
Druk Nr 'd 
Projekt z d n i a a  

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na obciqienie hipotekq nieruchomoici poloionych w Eodzi 
przy ulicach: Karola Libelta 16, Wielkopolskiej 55, Zuli Pacanowskiej 3, Eanowej 18 

i Marynarskiej 39. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 20 15 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250 
i 127 I), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Wyraza siq zgodq na obcieenie hipotekq nastqpujqcych nieruchomoici stanowiqcych 
wlasnoSC Miasta Lodzi, w ktorych dzialalnoSC leczniczq prowadzi Miejskie Centrum Medyczne 
,,BalutyV w Lodzi: 
I )  do wysokoSci 1 172 500,OO zl (slownie: jeden milion sto siedemdziesiqt dwa tysiqce piqCset 

zlotych) niemchomoSci polozonej w Lodzi przy ul. Karola Libelta 16, oznaczonej w obrqbie 
B-50 jako zabudowana dzialka gruntu nr 19118, o powierzchni 2 615 m2, dla ktorej prowadzona 
jest ksiqga wieczysta nr LDlMl000355 1016; 

2 ) d o  wysokoSci 846 000,OO zl (slownie: osiemset czterdzieici szeSC tysiqcy zlotych) 
nieruchomoici poloionej w Lodzi przy ul. Wielkopolskiej 55, oznaczonej w obrebie B-44 jako 
zabudowana dzialka gruntu nr 23, o powierzchni 1 374 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiqga 
wieczysta nr LD 1 M10002550010; 

3) do wysokoici 438 500,OO z1 (slownie: czterysta trzydzieSci osiem tysiqcy pieCset zlotych) 
nieruchomoici poloionej w Lodzi przy ul. Zuli Pacanowskiej 3, oznaczonej w obrqbie B-47 jako 
zabudowana dzialka nr 36417, o powierzchni 699 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiqga 
wieczysta nr LD 1 MI00 1 164 1 813; 

4) do wysokoSci 687 000,OO zl (slownie: szeiCset osiemdziesiqt siedem tysiqcy zlotych) 
nieruchomoici polozonej w Lodzi przy ul. Lanowej 18, oznaczonej w obrqbie B-43 jako 
zabudowana dzialka nr 42, o powierzchni 3 856 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiqga wieczysta 
nr LD1M10008453816; 

5) do wysokoici 853 500,OO zl (slownie: osiemset piqtdziesiqt trzy tysiqce piqtset zlotych) 
nieruchomoSci polozonej w Lodzi przy ul. Marynarskiej 39, oznaczonej w obrqbie B-48 jako 
zabudowana dzialka nr 186, o powierzchni 1 285 m2, dla ktorej prowadzona jest ksiqga 
wieczysta nr LD 1 MI00 12336819. 



5 2. Obciqzenia hipotekq, o kt6rych mowa w § 1, stanowiq niezbqdne zabezpieczenie 
inwestycji realizowanych przez Miejskie Centrum Medyczne ,,Baluty7' w todzi, w zakresie 
termomodernizacji budynkow przychodni zdrowia Miejskiego Centrum Medycznego ,,BalutyV 
w Lodzi, zlokalizowanych przy ulicach: Murarskiej 4, Wielkopolskiej 55, Bydgoskiej 17/2 1, 
Karola Libelta 16, tanowej 18, Nastrojowej 10, Zuli Pacanowskiej 3 i Marynarskiej 39, bqdqcych 
przedmiotem wnioskow o dofinansowanie i kredytowanie inwestycji ze Srodkow Wojewodzkiego 
Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi. 

3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi.  

5 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj ektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi 



UZASADNIENIE 

Termomodernizacja budynkow samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej, 

,,a ktorych podmiotem tworzqcym jest Miasto t o d z  przebiegad bqdzie z czqSciowym 

finansowaniem ze Srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Eodzi w ramach programu priorytetowego dotyczqcego racjonalizacji zuzycia energii - I1 edycja 

pn. ,,Racjonalizacja zuzycia energii w budynkach uzytecznoSci publicznej oraz zasobach 

komunalnych nalezqcych do jednostek samorzqdu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji 

zanieczyszczen do atmosfery". 

W ramach powyzszego programu Miejskie Centrum Medyczne ,,Baluty" w todzi, zwane dalej 

Centrum, zlozylo 8 wnioskow o dofinansowanie i kredytowanie inwestycji w zakresie 

termomodernizacji budynkow zlokalizowanych przy ul. Murarskiej 4, ul. Wielkopolskiej 55, 

ul. Bydgoskiej 17/21, ul. Karola Libelta 16, ul. tanowej 18, ul. Nastrojowej 10, ul. Zuli 

Pacanowskiej 3 i ul. Marynarskiej 39. 

Jednym z warunkow uruchomienia dofinansowania i kredytowania inwestycji na rzecz 

Centrum jest przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia, ktbre stanowic moze obciqzenie 

hipotekq zabudowanych nieruchomoSci Miasta, w ktorych dzialalnoSC leczniczq prowadzi Miejskie 

Centrum Medyczne ,,Ba1utyv w todzi. Uchwalami Nr XXXII/845/16 i XXXII/846/16 z dnia 6 lipca 

2016 r. Rada Miejska w todzi wyrazila zgode na obciqzenie hipotekq nieruchomoSci polozonych 

w Lodzi przy ul. Murarskiej 4, Nastrojowej 10 oraz Bydgoskiej 17/21, jednakze zgodnie 

z informacjami uzyskanymi z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 

w todzi, wymagane sq kolejne zabezpieczenia w postaci przedmiotowych obciqzen hipotekq. 

Nalezy podkreSliC, ze w budzecie miasta todzi  na rok 2016 zaplanowane zostaly takze Srodki 

llrlansowe na zadanie inwestycyjne o nazwie ,,Dofinansowanie termomodernizacji budynkow 

Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Eodzi" w wysokoici 1 000 000,OO zl. 

Wyraienie zgody Miasta todzi na dokonanie przedmiotowego obciqienia nieruchomoSci 

nalezy do kompetencji Rady Miejskiej w Eodzi i stanowi przedmiot niniejszego projektu uchwaly. 


