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UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia

I

W sprawie obciazenia hipoteka nieruchomosci polozonej w Lodzi, przy ul. Milionowej 12b.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchornosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65),
Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ 1. Wyraza sie zgode na obciazenie hipoteka do wysokosci 2 500 000,00 zl (slownie: dwa
miliony piecset tysiecy zlotych) nieruchornosci polozonej w Lodzi, przy ul. Milionowej 12b,
stanowiacej wlasnosc Miasta Lodzi i oddanej w nieodplatne uzytkowanie Miejskiemu Centrum
Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Lodzi, oznaczonej w obrebie W-25 ,jako dzialka nr 168/3,
o powierzchni 11 127 m2

, dla kt6rej prowadzonajest ksiega wieczysta nr LDIM/0012625010.

§ 2. Obciazenie hipoteka, 0 kt6rym mowa w § 1, stanowi niezbedne zabezpieczenie
inwestycji realizowanej przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Lodzi
pod nazwa "Termomodernizacja obiekt6w szpitala przy ul. Przyrodniczej", kt6ra jest przedmiotem
wniosku 0 dofinansowanie i kredytowanie inwestycji ze srodkow Wojew6dzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi,

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi,

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Lodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawoa jest
Prezydent Mi1asta Lodzi
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UZASADNIENIE

Termomodemizacja budynk6w samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej ,

dla kt6rych podmiotem tworzacym jest Miasto Lodz przebiegac bedzie z czesciowyrn

finansowaniem ze srodkow Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Lodzi w ramach programu priorytetowego dotyczacego racjonalizacji zuzycia energii - II edycja

pn. "Racjonalizacja zuzycia energii w budynkach uzytecznosci publicznej oraz zasobach

komunalnych nalezacych do jednostek samorzadu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji

zanieczyszczen do atmosfery". W ramach powyzszego programu Miejskie Centrum Medyczne

im. dr. Karola Jonschera w Lodzi, zwane dalej Centrum, zlozylo wniosek 0 dofinansowanie

i kredytowanie inwestycji 0 nazwie "Termomodernizacja obiekt6w szpitala przy ul. Przyrodniczej".

W ramach inwestycji przewiduje sie m.in. dokonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej scian

piwnic, scian zewnetrznych, dach6w, odtworzenie parapet6w zewnetrznych,

Jednym z warunk6w uruchomienia dofinansowania i kredytowania inwestycji na rzecz

Centrum jest przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia, kt6re stanowic moze obciazenie

hipoteka nieruchomosci Miasta, oddanej Centrum w nieodplatne uzytkowanie, polozonej przy

ul. Milionowej 12b, kt6rej wartosc rynkowa, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 19 stycznia

20 16 r., wynosi 4 253 000 zl. Wymagane obciazenie hipoteka dotyczy kwoty do 2 500 000,00 zl.

Nalezy podkreslic, ze w budzecie miasta Lodzi na rok 2016 zaplanowane zostaly takze srodki

finansowe na zadanie inwestycyjne 0 nazwie "Termomodem izacja budynku Miejskiego Centrum

Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Lodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9 w wysokosci

600 000 zl,

Wyrazenie zgody Miasta Lodzi na dokonanie przedmiotowego obciazenia nieruchomosci

nalezy do kompetencji Rady Miejskiej w Lodzi i stanowi przedmiot niniejsze tu uchwaly.


