
Dane projektu

Tytuł Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla

Numer SSGG/0002

Weryfikacja ogólna:

Osoba odpowiedzialna Joanna Nesterowicz (jnesterow@um.szczecin.pl)

Data utworzenia 2020-07-27 13:16:57

Data ostatniej modyfikacji 2020-07-27 13:16:57

Czy projekt został złożony na właściwym formularzu?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt przesłano we właściwym terminie?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt przesłano do Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami SBO?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt zawiera dane kontaktowe do lidera?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Czy załączono niezbędne załączniki? Czy zostały one zanonimizowane?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy załączona została lista poparcia zawierająca podpisy minimum 10 osób popierających projekt, z
wyłączeniem autorów projektu?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt został wypełniony prawidłowo? Czy wypełniono w czytelny sposób wszystkie pola oznaczone
jako obowiązkowe?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy opis zakresu projektu jest zrozumiały, jednoznaczny, niebudzący wątpliwości?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy zostały wskazane informacje o ogólnodostępności oraz nieodpłatności projektu i czy nie wzbudzają
wątpliwości?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt został prawidłowo przyporządkowany do obszaru: ogólnomiejskiego lub lokalnego?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Czy oznaczono lokalizację projektu na mapie w sposób odpowiadający opisowi w formularzu?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy w formularzu projektu udzielone zostały obowiązkowe zgody dotyczące przetwarzania danych
osobowych?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy opis projektu zawiera wskazanie potencjalnego wykonawcy lub dostawcy?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy wartość projektu lokalnego mieści się w puli środków przeznaczonych dla projektów ogólno miejskich
i lokalnych z danego obszaru?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy mając na uwadze powyższe projekt spełnia kryteria formalne?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Weryfikacja merytoryczna wstępna

Biuro Prezydenta Miasta

Osoba odpowiedzialna Adrianna Brodowicz (abrodow@um.szczecin.pl)

Wydział Biuro Prezydenta Miasta

Data utworzenia 2020-07-28 12:53:12

Data ostatniej modyfikacji 2020-07-28 12:53:12

Czy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Szczecina?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt mieści się w zadaniach własnych Gminy?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Rekomendacja dla Prezydenta do wskazania jednostki wiodącej w ocenie merytorycznej:

WGK / WOŚr / ZUK

Uwagi:Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Wydział Zarządzania Projektami

Osoba odpowiedzialna Agata Tarnowska-Wyroślak (atarnows@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Zarządzania Projektami

Data utworzenia 2020-08-14 14:21:33

Data ostatniej modyfikacji 2020-08-14 14:21:33

Czy projekt jest zgodny z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina?
 Tak
 Nie

Uwagi

Zadanie nie znajduje się w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2020 - 2024 (Uchwała Nr
XX/616/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024). Uwaga: Należy skontaktować się z Wydziałem Inwestycji
Miejskich, który posiada dokumentację (PFU) dla realizacji zadania związanego z budową terenu
rekreacyjnego dla mieszkańców przy ul. Grobla. W/w dokumentacja przewiduje zagospodarowanie
między innymi obszaru, o którym mowa we wniosku SBO.

Czy Miasto aktualnie realizuje już działanie takie, jak w opiniowanym projekcie (w tej samej lokalizacji, lub
w najbliższym sąsiedztwie)? Jeśli tak do jakiej jednostki jest przypisane?

 Tak
 Nie

Uwagi

Czy Miasto zrealizowało w przeszłości już działanie takie, jak w opiniowanym projekcie (w tej samej
lokalizacji, lub w najbliższym sąsiedztwie)? Jeśli tak do jakiej jednostki było przypisane?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy Miasto w perspektywie dwóch kolejnych lat zaplanowało realizację zadań analogicznych do
zgłoszonego projektu (w tej samej lokalizacji, lub w najbliższym sąsiedztwie)?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy weryfikowany projekt koliduje z:
 innym projektem zaplanowanym przez Miasto?
 innym projektem realizowanym przez Miasto?



 innym projektem zrealizowanym przez Miasto?
 nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

Inwestycje w sąsiedztwie. W aktualnym Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2020 – 2024
znajduje się zadanie pod nazwą „Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Wiszesława (odcinek od
zajezdni do ul. Strzałowskiej)” w ramach „Program remontów nawierzchni ulic”. Jednostka
odpowiedzialna: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.



WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości

Osoba odpowiedzialna Katarzyna Batko (kbatko@um.szczecin.pl)

Wydział WZION - Referat ds. Zasobu Nieruchomości

Data utworzenia 2020-08-18 14:50:08

Data ostatniej modyfikacji 2020-08-18 14:50:08

Kto jest właścicielem działki, na której zaplanowano działanie?
Property Office Suboffice1 Property Owner Comments

---

 Nie dotyczy

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest przeznaczony do zbycia w drodze zamiany?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

Osoba odpowiedzialna Halina Klocek-Kowalska (hklocek@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Data utworzenia 2020-08-19 14:10:31

Data ostatniej modyfikacji 2020-08-19 14:25:41

Czy projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Portowy Fotopunkt Grobla leży na terenie objętym uchwałą Nr XXIX/730/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie. Teren
elementarny P.G.9011.ZP,USw. Ustalenia funkcjonalne: 1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona –
zieleń parkowa; 2) usługi: gastronomii, sportu, rekreacji, turystyki, transportu wodnego, itp., dopuszcza
się lokalizację obiektu obsługi nabrzeża pasażersko– sportowego, w tym punkt dystrybucji paliw dla
jednostek pływających, zespół obsługi załogantów jednostek pływających; Dla terenu pod lokalizację
Polany Rodzinnej Księżnej Dąbrówki nie ma miejscowego planu zagospodarowania.

Czy projekt wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki to elementy małej architektury w miejscu publicznym objęte
zgłoszeniem robót. Nie wymagają decyzji o warunkach zabudowy.

Inne informacje mogące mieć znaczenie dla realizacji projektu.

Wskazana lokalizacja Portowego Fotopunktu leży w pobliżu części działki nr 3 zawierającej się w terenie
elementarnym P.G.9025.KD.D o przeznaczeniu terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Osoba odpowiedzialna Małgorzata Angrot-Glińska (mglinska@um.szczecin.pl)

Wydział WZION - Referat ds. Prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Data utworzenia 2020-08-21 14:05:20

Data ostatniej modyfikacji 2020-08-21 14:05:20

Czy teren, na którym zaplanowano projekt:
 jest terenem inwestycyjnym objętym którymkolwiek z etapów procedury zbycia?
 stanowi dla Miasta rezerwę na cel inwestycyjny?
 stanowi dla Miasta rezerwę na inny cel inwestycyjny?

Uwagi

brak mpzp; może stanowić rezerwę inwestycyjną po uchwaleniu mpzp

Czy możliwa jest realizacja projektu po wydzieleniu na ten cel części działki?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest przeznaczony do zbycia? Jeśli tak, proszę podać informacje
na ten temat.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Osoba odpowiedzialna Edward Różycki (erozycki@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Data utworzenia 2020-08-24 15:14:09

Data ostatniej modyfikacji 2020-08-24 15:14:09

Czy teren, na którym ma być realizowany projekt jest obciążony na rzecz osób trzecich?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Część projektu pn. Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki – dz. 11/7 obr. 3062 obszar dzierżawy koliduje z
obszarem projektu. Ponadto teren zajmowany jest przez bezumownych użytkowników. W przypadku
realizacji projektu zostaną wezwani do opuszczenia terenu.

Czy teren, na którym ma być realizowany projekt jest przeznaczony do obciążenia na rzecz osób trzecich
(np. dzierżawa, użyczenie, użytkowanie, itp.)?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy realizacja zadania może naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa własności?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Jeśli właścicielem nieruchomości nie jest Gmina, czy przedstawiono właściwe oświadczenie właściciela o
woli użyczenia nieruchomości?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest terenem objętym którymkolwiek z etapów procedury
sprzedaży lokalu?



 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

Część projektu pn. Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki – dz. 11/7 obr. 3062 obszar dzierżawy koliduje z
obszarem projektu. Ponadto teren zajmowany jest przez bezumownych użytkowników. W przypadku
realizacji projektu zostaną wezwani do opuszczenia terenu.



Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Osoba odpowiedzialna Bożena Kostrzewska (bozena.kostrzewska@zuk.szczecin.pl)

Wydział Zakład Usług Komunalnych - Wydział merytoryczny

Data utworzenia 2020-10-02 14:33:43

Data ostatniej modyfikacji 2020-10-21 13:27:55

Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa, w obszarze, za jaki odpowiada jednostka?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy zakres projektu pozwala na realizację w 2021?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Projekt jest sytuowany w dwóch lokalizacjach: 1) polana rekreacyjna przy ul. księżnej Dąbrówki oraz 20
fotopunkt przy ul. Grobla Należy przewidywać 2-letni cykl realizacji. W pierwszym roku - opracowanie
dokumentacji projektowej (dla dwóch lokalizacji). W drugim roku - wykonanie robót budowlanych (w
dwóch lokalizacjach). Realizacja projektu: etapowanie. I etap - budowa polany rekreacyjnej przy ul.
księżnej Dąbrówki, II etap - budowa fotopunktu przy ul Grobla. W miejsce lamp solarnych (z uwagi na
niską efektywność użytkową) przewidzieć zainstalowanie oświetlenia zasilanego en. elektr. Wykonanie
przyłącza energ. przez ENEA - ok. 9 miesięcy od podpisania umowy przyłączeniowej.. Projekt Fotopunkt
przy ul. Grobli winien wpisywać się w planowaną na tym terenie przez WZP inwestycję pn. : "Budowa
bulwaru nad Odrą w północnej części Szczecina."

