
Druk Nr 93 A 1 A 046 

Projekt z dnia 28 a 4 6  f a  

UCHWAEA NR 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie okreilenia zasad objgcia udzialdw przez Miasto Lddi w zamian za wniesienie 

wkladu niepieniqinego (aportu) do ,,E6dzkiej Spblki Infrastrukturalnej" Spblki 

z ograniczonq odpowiedzialnoiciq z przeznaczeniem na podwyiszenie kapitalu 

zakladow ego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz 

z 201 6 r. poz. 65), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

$ 1. OkreSla siq nast~pujqce zasady objqcia udzialbw przez Miasto L6di w zamian 

za wniesienie wkladu niepienigznego (aportu) do ,,Lodzkiej Spolki Infrastrukturalnej" Sp6lki 

z ograniczonq odpowiedzialnoicig zwanej dalej Spolkq, z przeznaczeniem na podwyiszenie 

kapitalu zakladowego: 

1) Miasto L6di wniesie do Spolki wklad niepieniqiny (aport) szczeg6lowo opisany 

w zdqczniku do uchwdy, w postaci prawa wlasnoici trzech nieruchomoSci zabudowanych 

polokonych w Lodzi przy ul. P6lnocnej 113, ul. Ogrodowej 24/Gd&skiej 2 i ul. Zielonej 6 

oraz dokurnentacji technicznej wraz z majqtkowymi prawami autorskimi i prawami 

zaleznyrni do niej, o lqcznej wartoSci 18 051 500 zl (slownie: osiemnaicie milionow 

piqkdziesiqt jeden tysiecy piqCset zlotych) netto; 

2) w zamian za wklad niepieni~zny (aport) przekazany Sp6lce, Miasto Eodi obejmie 1 805 

(slownie: jeden tysiqc osiemset pied) udzial6w po 10 000 zl (slownie: dziesiqC tysiqcy 

zlotych) kaidy; 

3) pozostala kwota w wysokoici 1 500 zl (slownie: jeden tysiqc piqdset zlotych), stanowiqca 

rbinicg pomigdzy wartoiciq wkladu niepienigznego (aportu) opisanego w pkt 1, 



a wartoiciq objptych udzialow, o ktorych mowa w pkt 2, zostanie przekazana na kapital 

zapasowy Sp6lki. 

5 2. Wyraia siq zgodq na zbycie, na zasadach okreilonych w 5 1, zabudowanych 

nieruchomoici stanowiqcych wlasnoiC Miasta Lodzi, polozonych w Lodzi przy: 

1) ul. Polnocnej 113, oznaczonej w ewidencji gruntow w obrqbie S-1, jako dzialka nr 75 

o powierzchni 9 17 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LD 1 MI000049 1 111 ; 

2) ul. Ogrodowej 24lGdariskiej 2, oznaczonej w ewidencji gruntow w obrqbie S-1, jako 

dzialka nr 213 o powierzchni 5494 m2, dla kt6rej prowadzona jest ksipga wieczysta 

nr LD 1 MI00 103 80810; 

3) ul. Zielonej 6, oznaczonej w ewidencji gruntow w obrqbie S-6, jako dzialka nr 10 

opowierzchni 1020 m2, dla ktorej prowadzona jest ksipga wieczysta 

nr LD1Ml0000708910. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

8 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest / 
Prezydent Miasta Lodzi 

PIERW fire,[; 1, ''?';Tr ' '" ' ' 'v~hlSl"T! 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Eodzi 
z dnia 

Opis wkladu niepienipinego (aportu) pneznaczonego do wniesienia do ,,LBdzkiej Sp6lki 
Infrastrukturalnej" Spdlki z ograniczonq odpowiedzialnoiciq 

I. 
1. Adres nieruchomodci - Lodz ul. P6lnocna 113, dzialka nr 75, obrpb S-1, ksiqga wieczysta 

nr LD 1 MI000049 1 111 

Lp. NieruchomohC zabudowana WartoSC rynkowa 
netto (zl) 

1. Grunt o powierzchni 91 7 m2 760 000 

2. Naniesienia znajdujqce siq na gruncie: 7 134 000 

- Budynek mieszkalny o nr. inwentarzowym 1 1 135 3 432 880 

- Budynek mieszkalny o nr. inwentarzowym 1 1 134 3 701 120 

Razem 7 894 000 

11. 
1. Adres nieruchomodci - L6dz ul. Ogrodowa 24lGdariska 2, dzialka nr 213, obrpb S-1, 
ksiqga wieczysta nr LD 1 MI00 103 80810 
Lp. NieruchomoiC zabudowana WartoSC rynkowa 

netto (zl) 

1. Grunt o powierzchni 5494 mZ 4 344 000 
I I 

2. 1 Naniesienia znajdujqce siq na gruncie: 3 998 000 
I I - Budynek mieszkalny o nr. inwentarzowym 1 1607 1 982 000 

