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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na utworzenie przez Miasto L6di Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Lodzi Spcilki z ograniczonq odpowiedzialno~ciq oraz okreilenia zasad 

wniesienia pnez Miasto t 6 d i  wkladu pienipinego i niepienieinego na pokrycie kapitalu 
zakladowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit, a, f-h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 201 1 r. Nr 45, poz. 236 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1890) 
oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoSciami @z. U, z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65), Rada Miejska 
w Eodzi 

uchwala, co nastppuje: 

5 1. Wyraia sic zgodp na utworzenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Sp6lki 
z ograniczonq odpowiedzialnoScig zwanego dalej ,,Spolk$', w ktorej 100% udziai6w obejmie 
Miasto t bd i .  

$ 2. Celem Spbiki bqdzie: 
1) realizacja zadd  wlasnych Miasta Lodzi zwiqanych z zaspokajaniem zbioroqch potrzeb 

wsp6lnoty samorzqlowej w zakresie: kultury fizycznej i turystyki, zapewnienia terenow 
rekreacyjnych przez prowadzenie ogrodu zoologicznego i wykonywanie zadati opisanych 
wart. 69 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2015 r. 
poz. 165 1, 1688 i 1936), edukacji, utrzymania zieleni, zadrzewien oraz miejskich obiektow 
i urzylzen uzytecznoici publicznej, a takze obiektow administracyjnych zwiqzanych 
z prowadzeniem ogrodu zoologicznego; 

2) prowadzenie na terenie ogrodu zoologicmego inwestycji majqcych na celu polepszanie 
warunkow bytowych i pielqgnacyjnych zwierzqt, modernizacje obiektow i infrastruktury 
siuiagych do realizacji zadari Spoiki. 

4 3. Powierza siq Sp6ice wykonywanie zadari wiasnych Miasta todzi, okreSlonych 
w 5 2, poprzez prowadzenie ogrodu zoologicznego, zlokalizowanego w Lodzi przy 
ul. Konstantynowskiej 8/10, dotychczas zarzqdzanego w imieniu Miasta todzi przez Zarzd 
Zieleni Miejskiej w Lodzi oraz realizacjp inwestycji na terenie ogrodu zoologicznego, 
polegajqcych na: 
1) wybudowaniu i eksploatacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano-wystawienniczego 

,,Orientarium"; 
2) modernizacji pomieszczen wewnqtrznych w pawilonie matych ssakow oraz rozbudowie 

wybiegow zewngtrznych; 
3) czpiciowej przebudowie alejek oraz zieleni w ich okolicach w ramach budzetu 

obywatelskiego. 



8 4. Prezydent Miasta Lodzi, dzialajqcy jako Zgromadzenie Wspolnikow Sp6lki ustali 
zasady i sposbb wykonywania powierzonego zadania oraz spodb dokonywania rozliczen 
finansowych pomiqdzy Miastem Lodi a Spolkrt w tym wysokosk rekompensaty 
za wykonywanie uslug Swiadczonych w ogolnym interesie gospodarczym, z uwzglqdnieniem 
uzasadnionych kosztow w granicach Srodkow zarezenvowanych na ten cel w budiecie miasta 
Eodzi i postanowieli decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 201 1 r. w sprawie stosowania art. 106 
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy pahstwa w formie 
rekompensaty z tytulu Swiadczenia uslug publicznych, przyznawanej przedsiqbiorstwom 
zobowiqzanym do wykonywania uslug Swiadczonych w ogolnym interesie gospodarczym 
(Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3). 

8 5. Kapital zakladowy Spolki stanowik bqdzie suma wkladow okreslonych w (3 6 
i dzielik siq bqdzie na udzialy o wartosci 1000 zl kaidy. 

§ 6. 1. Kapital zakladowy Sp6lki pokryty zostanie w drodze wniesienia przez Miasto 
Lodz: 
1) wkladu pieniqinego o wartosci 8 661 000 zl (slownie: osiem milionow szehbset 

sze8ddziesiqt jeden tysiqcy zlotych); 
2) wkladu niepieniqinego, w postaci zorganizowanej czqici przedsiqbiorstwa o wartoici 

72 299 408,32 zl (slownie: siederndziesiqt dwa miliony dwieScie dziewiqkdziesiqt dziewiqk 
tysiqcy czterysta osiem zlotych 321100) netto, obejmujqcego: 
a) prawo wlasnoSci nieruchomo6ci zabudowanej, polozonej w todzi przy 

ul. Konstantynowskiej 3 i 8/10, oznaczonej w ewidencji gruntow w obrqbie P-16 jako 
dzialka nr 3911 o powierzchni 996 m2 oraz dzialka nr 4312 o powierzchni 165 283 m2, 
dla ktdrej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDlM/00046224/4, obejmujqcej prawo 
wlasnoici gruntu oraz prawo wlasnoici znajdujqcych siq na niej naniesien w postaci 
budynkow i budowli o lqcznej wartoSci 68 504 000 zl (slownie: szeSkdziesiqt osiem 
milionow piedset cztery tysiqce zlotych) netto, 