Czy realizacja inwestycji infrastrukturalnej (lub mieszanej) SBO może rozpocząć się w roku 2021? Przez
rozpoczęcie realizacji inwestycji rozumie się podjęcie prac takich: uzgodnienia, prace projektowe,
pozyskanie stosownych pozwoleń, zezwoleń, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i tym
podobne.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Należy przewidywać 2-letni cykl realizacji. W pierwszym roku - opracowanie dokumentacji projektowej
(dla dwóch lokalizacji). W drugim roku - wykonanie robót budowlanych. Realizacja projektu: etapowanie:
I etap - budowa polany rekreacyjnej przy ul. księżnej Dąbrówki, II etap - budowa fotopunktu przy ul
Grobla



Czy projekt zakłada wykonanie jednego etapu inwestycji, która w kolejnych latach będzie wymagała
wykonania kolejnych etapów?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Realizacja projektu: etapowanie. Pierwszy etap - budowa polany rekreacyjnej przy ul. księżnej Dąbrówki,
drugi etap - budowa fotopunktu przy ul Grobla

Czy na rynku dostępne są technologie pozwalające na realizację projektu?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy koszty projektu zostały prawidłowo oszacowane? Proszę wymienić brakujące koszty oraz podać
łączny, szacunkowy koszt zadania. Proszę także zaktualizować wskazane przez Lidera koszty.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Realizacja projektu w ramach kwoty wskazanej na wykonanie obejmującej opracowanie dokumentacji
projektowej, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, poniesienie kosztów
wymaganych opłat (opłata za przyłączenie do sieci energetycznej) Tereny dz. nr 2/34 i cz. dz. nr 2/35 są
obecnie użytkowane jako ogródki działkowe (wg informacji ZBiLK bezumownie) Obecne użytkowanie
koliduje z obszarem wskazanym w projekcie sbo. Wykonanie zagospodarowania na tych
nieruchomościach wiąże się z koniecznością uwolnienia terenu z bezumownego korzystania z tych
terenów przez obecnych użytkowników. W przypadku braku możliwości uwolnienia działek nr 2/34 i 2/35
z bezumownego użytkowania - zmniejszenie obszaru inwestycji o te nieruchomości. Dz. nr 13/4 - stanowi
działkę drogową - zakres i sposób zagospodarowania - do uzgodnienia z ZDiTM. Projekt Fotopunkt przy
ul. Grobli winien wpisywać się w planowaną na tym terenie przez WZP inwestycję pn. : "Budowa bulwaru
nad Odrą w północnej części Szczecina."

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto

1. polana rekreacyjna i fotopunkt 642278

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 642278

Czy urealniony w Urzędzie szacunkowy koszt projektu mieści się w kwotach przyznanych dla właściwego
obszaru?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy



Uwagi

---

Czy zrealizowany projekt będzie generował koszty w kolejnych latach? Proszę je oszacować.
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto

1. utrzymanie w okresie eksploatacji 12000

2. ubezpieczenie obiektu 800

3. kontrole roczne i pięcioletnie 600

4. media (en. elektryczna i dystr.) 2500

Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 15900

Czy po zrealizowaniu projektu koszty jego funkcjonowania i utrzymania będą niewspółmiernie wysokie w
stosunku do kosztorysowej wartości projektu?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy w związku z powyższym, realizacja zadania spełnia wymóg gospodarności?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Tereny dz. nr 2/34 i cz. dz. nr 2/35 są obecnie użytkowane jako ogródki działkowe (wg informacji ZBiLK
bezumownie) Obecne użytkowanie koliduje z obszarem wskazanym w projekcie sbo. Wykonanie
zagospodarowania na tych nieruchomościach wiąże się z koniecznością uwolnienia terenu z
bezumownego korzystania z tych terenów przez obecnych użytkowników. Uwolnienie terenów z
bezumownego korzystania przez użytkowników w gestii ZBiLK - w terminie nie później niż do czasu
przystąpienia do wykonanie robót budowlanych. W przypadku braku możliwości uwolnienia działek nr
2/34 i 2/35 z bezumownego użytkowania - zmniejszenie obszaru inwestycji o te nieruchomości. Dz. nr
13/4 - stanowi działkę drogową - zakres i sposób zagospodarowania do uzgodnienia z ZDiTM. Projekt
Fotopunkt przy ul. Grobli winien wpisywać się w planowaną na tym terenie przez WZP inwestycję pn. :
"Budowa bulwaru nad Odrą w północnej części Szczecina."