I - Budynek mieszkalny o nr. inwentarzowym 1 1606 I 2 016 000 / 
I - Budynek niemieszkalny o nr. inwentarzowym 1526 1 I o 1 
I - Budynek niemieszkalny o nr. inwentarzowym 1 5260 I 

1 
Razem 8 342 000 

2. Autorskie prawa majqtkowe do projektu budowlanego przebudowy i remontu 
konserwatorskiego istniejqcego wielorodzinnego budynku polokonego w Eodzi przy 
ul. Ogrodowej 24 wykonanego na zlecenie Miasta Eodzi - Administracji Zasob6w 
Komunalnych L6dt - Srddrniedcie przez Autorskq Pracownip Architektury ,,ProjektV Sp6lka 
z 0.0. z siedzibq w Eodzi przy ul. Tkackiej 1 la  w ramach wnowy Nr 8.2013/11 z dnia 
07.08.20 13 r. 



Lp. Rodzaj dokumentacji technicznej 

1 .  Ekspertyza 

2. Inwentaryzacja 

3. Kwerenda 

4. Pel-nobranzowy projekt budowlany - tom I plan zagospodarowania terenu 

5. Pelnobranzowy projekt budowlany -tom I1 architektura 

6. Pelnobranzowy projekt budowlany - tom I11 konstrukcja 

7. Pelnobraniowy projekt budowlany - tom IV Instalacja elektryczna 

8. Pel-nobraniowy projekt budowlany - tom V Instalacja wodno-kanalizacyjna 

9. Pelnobraniowy projekt budowlany - tom VI instalacja wentylacji mechanicznej 

10. Pelnobraniowy projekt budowlany - tom VII instalacja C.O. 

1 1. Pelnobranzowy projekt budowlany - tom VIII projekt drogowy 

12. Pelnobranzowy projekt budowlany - tom IX projekt zieleni: inwentaryzacja i 
gospodarka drzewostanem, projekt zieleni 

13. Pelnobranzowy projekt budowlany - specyfikacje wykonania rob6t: rob6t 
drogowych, zieleni oraz architektura i konstrukcja 

14. Przedmiary rob6t: architektura i konstrukcja, instalacja wod-kan (odwodnienie 
dziedzinca), instalacja c.o., projekt zieleni 

15. Kosztorysy inwestorskie: architektura i konstrukcja, instalacja wod-kan 
(odwodnienie dziedzinca), instalacj a c.o., proj ekt zieleni 

16. Kosztorys inwestorski - aktualizacja: roboty remontowo-budowlane, C.O. 

17. Opis zakresu prac - etap I 

18. Przedmiar etap I 

19. Specyfikacja wykonania rob6t - etap I 

20. Opis zakresu prac - etap I1 

21. Specyfikacja wykonania robot - etap I1 

22. Przedmiary rob6t - etap I1 

23. Kosztorysy nakladcze - etap I1 

Lqczna wart066 netto (zl) 180 000,OO zl 

111. 
1. Adres nieruchomoSci - t6dz ul. Zielona 6, dzialka nr 10, obreb S-6, ksiqga wieczysta 
nr LD 1 M/00007089/0 
Lp. Nieruchomo6C zabudowana Wart066 rynkowa 

netto (zl) 
1. Grunt o powierzchni 1020 m2 807 000 



2. Naniesienia znajdujqce siq na gruncie: 617 000 

- Budynek lewej oficyny o nr. inwentarzowym 13890 383 000 

- Budynek prawe oficyny o nr. inwentarzowym 13 89 1 234 000 

- Budynek frontowy o nr. inwentarzowym 13 892 0 
- Budynek oficyny poprzecznej o nr. inwentarzowym 1 3 893 0 

Razem 1 424 000 

2. Autorskie prawa majqtkowe do dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy 
i remontu kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej w todzi przy ul. Zielonej 6 wraz z rozbi6rkq 
i odbudowq oficyny poprzecznej, zmianq sposobu uzytkowania budynku frontowego, oficyny 
poprzecznej oraz parterow oficyny lewej i prawej wraz z dokumentacjq wykonawczq 
wykonanq w oparciu o umowq nr P0/4/2013 - CzeSC IV - Zielona 6 z dnia 8 sierpnia 20 13 r. 
na zlecenie Miasta Lodzi - Administracji Zasobow Komunalnych t o d i  - ~rddmie~cie  przez 
Rydzyriski Wasiak Stahczak Lebelt Pracownika Architektoniczna Sp. z 0.0. z siedzibq 
w todzi przy ul. Uniwersyteckiej 8110120: 

Lp. Rodzaj dokumentacji technicznej 

1 .  projekt budowlany wraz z dokumentacjq wykonawczq - dokumenty formalno- 
prawne 

