
Dmk Nr 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie wyrakenia zgody na obciqienie hipotekq nieruchomoici poloionej w Eodzi 
przy ul, Bydgoskiej 17/21. 

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) araz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nierucho-mo9ciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65), 
Rada Miejska w Lodzi I 

I 
uchwala, co nastqpuje: I 

fj 1. Wyraza ,siq zgodq na obciqenie hipotekq do wysokoSci 2 036 900,OO zl (slownie: dwa 
miliony trzydzieSci szeSC tysiqcy dziewiqkset zlotych) nieruchbmoSci, w kt6rej dzialalnoSk 

I '  leczniczq prowadzi Miejskie Centrum Medyczne ,,Balutyn w Lodzi, polozonej w Lodzi przy 
I ul. Bydgoskiej 17121, stanowiqcej wlasnoS6 Miasta Lodzi, hznaczonej w obrqbie B-45, 

jako zabudowane dzialki gruntu nr: 2213, 2214, 2215, 2216 i 22/74 o lqcznej powierzchni gruntu 
2 472,OO m2, dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LDlMI~005444712. 

fj 2. Obciqzenie hipotekq, o kt6rym mowa w 5 1, standwi niezbqdne zabezpieczenie 
inwestycji realizowanych przez Miejskie Centrum Medyczne ,,Baluty" w Lodzi, w zakresie 

I termomodernizacji budynk6w przychodni zdrowia Miejskiego Centrum Medycznego ,,BalutyV 
w Lodzi, zlokalizowanych przy ulicach: Murarskiej 4, ~ielkopolskiej 55, Bydgoskiej 17121, 
Libelta 16, Lanowej 18, Nastrojowej 10, Zuli Pacanowskiej 3 i Marynarskiej 39, bqdqcych 
przedmiotem wniosk6w o dofinansowanie i kredytowanie inwestycji ze Srodk6w Wojew6dzkiego 
Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi. 

8 3 Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lddzi. 

fj 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz WCPRZAK 

I 

Projektodawcq jest 
P r e d e n t  Miasta Lodzi 



UZASADNIENIE 

Termomodernizacja budynk6w samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej, 

dla ktorych podmiotem tworzqcym jest Miasto L6di przebiegab bedzie z czqSciowym 

finansowaniem ze irodkbw Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lodzi w rarnach programu priorytetowego dotyczqcego racjonalizacji zuqcia energii - II edycja 

Pn. ,,Racjonalizacja zuzycia energii w budynkach ujytecznoSci publicznej oraz zasobach 

komunalnych nalezqcych do jednostek samorzqdu terytorialnego w celu k e j s z e n i a  emisji 

zanieczyszczefi do atmosfery"'. 

W ramach powyzszego prograrnu Miejskie Centrum Medyczne ,,Bahtym w Lodzi, zwane dalej 

Centrum, zlokylo wnioski o dofmansowanie i kredytowanie inwestycji w zakresie termomodemizacji 

budynk6w zlokalizowanych przy ul. Murarskiej 4, ul. Wielkopolskiej 55, ul. Bydgoskiej 17/21, 

ul. Libelta 16, ul. Lanowej 18, ul. Nastrojowej 10, ul. Zuli Pacanowskiej 3 i ul. Marynarskiej 39. 

Jednym z warunk6w uruchomienia dofinansowania i kredytowania inwestycji na rzecz . 

Centnun jest przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia, kt6re stanowi6 moie obciqzenie 

hipotekq zabudowanej nieruchomoSrci Miasta przy ul. Bydgoskiej 17/21 i w ktiirej dzialalnoSC 

leczmiczq prowadzi Miejskie Centrum Medyczne ,,Balutyn w Lodzi, 

Wymagane obciqkenie hipotekq dotyczy kwoty 2 036 900,OO zI, stanowiqcej Iqcznq wartog6 

rynkowq nieruchomoici gruntowej zabudowanej, zgodnie z operatem szacunkowym sporzqdzonym 

na dzien 17 cgerwca 20 16 r, przez rzeczoznawcq maj qtkowego. 

Nalezy podkreglib, ze w budzecie miasta Lodzi na rok 201 6 zaplanowane zostaly takze grodki 

finansowe na zadanie inwestycyjne o nazwie ,,Rofinansowanie termomodernizacji budynk6w 

Miejskiego Centrum Medycmego "Bahty" w Lodzi" w wysokodci 1 000 000,OO zl. 

Wyrazenie zgody Miasta Lodzi na dokonanie przedmiotowego obciqzenia nieruchomoSci 

ndeky do kompetencji Rady Miejskiej w Lodzi i stanowi przedmiot niniejszego projektu uchwaly. 


