
DrukNr 34/ / (20 /b  
Projekt z dnia 3 y v  udnia ZO/& c 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwate w sprawie przyjecia Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Lodzi na lata 2016-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czenvca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastepuje: 

tj 1. W uchwale Nr XXIVl572116 Rady Miejskiej w todzi z dnia 3 lutego 2016 r. 
w sprawie przyjqcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta todzi na lata 2016-2020 (Dz. Urz. Woj. todzkiego poz. 1187), mienionej uchwaiq 
Nr XXX/780/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. todzkiego 
poz. 26 13), wprowadza siq nastqpujqce zmiany : 

1) w $ 1 dotychczasowq treiC oznacza siq jako ust. 1 i dodaje siq ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Rozdzial IXa Ushgi Swiadczone w ogolnym interesie gospodarczym Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta todzi na lata 2016-2020, 
o ktorym mowa w ust. 1, zachowuje moc do dnia 3 1 grudnia 2028 r."; 

2) w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta todzi na lata 
2016-2020, stanowiqcym zalqcznik do uchwaly: 

a) w spisie treici po wierszu dotyczqcym rozdzialu IX dodaje siq wiersz w brzmieniu: 
,,Rozdzial IXa. Us'rugi Swiadczone w ogolnym interesie gospodarczym", 

b) w rozdziale I11 Prognoza wielkoici zasobu mieszkaniowego: 

- po tabeli nr 1 w pkt 1 uchyla siq lit. b, 

- w ust. 1 System zamian lokali mieszkalnych, akapit pienvszy otrzymuje brzmienie: 

,,Na terenie Miasta Lodzi od wielu lat prowadzony jest wielopIaszczyznowy system zamian 
lokali mieszkalnych. Do dnia 30 czerwca 201 5 r. prowadzony byl za poirednictwem jednostki 
budietowej - Biura Poirednictwa Zamiany Mieszkan, do dnia 3 1 marca 2016 r. przez 
komorkq organizacyjnq Urzqdu Miasta todzi - Wydzial Budynkow i Lokali 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem, a od dnia 1 kwietnia 2016 r. zadanie to jest 
realizowane przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi.", 

c) w rozdziale V Planowana sprzedaz lokali - w ust. 1. Lokale mieszkalne, akapit pienvszy 
otrzymuje brzmienie: 

,,Sprzedai lokali mieszkalnych prowadzona jest obecnie w oparciu o uchwaiq 
Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie okreilenia zasad 
sprzedazy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaiy oraz 
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nieruchomoici zabudowanych domami jednorodzinnymi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 
2610). Miasto, poprzez przepisy zawarte w tej uchwale stwarza korzystne warunki nabycia 
prawa wlasnoici do najmowanego lokalu mieszlalnego.", 

d) w rozdziale VI Zasady polityki czynszowej 

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Czynniki obniiajqce bazowq stawkq czynszu: 

2.1. Ustala siq nastepujqce czynniki obniiajqce stawke bazowq czynszu: 

1) mieszkanie bez wc, przy czym: 

a) wc w budynku - lo%, 

b) wc poza budynkiem - 20%; 

2) mieszkanie bez lazienki - 10%; 

3) mieszkanie bez centralnego ogrzewania - 10%; 

4) mieszkanie bez gazu przewodowego - 5%; 

5) mieszkanie bez urzqdzen wodociqgowo-kanalizacyjnych - 20%; 

6) mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiorki ze wzglqdu na zly stan techiczny lub 
mieszkanie, w ktorym ze wzglqdu na zly stan techniczny podstemplowano stropy - 20%; 

7) mieszkanie w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego (zakwalifikowanym do 
remontu w danym roku kalendarzowym) lub mieszkanie zawilgocone lub zagrzybione - 
20%; 

8) mieszkanie usytuowane poza strefq centralnq - 1%; 

9) mieszkanie usytuowane powyzej 4 pietra w budynku bez windy - 10%; 

10) mieszkanie usytuowane w suterenie - 10%; 

1 1) mieszkanie ze wspolnq uiywalnoSciq kuchni lub lazienki - 10%. 

2.2. Suma wszystkich znizek, o ktorych mowa w ust. 2.1 niniejszego rozdzialu, 
stosowanych przy ustalaniu stawki czynszu, nie moze przekroczyi 60%. 

2.3. Poziom czynnikow obnizajqcych, o ktorych mowa w ust. 2.1 oraz suma wszystkich 
znizek, o ktorej mowa w ust. 2.2, maja, zastosowanie do stawki bazowej czynszu najmu, 
o ktorej mowa w ust. 1.4 ustalonej po dniu 1 stycznia 201 7 r.", 

- ust. 3.2. otrzymuje brzmienie: 

