
Druk Nr 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na obciqienie hipotekq nieruchomoBci poloionych w Eodzi 
przy ulicach Murarskiej 4 i Nastrojowej 10. 

Na podstawie art. 18 ust. I 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 nieruehomo5ciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65), 
Rada Miejska w Lodzi i 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Wyraia siq zgodq na obciqzenie hipotekq do wysokoici 5 143 959,99 zl (slownie: pied 
milion6w sto czterdziegci trzy tysiqce dziewiqkset piqbdziesiqt dziewiqk zlotych, dziewiqbdziesiqt 
dziewiq6 groszy) nieruchornoSci stanowiqcych wlasnohk Miasta Lodzi, poloionych w Lodzi 
przy ulicach: 
1) Murarskiej 4, oznaczonej w obrqbie B-49, jako zabudowana dzialka gruntu nr 30157, 

o powierzchni 3 08 1 m2, dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LD lMl0004403819, 
2) Nastrojowej 10, oznaczonej w obrqbie B-8, jako zabudowane dzialki gruntu: 

a) nr 329/5 o powierzchni 670 m2, dla kt6rej prowadzona jest ksiega wieczysta 
nr LDlMl0025756013, 

b) nr 33616 o powierzchni 3 510 m2, dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta 
nr LDl,MIO0257539/7 

- oddanych w nieadplatne uzytkowanie Miejskiemu Centrum Medycznemu ,,Bahtyy9 w Lodzi. 

§ 2. Obciqkenie hipotekq, o kt6rym mowa w 9 1, stanowi niezbedne zabezpieczenie 
przez Miejskie Centrum Medyczne ,,Ba$uty7' w Lodzi, w zakresie 

przychodni zdrowia Miejskiego Centrum Medycznego ,,Baluty7' 
ulicach: Murarskiej 4, Wielkopolskiej 5 5, Bydgoskiej 1712 1, 

10, Zuli Pacanowskiej 3 i Marynarskiej 39, bqdqcych 
i kredytowanie inwestycji ze 9rodk6w Wojew6dzkiego 

Wodnej w Lodzi. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 



UZASADMENIE 

i 

Termomodernizacja budynkbw samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej, 

dla ktbrych podmiotem tworzqcym jest Miasto Lbdi przebiegad bedzie z czeiciowym 

finansowmiem ze Brodkbw Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony hrodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lodzi w ramach programu priorytetowego dotyczqcego racjondizacji miycia energii - I1 edycja 

pn. ,,Racj onalizacj a zuiycia energii w budynkach uzytecznoSci publicznej oraz zasobach 

komunahych nalezqcych do jednostek samorzqdu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji 

zanieczyszcze6 do atmosfery". 

W ramach powyzszego program Miejskie Centrum Medyczne ,,Bahtyn w Lodzi, zwane dalej 

Centrum, zloiylo wnioski o dofmansowanie i kredytowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji 

budynkbw zlokalizowanych przy ul. Murarskiej 4, ul. Wielkopolskiej 55, ul. Bydgoskiej 1 712 1 , 

ul. Libelta 16, ul. Lanowej 1 8, ul. Nastrojowej 10, ul. Zuli Pacanowskiej 3 i ul. Marynarskiej 39. 

Jednym z warunkbw uruchomienia dofinansowania i kredytowania inwestycji na rzecz 

Centrum jest przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia, ktbre stanowiC moze obcigzenie 

hipotekq zsrbudowanych nieruchomoBci Miasta, oddanych Centrum w nieodplatne uzytkowanie, 

polozonych przy ul. Murarskiej 4 i ul. Nastrojowej 10. 

Wymagane obciqzenie hipotekq dotyczy kwoty 5 143 959,99 zl., stanowiqcej lqcznq wart066 

grunt6w oraz budynkbw we wskazanych Iokalizacjach, zgodnie z aktem notarialnym 

z dnia 18 lutego 2015 r. (Rep. A-NR 82012015). 

Nalezy podkreslid, i e  w budzeeie miasta Ladzi na rok 2016 zaplanowane zostaly takke Srodki 

finansowe na zadanie inwestycyjne o nazwie ,,Dofinansowanie terrnomodernizacji budynkbw 

Miejskiega Centrum Medycznego "Baluty" w Lodzi" w wysokoBci 1 000 000,OO zl.". 

Wyrazenie zgody Miasta Lodzi na dokonanie przedmiotowego obciqzenia nieruchomoSci 

nalezy do lkompetencji Rady Miejskiej w Lodzi i staaowi przedmiot niniejszego projektu uchwaly. 