2, projekt budowlany wraz z dokurnentacjq wykonawczq - inwentaryzacja 

3. projekt budowlany wraz z dokumentacjq wykonawczq - projekt zagospodarowania 
terenu. architektura 

4. proj ekt budowlany wraz z dokumentacj q wykonawczq - proj ekt konsenvatorski 
kamienicy przy ul. Zielonej 6 w todzi 

5. projekt budowlany wraz z dokumentacjq wykonawczq - konstrukcja 

6 .  projekt budowlany wraz z dokumentacjq wykonawczq - instalacje elektryczne 

7. projekt budowlany wraz z dokurnentacjq wykonawczq - instalacja C.O. z 
klimatyzacj q senverowni 

8. projekt budowlany wraz z dokumentacjqwykonawczq - instalacja wod-kan. 

9. projekt budowlany wraz z dokurnentacjq wykonawczq - instalacja gazu 

10. projekt budowlany wraz z dokumentacjq wykonawczq - inforrnacja BIOZ 

1 1. przedmiary i kosztorysy inwestorskie 

12. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
instalacyjnych 

13. wydzielenie I etapu robot 

Eqczna wart056 netto (zl) 150 000,OO 

3. Autorskie prawa majqtkowe do analizy oplacalnoSci technicznej remontu wzmacniajqcego 
i przebudowy lewej oficyny budynku przy ul. Zielonej 6 w Lodzi po awarii budowlanej 
w dniu 7 maja 2015 roku, wykonana na podstawie urnowy nr 25/RZM/2015 z dnia 
10.09.2015 r. przez Haline Furmanczyk z siedzibq w Lodzi przy ul. Curie-Sklodowskiej 30: 



Lp. Rodzaj dokumentacji technicznej 

1. Analiza oplacalnoSci technicznej remontu wzmacniajqcego i przebudowy lewej 
oficyny budynku przy ul. Zielonej 6 w Lodzi po awarii budowlanej w dniu 7 maja 
201 5 roku 

Eqczna wart066 brutto= netto (zl) 1 500,OO 

4. Autorskie prawa majqtkowe do orzeczenia technicznego o stanie budynkow przy 
ul. Zielonej 6 w Eodzi po awarii budowlanej, wykonanego na podstawie umowy 
nr 1 llRZMl20 15 z dnia 26.05.20 15 r. przez Haline Fu rm~czyk  z siedzibq w Eodzi przy 
ul. Curie-Sklodowskiej 30: 

Lp. Rodzaj dokumentacji technicznej 

1. Orzeczenie techniczne o stanie budynk6w przy ul. Zielonej 6 w Eodzi po awarii 
budowlanej w dniu 7 maja 20 15 roku 

tqczna wartoif brutto=netto (zl) 5 000,OO 

5. Autorskie prawa majqtkowe do zarniennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wykonanej na podstawie umowy nr 28/RZM/2015 z dnia 4.1 1.201 5 r. przez Rydzynski 
Wasiak Stariczak Lebelt Pracownika Architektoniczna Sp. z 0.0. z siedzibq w Lodzi przy 
ul. Uniwersyteckiej 811 0120: 

Lp. Rodzaj dokumentacji technicznej 

1. zarnienny projekt budowlany przebudowy i remontu kamienicy mieszkalnej wraz z 
przebudowq oficyny poprzecznej oraz zmianq sposobu uzytkowania budynku 
frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej 

2. zamienny projekt budowlany rozbi6rki oficyny lewej wraz z elementami 
zabezpieczaj qcymi 

3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 

4. przedmiary 

5. kosztorys inwestorski dotyczqcy wykonania robot budowlanych w budynkach: 
frontowym oraz oficyny prawej i poprzecznej 

6 .  kosztorys inwestorski dotyczqcy rozbi6rki lewej oficyny 

7. zbiorcze zestawienie koszt6w zadania i harmonogram rzeczowo-finansowy 

8. zamienny projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturq 
podziemnq 

Eqczna wartoik netto (zl) 55 000,OO 

Lqczna wartoh? aportu opisanego w pkt I, I1 i 111: 18 051 500 zl (slownie: osiemnaicie 
milion6w pietdziesiqt jeden tysiecy piq6et zlotych) netto. 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwaly w sprawie okreilenia zasad objecia udziaibw przez Miasto L6di 
w zamian za wniesienie wkladu niepienieinego (aportu) do ,,Lbdzkiej Spblki 
Infrastrukturalnej" Sp6iki z ograniczonq odpowiedzialnoiciq z pneznaczeniem 
na podwyiszenie kapitalu zakladowego. 

t6dzka Sp6lka Infrastrukturalna Spolka z 0.0. zostala powolana w celu prowadzenia 
inwestycji infrastrukturalnych oraz zarzqdzania posiadanym majqtkiem infrastrukturalnym. 
Dotychczas dzialania Sp6lki koncentrowaly siq i nadal bqdq koncentrowaly siq na 
modernizacji i rozbudowie infiastruktury wodociqgowo-kanalizacyjnej. Wartoid majqtku 
trwalego Sp6lki na dzien 3 1.12.201 5 r. wynosi 1.205 mln zl netto. 