b) majqtek ruchomy, w tyrn m.in.: Srodki transportu - sarnochody, ciqgniki, pojazdy 
elektryczne oraz maszyny i urzqdzenia, przyrzdy, pozostale srodki trwale i inne 
wyposazenie ogrodu zoologicznego o wartoSci 1 652 920 zl (slownie: jeden milion 
szeidset piqkdziesiqt dwa tysiqce dziewiqkset dwadzieicia zlotych) netto, 

c) wartoici niematerialne i prawne o wartoSci 1 192 595,59 zl (slownie: jeden milion sto 
dziewiqkdziesiqt dwa tysiqce piqbet dziewiqddziesiqt pied zlotych 591100) netto, 

d) prawo do nakladow na srodki trwale w budowie o wartoSci 949 892,73 zl (slownie: 
dziewiqdset czterdzieici dziewiqd tysiqcy osiemset dziewiqkdziesiqt dwa zlote 731100) 
netto. 
2. Pozostaly majqtek zwizgany z prowadzeniem ogrodu zoologicznego, nieopisany 

w ust. I pkt 2, znajdujqcy siq w dyspozycji Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi - zapasy 
magazynowe, zostanie wniesiony do Sp6lki po wartoSci ksiqgowej okreilonej na dzied 
zawiqzania Spolki. 

3. Kwota stanowiqca roznicq pomiqdzy wartoiciq wnoszonych wkladow, o ktorych 
mowa w ust. 1 i 2, a wartoiciq obejmowanych udzialbw po 1000 zl kazdy, przeznaczona 
zostanie na kapital zapasowy Spolki. 

§ 7. ~rodki  na pokrycie wkladu pieniqznego, o ktorym mowa w 5 6 ust. 1 pkt 1 
oraz na pokrycie kosztow realizacji powierzonych zadari, pochodzik bqdq z budzetu miasta 
Lodzi na 2016 rok i lata nastqpne realizowanego przez Oddzial Nadzoru WlaScicielskiego 



w Departamencie Obslugi i Administracji Urzqdu Miasta Lodzi i bqda, przekazywane Spcilce 
zgodnie z uchwalami Zgromadzenia Wspolnikow. 

5 8. 1. Spolka, w zwi&u z nabyciem mienia opisanego w $ 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
oraz przejgciem zadali realizowanych dotychczas w ramach ogrodu zoologicznego przez 
Zarzqd Zieleni Miejskiej w Lodzi, wstagi we wszelkie prawa i obowiqzki Zarzqdu Zieleni 
Miejskiej w Lodzi niezbgdne do prowadzenia ogrodu zoologicznego. 

2. Sp6ika przejmie w trybie art. 23' Kodeksu pracy pracownikow Zarzqdu Zieleni 
Miejskiej w todzi zwiqzanych z wykonywaniem zadan przekazywanych do Spblki, w tym 
z prowadzeniem ogrodu zoologicznego oraz niezbgdnych do prawidiowego funkcjonowania 
Spolki. 

$ 9. Wyraza siq zgodg na zbycie, na zasadach okreilonych w $ 6 ust. 1 pkt 2, 
nieruchomoici zabudowanej, stanowiqcej wlasnoik Miasta Lodzi, pokoionej w todzi przy: 
1) ul. Konstantynowskiej 3, oznaczonej w ewidencji gruntow w obrqbie P-16 jako dziatka 

N 3911 o powierzchni 996 m2, dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta 
N LD 1 M/0004622414; 

2) ul. Konstantynowskiej 8/10, oznaczonej w ewidencji gruntow w obrqbie P-16 jako dzialka 
nr43/2 o powierzchni 165 283 m2, dla ktorej prowadzona jest ksigga wieczysta 
nr LDlMt0004622414. 

4 10. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 11. Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Projektodawcsl jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

Barbara ~rozow%kVeradko 

Ewu hff>reC 
os.02. W I & <  

Tomasz KACPRZAK 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wyraienia zgody na utwonenie 
pnez Miasto L6df Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Lodzi Sp6lki z ograniczonq 
odpowiedzialnoSciq oraz okreilenia zasad wniesienia pnez Miasto t6df  wkladu 
pieniqinego i niepieni~inego na pokrycie jej kapitalu zakladowego 

Projekt uchwaiy przewiduje utworzenie przez Miasto L6di spolki ze 100% udzialem 
gminy, ktorej powierzone zostanie zadanie zwiqzane z prowadzeniem ogrodu zoologicznego 
i realizacjq na terenie ogrodu inwestycji m.in. dotyczqcych budowy wielkokubaturowego 
obiektu hodowlano-wystawienniczego ,,Orientariumm. Nie zakiada siq udzialu innych o d b  
prawnych i prywatnych w spolce. 

