
Druk Nr //YL1/ 
Projekt z dnia/@ m 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na obciqienie hipotekq nieruchomolci poloionej w Lodzi, 
przy ul. Tatrzanskiej 109. 

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 Miej ska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

Q: 1. Wyraza siq zgodq na obcieenie hipotekq do wysokoici 900 000,OO zl (slownie: 
dziewiqkset tysiqcy zlotych) nieruchomoSci poloionej w Lodzi, przy ul. Tatrzariskiej 109, 
stanowiqcej wlasnoS6 Miasta Eodzi i oddanej w nieodplatne uiytkowanie Miejskiemu Centrum 
Medycznemu ,,Goma" w Eodzi, oznaczonej w obrqbie G-17, jako zabudowana dzialka gruntu 
nr 7611, o powienchni 1 943 m2, dla kt6rej prowadzona jest ksiqga wieczysta 
nr LD 1 MI00 14293213, 

5 2. Obciqgenie hipotekq, o ktorym mowa w fj 1, stanowi niezbqdne zabezpieczenie 
inwestycji realizowanej przez Miejskie Centrurn Medyczne ,,G6rnan w Lodzi pod nazwq 
,,Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,,G6rnaW w Eodzi, 
przy ul. Cieszkowskiego 6", kt6ra jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie i kredytowanie 
inwestycji ze Srodkow Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lodzi. 

Q: 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

Q: 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 
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Terrnomodernizacja budynk6w samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej, 

dla ktrirych podmiotem tworza,cym jest Miasto Lbdi przebiegak bqdzie z czqkciowym 

finansowaniem ze grodkriw Wojewridzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 

w L d z i  w rarnach programu priorytetowego dotyczqcego racjonalizacji zuiycia energii - I1 edycja 

pn. ,,Racjonalizacja zugcia energii w budynkach uiytecznoici publicznej oraz zasobach 

komunalny~h naleiRcych do jednostek samorzqdu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji 

zanieczyszneli do atrnosfq". 

W ramach powyiszego programu Miejskie Centrum hdedyczne ,,G6ma9' w Lodzi, zwane dalej 

Centrum, zloiylo wniosek o dofinamowanie i kredytowanie inwestycji o nazwie 

,,Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,,Griman w Lodzi, 

ul. Cieszkowskiego 6". 
I 

I 

Jednyrn z warunk6w uruchomienia dofmsowania i kredytowania inwestycji na rzecz 

Gentmm jest przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia, ktbre stanowik moie obci~zenie 

hipotekq zabudowanej nieruchomoici Miasta, oddanej Centrum w nieodplatne uiytkowanie, 

poloionej przy ul. Tatrzanskiej 109. 

Wymagane obci@enie hipoteka, dotyczy kwoty do 900 000,OO d. 

Nalezy podkreilik, i e  w budzecie miasta Lodzi na rok 201 6 zaplanowane zostaly takze Srodki 

finansowe na zadanie inwestycyjne o nazwie ,,Dofinansowanie terrnomodernizacji budynku 

Miejskiego Centrum Medycznego ,,Grimam w Lodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego €5" 

w wysokoAci 100 000,OO d. 

Wyraienie zgady Miasta Eodzi na dokonanie przedmiotowego obci@enia nieruchomokci 

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


