drzew, dla kt6rych nie ma moiliwosci wyznaczenia strefy ochronnei, naleiy
zabezpieczyi na czas prowadzenia rob6t poprzez szczelne oszalowanie deskamioraz zastosowanie
ekran6w korzeniowych. 4. Pod 2adnym pozorem nie wolno przycinai zywych galqzi drzew. Nie
naleiy wycinad calych kona16w, oglawiaC ani podkrzesywai koron drzew. Ciqcie korony jest
zabiegiem naduiywanym ioslabiajqcym drzewo. 5. Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni
grubszych nii o Srednicy 2 cm. Ciqcia korzeni powinny byi wykonywane zdezynfekowa nymi, ostrymi
narzqdziami i mie6 mo2liwie jak najmniejszq powierzchniq. Grubsze korzenie nale2y odkopai

i

wpu6cii glqbiej w ziemiq.6. W obrqbie system6w korzeniowych drzew zabrania sie: skladowania
material6w budowlanych iziemi

z

wykop6w, podnoszenia lub obni2ania poziomu gruntu,

zagqszczania gleby, poruszania siq i postoju samochod6w oraz pojazd6w ciq2kiego sprzqtu."

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwo5ci dokonania zmian:. 27-04-202L

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: w dn. 27.04.21 r. Wnioskodawca zaakceptowal zmianq zakresu mailowo.

Zgoda (pisemna lub elektronlczna) projektodawcy udzielona w termlnle 6 dni od dnia przekazania

informacji

-

spelniono

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoleczno6ci loka I nej:
Remont chodnika ptzyczyni siq do poprawy bezpieczeistwa i komfortu pieszych

Uzasadnienie negatywnej oceny:

Wynik oceny merytorycznej: pozytywny
Data przeprowadzonej oceny: 26-04-2027
SP€CJALI

lmiq inazwisko pracownika oceniajqcego:

Kat

yf,Szymon Fertacz

Data zatwierdzenia kafty: 27 -04-202!

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

ZARZADU
' ESOG - elektroniczny system obstugi bud2etu obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzedzie Miasta.

D

