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Nr ESOG
Znak Signum

Oswietlenie pzej5cia pieszo'rowerowego Lukowska

!

nastgpujqcE kom6rkq organizacyjnq uzgdu dzielnicy (kom6rkg wiodqcq)r:

I

nastgpujqcq jednostkg organizacyjnE m'st. Warszawy

Zarzqd Drog Miejskich

Wydzial OSwietlenia

(data, podpis i Pleczqi
osoby kierujqcej pracq urzqdu dzielnicy)

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacjq procesu weryfikacji szczeg6lowej. Dopuszcza siq przeprowadzenie czqSci
weryfikacji r6wnie2 przez inne nii wiodqca kom6rki organizacyjne. lnformacje o oddelegowaniu czq6ci weryfikacji do
innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie kt6rych zostala podjqta
decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6lowej powinny zostai zamieszczone w rubryce ,,uwagi" znajdujacej siQ pod
nazwq wtaSciwego kryterium weryfikacji.
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Uwagi:

Zlokalizowanie projektu na nieruchomo6ciach, do
kt6rych m.st. Warszawa posiada tytul prawny do
dysponowania (z wyjqtkiem nieruchomoSci
stanowi4cych wlasno66 Skarbu Pahstwa bgdqcych
w zaz4dzie jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy)

n fl
L'
!

I

w dzielnicy dopuszczono mozliwo6c zglaszania
projekt6w na terenie innym ni2 ww.
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nie spelniono
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nie dotyczy

do projektu zostala dolqczona wla5ciwa zgoda
dysponenta nieruchomoSci fie2eli jest
wymagana)
do projektu zostala dolqczona wla5ciwa zgoda dysponenta
nieruchomo6ci (ie2eli i

Uwagi:
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Unrzglgdnienie wszystkich prac
niezbgdnych do calkowitego ukoticzenia

realizacji

projektu wtrakcie roku budietowego 2019

|
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spelniono

nie spelniono

W pierwszej kolejno6ci nale2y wykonac dokumentacjg projektowqdoSwietlenia pzedmiotowego pzej6cia w rejonie
ulicy Lukowskiej 7 a nastqpnie wykonac prace w terenie.
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Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacji projektowej / nie wiqie sig z
konieczno6ciqwykonania kolejnych etap6w
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Wystgpowanie technicznej lub technologicznej
moiliwo6ci realizacji projektu
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spelniono

!

nie dotyczy

pzyjmuje siq bez uwag

Akceptacja kosztorysu realizacii projektu
(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

Kwota zaproponowana pzez autora jest wystarczajqca do realizaqi projektu (pzygotowanie dokumentaqi oraz
ie w terenie

10.
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Utzymanie faktycznych koszt6w realizacji
w ramach limitu warto6ci pojedynczego projektu

I

(je2eli limit nie zostal ustalony: w ramach kwoty dostqpnej
w obszaze lub na poziomie og6lnodzielnicowym)
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nie spelniono

orzvimuie sie bez uwao

Akceptacjakosztorysueksploatacjiefektu
realizacji projektu w kolejnych latach
(nalezy wskazac uzasadnienie zmian)

Roczny koszt konserw aqi orazenergii elektrycznej np. zaprojektowanych 2 opraw oSwietleniowych wyniesie
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Sp6jno56 poszczeg6lnych element6w projektu
(w szczeg6lnoSci czy nazwa projektu, a takze
skr6cony opis projektu oddaiqistotq pqektu isq
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pzyjmuje siq bez uwag
przyjmuje siq z nastqpujqcymi zmianami:
(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

Spelnienie kryterium o96lnodostgpno5ci
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Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersii proiektu
lwypelnia siq wylqcznie w przypadku proiekt6w, kt6re wymagajq wprowadzenia zmian)
ala przekaza n a nfo rm acj i
o moZliwo6ci dokonania zmian
D

i

i

29 marca br.

Sposob pzekazania informacji

poczta tradycyjna

e-mai!

telefon

osobiScie

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(je2eli zasadne)

zmian naleiy zamie5cic w zalaczniku do niniejszej karty weryfikacji.

Wvnik wervfikacii szczeg6lowei- urzad dzielnicv lub iednostka
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Pozytywny

tr

Negatywny

?018

(data, podpis i pieczqi osoby dokonujqcej weryfikacji)

(data, podpis i pieczqi osoby kierujqcej pracq kom6rki
organizacyjnej dokonujqcej weryf ikacji - kom6rki wiodEcej)