W zwiqzku z zakresem powierzonych zadah Spolka zostanie wyposazona w majqtek 
rzeczowy wchodzqcy w sklad zorganizowanej czqSci przedsiqbiorstwa i pieniqzny, okreilony 
w treSci projektu uchwaiy, urnozliwiajqcy funkcjonowanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Lodzi oraz realizacjq planowanych inwestycji. WartoSd wnoszonych do Spolki zapasow 
magazynowych, z uwagi na jego zmienny charakter, okreslona zostanie na dzien podpisania 
aktu zawiqania Spolki (na dzien 3 1.0 1.20 16 r. wartoid ta wynosi 123.741,3 1 zl). 

OkreSlenie zasad realizacji powierzonych zadan i sposob rozliczania kosztow 
Swiadczonych usiug nastagi w uchwale Zgromadzenia Wspblnikow. Przewiduje siq, iz forma, 
zaplaty za Swiadczone uslugi bqda Srodki wnoszone do Spolki na pokrycie podwyzszonego 
kapitalu zaktadowego do wysokoSci Srodkbw zabezpieczonych w budzecie miasta Lodzi. 

Poloienie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w aglomeracji iodzkiej 
oraz w swiedztwie innych duiych zespolow miejskich powoduje, ze iodzkie ZOO ma szanse 
stab sig glownq atrakcjq turystycznq miasta. Stopniowo bqdzie rozwijad siq w kierunku 
sarnowystarczalnoSci finansowej. Proponowany jako glowny element modernizacji ZOO 
obiekt ,,OrientariumW nie ma odpowiednika ani w Europie ani na Swiecie pod wzglqdem 
potencjah wystawienniczego i hodowlanego. Zapewni on natychmiastowq zmianq odbioru 
ZOO a takze zredukowanie niekorzystnej sezonowoSci. Zaiozone i realne do wykonania 
przeplywy finansowe wykazujq, ze po udostqpnieniu do zwiedzania ,,Orientarium" spolka 
uzyska zdolnoid do samofinansowania siq w zakresie biezqcej dzialalnoici jak i uzyska 
nadwyikq umozliwiajqcq dalsze dzialania inwestycyjne. Przewidywana liczba 
odwiedzajqcych, szacowana na 1,5 - 2,0 mln osob rocznie, w tym ok. 70% spoza Lodzi, 
przyczyni sic rbwniez do powstawania nowych miejsc pracy oraz zwiekszy strumieli 
pieniqdzy w obszarach hotelarstwa, gastronomii oraz innych uslug zwipanych z obsluga 
ruchu turystycznego. 

Skutki finansowe dla budietu Miasta proponowanej uchwaly: 
- zabezpieczenie w latach 2016 w budzecie Miasta Lodzi irodkow na wyposaienie Spdlki 
wmajqtek niezbqdny do realizacji powierzonych zadah, ale jednoczeinie zmniejszenie 
wydatkow Miasta zwiqanych z utrzyrnaniem ogrodu zoologicznego w rarnach Zarzqdu 
Zieleni Miejskiej w Lodzi, 
- zwiqkszenie wplyw6w do budietu Miasta z tytulu podatku od nieruchomoici (dotychczas 
podatek by1 placony w mniejszej wysokoici), 
- z uwagi na planowana, inwestycjq w przyszloSci moze pojawid siq koniecznoiC 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania zwipanego 
zdokapitalizowaniem Spolki, w zakresie niezbqdnym do obsiugi powstaiego z tytuh 



inwestycji zadluienia. Wysokoid kwot bqdzie znana dopier0 po zakonczeniu negocjacji z 
bankami zainteresowanymi finansowaniem inwestycji. Od momentu pelnego uruchomienia 
przestrzeni ,,Orientarium" spdlka uzyska, bowiem samowystarczalnoSd w zakresie bieiqcego 
utrzyrnania jak rowniez obslugi koszt6w finansowych oraz czqiciowego regulowania 
zobowiqah kredytowych. 

Wniesienie wkladu niepieniqtnego do Spolki bqdzie neutralne dla budietu miasta 
todzi. 

WskazaC naleiy, i i  realizacja inwestycji bqdzie korzystna z punktu widzenia w p m  na 
budiet Miasta. Powierzenie sp6lce celowej zarzqdzania nie tylko obiektem wybudowanym 
w ramach inwestycji, ale takze caiym ogrodem zoologicznym, przeniesienie na Spolkq ciqiar 
ponoszenia wydatkow zwiqzanych z utrzymaniem istniejqcej obecnie infrastruktury ogrodu 
zoologicznego. 

Przeprowadzenie planowanej inwestycji ozywi ogr6d zoologiczny, miasto t 6d i ,  
wojew6dztwo Iodzkie jak r6wniez uatrakcyjni caiy region irodkowej Polski. Wizja 
,,Orientariurnfl nie konkuruje z innymi tego typu obiektami, ktore uzupeiniajq siq wzajemnie. 
Zacheca do zwiedzenia Lodzi i okolic. ,,OrientariumW bqdzie obiektem unikalnym w skali 
Polski i Swiata. t6dzkie ZOO znajdzie siq pod wzglqdem atrakcyjnoici ekspozycji 
i powierzchni w czolowce ogrodow europejskich. 


