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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na obciqienie hipotekq nieruchomogci poloionej w Lodzi, 
przy ul. Milionowej 14. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. 
poz. 65), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

5 1. Wyraia siq zgodq na obciqzenie hipotekq do wysokoSci 48 000 000,OO zl (slownie: 
czterdziesci osiem milionow zlotych) nieruchomosci polozonej w Lodzi, przy ul. Milionowej 14, 
stanowiqcej wlasnosd Miasta Lodzi i oddanej w nieodplatne uzytkowanie Miejskiemu Centrum 
Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Lodzi, oznaczonej w obrqbie W-25, 
jako dzialki gruntu: 
1 )  nr 16814 o powierzchni 2 378 m2 
2) nr 16819 o powierzchni 18 674 mi 
- dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LD 1 MI00 12670719. 

5 2. Obciqkenie hipotekg o ktorym mowa w 5 1, stanowi zabezpieczenie kredytu udzielonego 
Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Lodzi, przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego Oddzial w Lodzi przy ul. Lqkowej 29. 

4 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta ~ o d m  



UZASADNIENIE 

I11 Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Lodzi (od 29 sierpnia 201 5 r. funkcjonujqcy pod 
nazwq Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Lodzi) 
w dniu 12 lutego 2013 r. zawarl umowq kredytu inwestycyjnego nr 21/13/0258 z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizacjq zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowego 
pawilonu bloku operacyjnego z oddzialarni lozkowymi wraz z modernizacjq obiektu szpitala, 
a takze zagospodarowania przyleglego otoczenia dla Szpitala" na kwotq 32 000 000 zl. 
Zadanie to jest elementem strategii rozwoju jednostki, a takze podyktowane jest koniecznoSciq 
spelnienia szczegolowych wymagah, jakim powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzqdzenia 
podmiotu wykonujqcego dzialalnoSC leczniczq. KoniecznoSc dokonania tych inwestycji wymusza 
takze rozwijajqcy siq rynek podmiotow udzielajqcych Swiadczen zdrowotnych. 

Jednym z prawnych warunkow uruchomienia kredytu ustalonych przez BGK bylo 
przedstawienie zgody Miasta Lodzi na obciqkenie hipotekq nieruchomoSci polozonej w Lodzi 
przy ul. Przyrodniczej 719 (Rada Miejska w Lodzi wyrazila zgodq na powyksze w uchwale 
Nr LV/1150/13 z dnia 16 stycznia 2013 r.). Kolejnym warunkiem banku bylo ustanowienie 
zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki na nieruchomoSci polozonej w Lodzi, 
przy ul. Milionowej 14 po uregulowaniu jej stanu prawnego. Zgodnie bowiem 
z postanowieniami 28 ust. 8 Aneksu Nr 1 z dnia 31 marca 2014 r. do przedmiotowej umowy 
kredytobiorca zobowiqal siq do ,,ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki 
na nieruchomoSci, w miejscu realizowanej inwestycji - niezwlocznie po uregulowaniu jej stanu 
prawnego". 

W dniu 24 wrzeSnia 2015 r., na podstawie umowy sporzqdzonej w formie aktu notarialnego 
Rep A nr 314512015, nastqpilo oddanie w nieodplatne uzytkowanie nieruchomoSci przy 
ul. Milionowej 14, stanowiqcej wlasnoSC Miasta Eodzi na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego 
im. dr. Karola Jonschera w Eodzi. W zwiqku z powyzszym powstala mozliwoSC prawna spelnienia 
warunku kredytodawcy. 

Sporzqdzony w dniu 19 stycznia 2016 r. operat szacunkowy dla nieruchomoSci 
przy ul. Milionowej 14 okreila, ke jej wart066 rynkowa na dzien wyceny wynosi 82 991 000,OO zl. 
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Dyrektora Miejskiego Centrum z BGK - obciqkenie 
hipotekq przedmiotowej nieruchomoSci powinno nastqpiC do kwoty 48 000 000,OO zl., 
tj. do wysokoSci 150% calkowitej wartoici kredytu. 

Wyrakenie zgody Miasta todzi na dokonanie wymaganego obci@enia nieruchomoSci stanowi 
przedmiot niniejszego projektu uchwaly. 


