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Karta oceny merytorycznej
projektu zgloszonego do budietu obywatelskiego
w m.st. Warszawie na rok 2021
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Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

Skof czmy z przeszkodami dla pieszych na ,,Koticu Swiata"

Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
(nazwa wydzialu oraz urzqdu dzielnicy/biura lub jednostki)

Wydzial Zr6wnowaionej MobilnoSci
Zarzqd Dr6g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1,

Proiekt nie narusza przepis6w prawa
powszechnie obowiQzuiQcego, w
akt6w prawa miejscowego

tym

I ffispelniono lnie

spelniono

Uwagi:

Z.

Proiekt mieSci sie w zakresie zadaf
'--.
m.st. warszawy

wlasnvch I ^-- spelnlono
I xJ

L

l

nle spernlono

I

Uwagi:

3.

M.st. Warszawa posiada tytul prawny
do dysponowania
na kt6rej proiekt bqdzie realizowany

nieruchomoSciq,

I E spetniono I

nie speiniono

Uwagi:
CzqSi projektu dotyczAca przebudowy ul. Radzymliskiej znajduje slq na dzialkach w gestii PKP. ZDM nie

dysponuje prawem do tych dzialek.

|\
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ia praw os6b trzecich,

praw zaleinych

4.

raw

!

autorskich

l

] ffi spetniono

!

nie spetniono

do projektu zostala dolaczona zgoda autora

na wykorzystanie utworu (jeZeli jest wymagana)

Uwagi:

-

Projekt nie narusza norm,

'. ;;;;;;;;;-;';#;;il

standard6w

I -| E soerniono ffi

nie sperniono

Uwagi:

Warunek niespelniony z uwagi na negatywna opinie Biura Polityki Mobilno6ci iTransportu.

.o'

Proiekt jest moiliwy do zrealizowania
we wskazanej w zSloszeniu projekE lokalizacji,
w tym czy realizacia projektu nie kolidule z
realizowanymi pdedsiqwziqciami m.st. Warszawy

I spelniono !

nie spelniono

I spelniono !

nie spelniono

Uwagi:

7''

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu
proiektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st, Warszawie przez wykonawcq
w tej lokalizacii infrastrukture

Uwagi:

-

Dostepne na rynku technolo8ie

" ffi,'i,i;;;il;*"""-""-

umoiliwiaia

[sperniono
R--z

!niesperniono

Uwagi:

9.

W prrypadku, gdy do realizacji projektu sq
wymagane decy2je administracyrne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
cry ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrealizowad proiekt w trakcie roku

!

spelniono

ffinie spelniono

!

nie dotyczy

Uwagi:
Z uwagi na koniecznoSd wykonania analiz ruchowych oraz uzgodniei z projektu z pKp, projekt jest
niemo2liwy do realizacji w ciQgu jednego roku.

rv'

Proiekt iest moiliwy do zrealizowania
w trakcie jednego roku budietowego

!

spelniono

Inie

spelniono

Uwagi:

z uwagi na koniecznoSi wykonania analiz ruchowych oraz uzgodnied z projektu z pKp, projekt jest
niemo2liwy do realizacji w ciqgu jednego roku.

\.-
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11.

Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami
programujqcymi rozw6j m.st. warszawy
niebqdqcymi aktami prawa miejscowego,
w tym strateSramr, programamr oraz
Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie

I spelniono !

nie spelniono

!

nie spelniono

UwaBi:

1.,

Mieszkaicy Warszawy mogq korrystad
z projektu nieodplatnie

I

spelniono

Uwagi:

aa

W przypadku proiekt6w infrastrulturalnych,
remontowych lub polegaiQcych na zakupie
sprzetu lub urzqdzei - minimalna dostqpno6d
projektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdzy godz. 5:00-22:00,
z
lub niedzieli

I

spelniono

!

nie spelniono

!

W pzypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonej grupy odbiorc6w - wskazuje
zasady rekrutacii, wtym spos6b informowania |
o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia
i zakofczenia oraz krvteria naboru

!

speiniono

!

nie spelniono

Inie

nie

Uwagi:

J4,
Uwagi:

Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacji prolektourej

I

Projekt nie wiqie siq z koniecznosciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji
zadania w latach

I spelniono !

nie spelniono

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,
trybu iego wyboru lub znakriw towarowych

I

nie spelniono

spelniono

fl

nie spelniono

Uwagi:

16.
UwaBl:

L7.
Uwagi:

A

spelniono

!
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Kosztorys realizacii projektu
(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach
bud2etu obywatelskieBo oraz kosztami eksploatacii w roku wvkonania
Z uwag na szeroki zakres prac wymagajEcych m.in. analiz ruchowych oraz negatywnE opinie organu
ruchem kosztv nle bvlv wervfikowane.

18.

r':,'

Utrzymanie faktycznych koszt6w

realizacji
proiektu

w ramach limitu wartosci pojedynczego

N7r

lz\l

spetnlono L-l nle spelnlono

Uwagi:

Dodatkowe informacje
Opinia Biura Politvki Mobilnogci i Transportu:

l,

w

Zmiana organizacji nrhu
rejonie skr4r2osrnia malej Radzymiriskiej.
Naczelnikowskiej oraz lonJ\+ kolejowych Warszau'a \Yileris\a - Wolomin
Ul. Radzymirska jest dmgq klasy G. Z,grdnie z Rozpozgdzenian Ministm l'ransportu

i

Gosgrdarki Morskiej

w

sprawie strninkdu, technicmych, jakim pou.irury

iich

usyluo$anie m6si 2e: ..Usytuouanie chodnika
r*zglf,em jezdni pos.inno zape wniad bczpieczeris.two ruchu. OdlegloCd chodnika od
krauqdzijezdni nie pouinna byd mnidsza niz 3,5 m - w przypadku dmgi klasy G na
odpowiadad drogi publiczne

icrcnie zabudouy". t)odalkowo czgdc potr*bny.ch

do

realizacji

zadania

grunl6#dzialek geodezyjnych moiE byd \r,E $'ladaniu PKP.
Likwidacje mozliwoici wjazdu i konq.nuacji podro2y na ul. Radzyminskq (G)
pouinna zrrslad popzedzona analizq dla calego obezaru. r6r*niet w kmtekCcic
corocmego zamylania dla ruchu ul, Zqbkowskiej. oraz ograniczonego prz*jazdu pnez
ul. Kijosskq ze uzglgdu na wl.maczony buspas.
?

Przejicie dla picszych przcz Trasg SwiEokrzysk4 w rtjonic parku.
Ul. Nouokijo*ska ltresa SwiEokrzyska) jesr drogq posiadqiCcn dwa pasy ruchu

w kazdym kierunku. BPMiT stoi na smnowishu. ?e uyaaczenie przejftia dla
pieszych bcz sygnalizacji w omawianynr miejscu bflrjc stworzeniem zagrozenis
bezpieczeristwa ruchu.
Pasy akustycarc na 'l'rasie S*igtokrzyskiej.

uymsi 50i60 km w zalefiro{ci od por} dnia Ulica
jest
wyposainna
w sygnalizacjg iu.ialn4 na kazdym skrzltowaniu. widocmo$ jest
dobr6. BraL uzasadnienia dla rcalizacji pos6w o.kustycznych w omawianyrn miejscu.
Prqdko5c obowiqzujqca na TS

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publiczne, oraz spolecznoSci lokalnel
(wypelnia sie tylko w przypadku projekt6w ocenionych pozytywnie)

N.
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Zmiana projektu
(wypelnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajq wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwoici dokonania
zmian

5 czerwca 2020 r.

5pos6b przekazania
inform acji

I

!

e-mail

!

tetefon

osobi6cie

Uwagi

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

fl

spelniono

!

nle

spetniono

I

nie dotyczy

lnformocje o zmionoch wprowodzonych zo zgodq projektodowcy, o tok2e uzosodnienie tych zmion
noleiy zomielci( w zolqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznej
Pozytywny

x,/

/rsporu

(data i podpis osoby dokonujQcej oceny)

lIFJSKICH

burmistfza, dyrektora biura

wlalciwego do dokonania oceny)

