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Nr ESOG
Znak Signum

Utwozenie miejsc parkingowych pzy Parku Henrykowskim

nastgpuiqcE kom6rkq organizacyjnE uzqdu dzielnicy (kom6rkg wiodqcq)l:

[l

nastgpujqcq jednostkq organizacyjnq m.st. Warszawy

Wydzial Utzymania i Remont6w Drog

(data, PodPis i Pieczq6
osoby kierujqcej prace urzqdu dzielnicy)

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynaciq procesu weryfikacji szczeg6towej. Dopuszcza siq przeprowadzenie czqSci
czq6ci weryfikacji do
weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. lnformacje o oddelegowaniu
na podstawie kt6rych zostata podjeta
innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach,
w rubryce ,,uwagi" znajdujacej siq pod
decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6lowej powinny zosta6 zamieszczone
nazwq wia(ciwego kryterium

weryfikacji'

1
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cz. B

lnformacie o przeprowadzonei wervfikacii
:h i ew. zmianach

-

-

Zaliczanie siq pzedmiotu projektu do zadafi
wlasnych m.st. Warszawy pzypisanych do realizacji
dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym

proiektu prze

I spelniono !

nie spelniono

Uwagi:

Zlokalizowanie projektu na nieruchomo6ciach, do
kt6rych m.st. Warszawa posiada tytul prawny do
dysponowania (z wyjqtkiem nieruchomo6ci
stanowi qcych wlasno66 Skarbu Pa ristwa bqdqcych
w zazqdzie jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy)

q
dzielnicy dopuszczono mo2liwoSc zglaszania
z' E wprojektow
na terenie innym niz ww.
projektu
zostala dolqczona wla5ciwa zgoda
do
!
jest

I

spelniono

I

nie spelniono

E

nie dotyczy

dysponenta nieruchomoSci (je2eli
wymagana)

do projektu zostala dolqczona wla5ciwa zgoda dysponenta

Uwagi:

?
9.

calo6ci
2019

Moiliwo66 zrealizowania projektu w
w trakcie roku budietowego

spetniono fl
I X
I -

nie spelniono

Uwagi:

Uwzolednien

X

spelniono

I

nie spelniono

tr
U'

Proiekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacji projektowej/ nie wiq2e sig z
konieczno6ciqwykonania kolejnych etap6w

X

spelniono !

nie sPelniono

A
v.

Zgodno56 z pzyjqtymi strategiami i programami
m.st. Warszawy

[] spelniono

{.- - niezSgbnyctr
projektu w tr

realizacji
9

Uwagi:

!

nie sPelniono

Uwagi:

7. f#?,'J:'fi':j3.'.'ilifflifflil.;.;;lJ:i[::Ei'
Uwagi:

4

I

x sperniono

!

nie sperniono
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_ Wystgpowanietechnicznejlubtechnologicznej
$. moiliwo6ci realizacji projektu

!

spelniono

I

nie

-

cz. B

spelniono

!

nie dotyczy

Negatywna opinia Zazqdu Zieleni ze wzglqdu na planowane wykonanie nasadzei dzew w ww. lokalizacji. Biorqc
pod uwagq wymaganEodlegloSc 2m od dzew, nie mozliwe jest zmieszczenie miejsc postojowych nawet rownolegle
do osi iezdni. Potzebuiemy 4,5 m od krawgdzijezdni (z uwzglqdnieniem chodnika).

I

9.

Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

!

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

Utzymanie faktycznych koszt6w realizacji

10. ftlxliffit:li:::,Hi!i.:1ff]flffifli;ii,l'o[l1uo..i
w obszaze lub na poziomie og6lnodzielnicowym)

I x spe,niono !

nie spe,niono

Uwagi:

A
I I.

A

I
fl

Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu
realizacji projektu w kolejnych latach

pzyjmuje sig bez uwag
pzyjmuje siq z nastqpujqcymizmianami:
(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

4q
I 4.

Sp6jno56 poszczeg6lnych element6w projektu
(w szczeg6lno6ci czy nazwa projektu, a tak2e
skrocony opis projektu oddaiq istotq prolektu i sq

I
!

pzyjmuje sig bez uwag
pzyjmuje sig z nastgpujqcymizmianami:
(nalezy wskazac uzasadnienie zmian)

Spelnienie kryterium og6lnodostgpnoSci

13.

I

(na podstawie deflnicji obowiEzujqcej w dzielnicy pzyjgtej

spelniono

!

nie spelniono

!

nie sperniono

uchwalqZazqdu)

Uwagi:

1

4. ,?rjff:x1:ffi

o*.r.iarneso wvkonawcv

oraz

trybu

I

X sperniono

Uwagi:

'l $.

tnne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegolowei projektu

ZDM TSO
miejsc parkingowych pzy Parku Henrykowskim - wymieniona pzez autorkq projektu slup latami do
zabezpieczenia pzed parkujqcymi pojazdami jest wlasno6ciq lnogy SA i nie jest w gestii ZDM'

Ut*or.nie

Biuro Koordynacii
5
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W bezpo$rednim sqsiedztwie opiniowanego projektu planowana jest realizacja nastgpujqcy_ch pzedsiqwziqc'
- Budowa kanalizacji dla Osiedla Dqbrowka Szlachecka w ulicach: Stqgiewna odc. Geograficzna - Klasykow,
Czarodziejaodc. Geograficzna - Klasykow, Modlihska (str. wsch.) odc. Geograficzna - Klasykow, Klasykow odc.
Modlinska - Stqgiewna Dn 0,2/0,3 (realizacja do konca 2018 r.)
- budowa gazociqgu w ulicy bocznej do ul. Klasykow do 25.03.2019 r.

Dodatkowe informacje

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

Data pzekazania informacji
o mozliwo6ci dokonania zmian
Sposob przekazania nform acji
i

6 kwietnia 2018 r.

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiScie

Uwagi

Data oraz miejsce sPotkania
uzgodnieniowego
fie2eli zasadne)

zmian n

organizacyinej dokonujqcej weryf ikacji

o

-

kom6rki wiodacej)