Spolka posiada potencjal oraz mozliwoSci kredytowe, ktore mogq zostak wykorzystane 
w innych obszarach dzialalnoSci. Obecnie obszarem tym sq zadania wlasne gminy z zakresu 
rewitalizacji i eksploatacji infiastruktury mieszkaniowej. 

W pienvszym etapie Spolka przejqlaby zadania dotychczas realizowane przez Miasto 
Lbdi w zakresie: 
1) eksploatacji wyremontowanej zabytkowej kamienicy przy ul. Polnocnej 113 (stanowiqcej 
docelowo irodlo przychodow dla Spolki na pokrycie kosztow remont6w pozostalych 
przekazanych aportem kamienic); 
2) przeprowadzenia remontu kamienicy przy ul. Zielonej 6 i jej dalszej eksploatacji; 
3) dokonczenia rozpoczqtych przez Miasto Eodz prac remontowych na nieruchomoici przy 
ul. Ogrodowej 24lGdariskiej 2 i jej poiniejszej eksploatacji. 

Z uwagi na powyisze projekt uchwaly zaklada wniesienie przez Miasto L6di do 
t6dzkiej Sp6lki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. wkladu niepienieinego (aportu) obejmujqcego: 
1) prawo wlasnoSci zabudowanej nieruchornoici poloionej w Lodzi przy ul. Polnocnej 113, 

oznaczonej w ewidencji gruntow w obrqbie S-1, jako dzialka nr 75 o powierzchni 917 m2, 
dla ktorej prowadzona jest ksiega wieczysta nr LD 1 MI000049 1 111 ; 

2) prawo wlasnoSci zabudowanej nieruchornoici poloionej w Eodzi przy ul. Ogrodowej 
24lGdhskiej 2, oznaczonej w ewidencji gruntow w obrqbie S-1, jako dzialka nr 213 
o powierzchni 5494 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta 
nr LDlM/OO103808/0; 

3) prawo wlasnoici zabudowanej nieruchomoici poloionej w Lodzi przy ul. Zielonej 6, 
oznaczonej w ewidencji gruntow w obrqbie S-6, jako dzialka nr 10 o powierzchni 1020 m2, 
dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta nr LD 1 M10000708910; 

4) prawo autorskie i prawa zaleine do dokumentacji projektowej, kosztorysowej, budowlanej, 
powykonawczej wykonanej dla remontu kamienic znajdujqcych siq przy ul. Zielonej 6 
i ul. Ogrodowej 24lGddskiej 2 oraz ul. Polnocnej 113. 

W zwiqku z przekazaniem do Spolki aportu okreSlonego powyiej zostanq 
przeniesione na spolkq prawa do gwarancji, rqkojmi i innych uprawnieli wynikajqcych 
z um6w zawartych przez odpowiednie komorki organizacyjne Urzqdu Miasta Lodzi oraz 
jednostki organizacyjne Miasta Lodzi, a dotyczqce inwestycji realizowanych na ww. 
nieruchomoSciach. 

Dla terenu, na ktorym znajdujq siq ww. nieruchomoici brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 



W przypadku nieruchomoSci polozonej w Lodzi przy ul. Ogrodowej 24lGdahskiej 2 
projekt planu przewiduje przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
zabudowa uslugowa (teren oznaczony symbolem 1.4.MW/U). 

Realizacja powyzszego nie bgdzie miala wplywu na zwigkszenie wydatkow z budietu 
Miasta Lodzi (Srodki na podatek od towarow i uslug przekaie Spolka). Realizacja inwestycji 
na nieruchomoSciach objqtych przedmiotem aportu bqdzie pokrywana ze Srodkdw wlasnych 
Sp6lki lub przy wykorzystaniu Srodk6w zewnqtrznych w postaci kredytu. 

Rada Osiedla ,,KatedralnaV pozytywnie zaopiniowala wniesienie do LSI Sp. z 0.0. 

trzech nieruchomoici, objgtych przedmiotem aportu opisanym w treici projektu uchwaly 
Rady Miejskiej w Lodzi (uchwala nr 269/33/2016 Zarzqdu Osiedla Katedralna z dnia 
13 czenvca 20 16 r.) . 

W wyniku realizacji uchwaly kapital zakladowy Spolki wzroinie do kwoty 
989 820 000 zl. 


