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Nr ESOG
Znak Signum

Plac Wilsona dla !udzi! Szersze chodniki iwygodne pzystanki

f]

nastgpujqcq kom6rkq organizacyjnq uzqdu dzielnicy (kom6rkg wiodqcq)r:

I

nastgpujqcq jednostkg organizacyjnq m.st. Warszawy

Zanqd Dr6g Miejskich

Wydzial Strategii i Rozwoju

(data, PodPis i Pieczqi
osoby kierujqcej pracq urzqdu dzielnicy)

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacje procesu weryfikacji szczeg6lowej. Dopuszcza siq przeprowadzenie czq5ci
weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. lnformacje o oddelegowaniu czq5ci weryfikacji do
innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a takie o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie kt6rych zostala podjqta
decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6lowej powinny zostai zamieszczone w rubryce ,,uwagi" znajdujqcej siq pod
nazwq wta6ciwego kryterium weryfikacji.
1
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cze56 82 - lnformacie o przeprowadzonei weryfikacii
i ew. zmianach Broiektu przez autora

nia

zalicz
wlasn
'l .
dzieln

daf

[lspelniono I

do realizacji
ym

nie sPelniono

Uwagi:

Zlokalizowanie projektu na nieruchomo6ciach, do
K6rych m.st. Warszawa posiada tytul prawny do
dysponowania (z wyjqtkiem nieruchomo5ci
stanowiqcych wlas no56 Skarbu Paristwa bqd4cych
w zazqdzie iednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy)

,L' E w dzielnicy dopuszczono mozliwoSc zglaszania
projektow na terenie innym niz ww.
f] do projektu zostala dolqczona wlaSciwa zgoda
jest

[]

spelniono

I

nie spelniono

E

nie dotyczy

dysponenta nieruchomoSci (jezeli
wymagana)

do projektu zostala dolqczona wla6ciwa zgoda dysponenta

Uwagi:

MoiliwoS6 zrealizowania projektu w calo5ci
?
9. w trakcie roku budietowego 2019

spelniono I
II X
-

nie spelniono

!

nie spelniono

f]

nie spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

4.

Uwzglgdnienie wszystkich prac (etap6w)
niezbgdnych do calkowitego ukoriczenia realizacji
projektu w trakcie roku bud2etowego 2019

I

tr
J.

Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacji projektowej / nie wiqie sig z
konieczno6ciqwykonania kolejnych etap6w
w latach

I spelniono

spelniono

Uwagi:

6
v.

Zgodnos6 zpzyjqtymistrategiami i
m.st.

Warszawy

programami

|| [tsperniono
-

Uwagi: Projekt zaklada poprawg warunkow ruchu pieszego. Ponadto brak zatoki autobusowej poprawia warunki
ruchu autobusowego i dostqpnoSc dla pasa2erow.
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xsperniono

!niesperniono
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$. moiliwo6ci realizacji projektu

!

spelniono

[l

nie
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spelniono

!

nie dotyczy

Opinia Biura Polityki MobilnoSci i Transportu, ogranicza projekt tylko do ustawienia slupkow. Realizacja propozycji
likwidacji zatoki autobusowej na pzystanku Plac Wilsona 07 oraz propozycja likwidacji zatoki autobusowej na
pzystanku Plac Wilsona 08 wplynglaby naznaczqce ograniczenie pzepustowoSci pewnych relacji na skzyZowaniu
z sygnalizacjE Swietlnq Plac Wilsona. Oznacza to m.in. koniecznoSc pzeprowadzenia zmian w sterowaniu na ww.
skzyzowaniu, w tym ponownqkalibracjq sterowania adaptacyjnego, pzydzielajqcego priorytet tramwajowy.
Projektodawca chce zrealizowac prolekt w calo6ci, a nie tylko w czqSci.

I
I

Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

pzyjmuje sig bez uwag
pzyjmuje sig z nastqpujqcymi zmianami:
(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

Projekt stanowczo niedoszacowany, w opinii ZDM posadowienie nowych slupkow blokujqcych to wydatek okoto
20 000 zl, a , zabudowa zatok to ok. 100 000 zt.
Nalezaloby dokladnie oszacowac koszty oraz ograniczyc zalolenia propktu do wysoko6ci limitu obszarowego.

Utzymanie faktycznych koszt6w realizacji

10,

A
I I.

A

4 Ft
I L.

w ramach limitu warto6ci pojedynczego projektu

I

(jezeli limit nie zostal ustalony: w ramach kwoty dostqpnej
w obszaze lub na poziomie ogolnodzielnicowym)

I
fl

Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu
realizacji projektu w kolejnych latach

Sp6jno56 poszczeg6lnych element6w projektu
(w szczeg6lnoSci czy nazwa projektu, a takze
skr6cony opis projektu oddaiqistotq pgektu isq

I
!

!

nie spelniono

przyjmuje siq bez uwag

pzyjmuje siq z nastgpujqcymi zmianami:
(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

przyjmuje siq bez uwag

pzyjmuje siq z nastqpujqcymi zmianami:
(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

Spelnienie kryterium og6lnodostqpnoSci

13.

spelniono

X

(na podstawie deflnicji obowiqzujqcej w dzielnicy pzyjqtej

spelniono

fl nie spelniono

uchwal4Zazqdu)

Uwagi:

1

4.

o.*r.iarneso wvkonawcv

oraz

,?rj#;,:x1:li:

trybu

I

x sperniono fl

nie sperniono

Uwagi:
5

I

I $.

tnne istotne uwagi dot. weryfikacii szczegolowej projektu

Dodatkowe informacje

W zwiqzku ztym,2e projektodawca jest zainteresowany realizacjqcalo5ciowq projektu a nie tylko fragmentem,
prolekt w porozumieniu z projektod awcq zostal zweryfi kowany neg atywn ie

Uzgadnianie wersii proiektu
(wypelnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajq wprowadzenia zmianl

Data pzekazania informacji
o mozliwoSci dokonania zmian
Sposob Wzekazania i nfo

rm acj

17 kwietnia 2018 r.

i

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiScie

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
fie2eli zasadne)
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zmian naleiv zamie6ci6 w zalaczniku do ninieiszei kartv wervfikacii.

Pozytywny

(data, podpis i pieczea osoby dokonujAcej weryfikacji)

i pieczee osoby kierujacej pracq kom6rki