Czy jednostka wiodąca dokonywała modyfikacji projektu w uzgodnieniu z liderem/liderką projektu?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy decyzji o dopuszczeniu projektu pod
głosowanie mieszkańców Szczecina.

Tereny dz. nr 2/34 i cz. dz. nr 2/35 są obecnie użytkowane jako ogródki działkowe. Obecne użytkowanie
koliduje z obszarem wskazanym w projekcie sbo. Wykonanie zagospodarowania na tych
nieruchomościach wiąże się z koniecznością uwolnienia terenu z bezumownego korzystania przez
obecnych użytkowników. Uwolnienie terenów z bezumownego korzystania - w gestii ZBiLK - uwolnienie
w terminie nie później niż do czasu przystąpienia do wykonanie robót budowlanych. W przypadku braku
możliwości uwolnienia działek nr 2/34 i 2/35 z bezumownego użytkowania - zmniejszenie obszaru
inwestycji o te nieruchomości. Dz. nr 13/4 - stanowi działkę drogową - zakres i sposób zagospodarowania
do uzgodnienia z ZDiTM. Projekt Fotopunkt przy ul. Grobli winien wpisywać się w planowaną na tym
terenie przez WZP inwestycję pn. : "Budowa bulwaru nad Odrą w północnej części Szczecina."

Czy w odniesieniu do powyższych informacji projekt jest możliwy do realizacji i może być skierowany pod
głosowanie mieszkańców Szczecina?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Akceptacja z zastrzeżeniami jw.



Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna Ewelina Jurkowska (ejurkow@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Inwestycji Miejskich

Data utworzenia 2020-09-24 08:28:56

Data ostatniej modyfikacji 2020-09-24 08:28:56

Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

Na terenie wskazanym we wniosku WZP planuje realizację inwestycji pn Budowa bulwaru nad Odra w
północnej części Szczecina"

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna Beata Cieloszyk (cieloszyk@zbilk.szczecin.pl)

Wydział Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - Wydział merytoryczny

Data utworzenia 2020-10-08 12:24:08

Data ostatniej modyfikacji 2020-10-08 12:24:08

Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

na teren działki nr 11/7 o pow. 132 m kw. ZBiLK posiada zawartą jedną umowę dzierżawy. Pozostałe
działki: 13/3, 13/4 "dr", 13/2, 2/34 i 2/35 są wolne do dzierżaw. Działki nr 13/2 i 2/35 zabudowane są
budynkami mieszkalnymi i w pozostałej części wykorzystywane bezumownie przez mieszkańców.
Portowy Fotopunkt Grobla - działka 3 z obrębu 3031 - teren ten nie jest objęty dzierżawami. Obecnie
wykorzystywany pod zieleń parkową.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna Jolanta Chwaluczyk (jchwal@zditm.szczecin.pl)

Wydział Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Wydział merytoryczny

Data utworzenia 2020-10-09 10:12:12

Data ostatniej modyfikacji 2020-10-09 10:12:12

Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

NIe wnosimy uwag

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna Ewa Szynkowska (eszynka@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Informatyki

Data utworzenia 2020-10-13 14:23:09

Data ostatniej modyfikacji 2020-10-13 14:23:09

Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

W związku z zapytaniem skierowanym do WINF informuję, że Wydział Informatyki nie prowadzi projektu
budowy systemu infokiosków w Szczecinie, więc nie można wskazać systemu do którego infokiosk miałby
być włączony. Jednak instalacja takiego urządzenia może być rozwiązaniem lokalnym z lokalnie
zbudowaną bazą informacyjną dostępną z poziomu ekranu infokiosku. Urządzenie może oczywiście
zostać wyposażone w modem LTE i może mieć dostęp do internetu. Informuję jednocześnie, że w Szkole
Podstawowej nr 9 przy ul. Dąbrówki istnieje punkt dostępowy do gminnej sieci światłowodowej za
pomocą, którego ww. infokiosk może zostać przyłączony do internetu, na terenie polany można
zlokalizować hotspot z dostępem do internetu. Jednocześnie możliwym jest przyłączenie kamer
monitoringu do systemu miejskiego monitoringu, co należy skonsultować jednak z Zespołem do spraw
rozbudowy i integracji systemu monitoringu miejskiego. Powyższe będzie możliwe jednak po wykonaniu
przyłącza teletechnicznego od szafki dystrybucyjnej zlokalizowanej na terenie polany do SP nr 9 (nie
zapominając o lokalnej kanalizacji teletechnicznej oraz systemie zasilania systemu monitoringu oraz
kamer i infokiosku). Szacowany koszt wykonania projektów i realizacji przyłącza teletechnicznego do
SP9, kanalizacji lokalnej w celu zainstalowania wskazanego w projekcie systemu monitoringu może
sięgnąć ok. 120 000 zł.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak



 Nie

Uwagi

---