,,3.2. Obnizenie stawki czynszu o 10% z uwagi na brak wc w lokalu mieszkalnym dotyczy 
stanu faktycznego, gdy wspolne lub indywidualne wc usytuowane jest poza lokalem 
w budynku niezaleznie od kondygnacji. Obnizenie o 20% ma miejsce wowczas, gdy wc 
znajduje siq poza budynkiem (wspolne lub indywidualne). Przepis ma zastosowanie do stawki 
bazowej czynszu najmu, o ktorej mowa w ust. 1.4 ustalonej po dniu 1 stycznia 2017 r.", 

e) uzyte w rozdziale VIII Prognoza dotyczqca stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego, w roznym przypadku wyrazy ,,Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzqdu Miasta Lodzi" zastepuje siq 
uzytymi w odpowiednim przypadku wyrazami ,,Biuro ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu Miasta Lodzi", 

f) po rozdziale IX dodaje siq rozdzial IXa w brzmieniu: 

,, Rozdzial IXa. Uslugi Swiadczone w og6lnym interesie gospodarczym 
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Planowane dzialania rewitalizacyjne w obiektach mieszkalnych objqtych zadaniem 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi i Ksiqiego Mlyna majq charakter Swiadczenia przez 
Miasto Lodz uslug w ogolnym interesie gospodarczym. 

W zwiqzku z koniecznosciq okreilenia zasad obliczania rekompensaty z tytulu Swiadczenia 
przez Miasto t o d i  uslug w ogolnym interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa 
i realizacji projektow Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi i Ksiqiego Mlyna, zgodnie 
z decyzjq Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 201 1 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy panstwa w formie rekompensaty 
z tytulu Swiadczenia uslug publicznych, przyznawanej przedsigbiorstwom zobowiqzanym 
do wykonywania uslug swiadczonych w ogolnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 
z 1 1.0 1.20 12, str. 3), wprowadza siq nastqpujqce regulacje: 

1 .  Stosowane w niniejszym rozdziale skr6ty 

1) Decyzja UOIG - decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
panstwa w formie rekompensaty z tytuh Swiadczenia uslug publicznych, przyznawanej 
przedsiqbiorstwom zobowiqzanym do wykonywania uslug Swiadczonych w ogolnym 
interesie gospodarczym; 

2) UOIG - usluga Swiadczona w ogolnym interesie gospodarczym; 

3) IRR - wskainik wewnqtrznej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitalu w calym okresie 
powierzenia; 

4) SWAP - wskaznik przyjqty w Decyzji UOIG - stopa SWAP, ktorej wymagalnoSC i waluta 
odpowiadajq okresowi obowiqzywania aktu powierzenia i okreilonej w nim walucie. 

2. Zakres uslug Swiadczonych w ogolnym interesie gospodarczym 

Podstawq Swiadczenia uslug jest ustawa z dnia 21 czenvca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w zwiqzku 
z ustawq z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji. Miasto Lodi Swiadczy uslugi 
zgodnie z Decyzjq UOIG. 

W Swietle przygotowywanych projektow Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi  
i Ksiqiego Mlyna oraz wskazanej podstawy prawnej zakres uslugi dotyczy: 
przeprowadzenia dzialan rewitalizacyjnych w obiektach mieszkaniowych objqtych 
zakresem rewitalizacji obszarowej w celu stworzenia warunkow do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspolnoty samorzqdowej, co sluiy zapewnieniu lokali socjalnych i lokali 
zamiennych, a takie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych 
o niskich dochodach. 

Wykonawcq uslugi Swiadczonej w ogolnym interesie gospodarczym jest Gmina - Miasto 
Lodi, a zamawiajqcym uslugi jest Rzeczpospolita Polska. 

Uslugi Swiadczone sq na terenie Lodzi. 

3. Okres powierzenia Swiadczenia uslug w og6lnym interesie gospodarczym 

Okres powierzenia: 1 stycznia 20 1 7 r. - 3 1 grudnia 2028 r. 

W zakres usiugi Swiadczonej w ogolnym interesie gospodarczym wchodzi 
przeprowadzenie dzialan inwestycyjnych s~uzqcych tworzeniu warunkow do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych wspblnoty samorzqdowej. ~wiadczenie uslug w ogolnym 
interesie gospodarczym rozpoczyna siq z chwilq rozpoczqcia realizacji projektow 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi i Ksiqiego Mlyna, tj. 1 stycznia 20 1 7 r. 
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Jako moment zakonczenia Swiadczenia uslugi w ogolnym interesie gospodarczym 
przyjmuje siq zakonczenie okresu tnvaloici projektow Rewitalizacji Obszarowej Centrum 
Lodzi i Ksiezego Mlyna, tj. 3 1 grudnia 2028 r. 

W zwiqzku z tym, ze okres tnvaloSci projektow moie byc inny niz ustalono powyzej, 
mozliwe jest wydluzenie okresu powierzenia o odpowiedni czas do zakonczenia tnvaloSci 
projektow. W pierwszym kwartale 2028 r. dokonana zostanie weryfikacja tych ustalen i jesli 
okres tnvaloici projektow nie zakonczy siq, okres Swiadczenia UOIG zostanie wydluzony. 
Weryfikacji dokonuje Prezydent Miasta Lodzi i po jej przeprowadzeniu, jeSli zajdzie 
koniecznoS6 wydiuzenia okresu powierzenia, przedklada stosowny projekt uchwaly Radzie 
Miejskiej w todzi. 

Ze wzglqdu na fakt, ze z realizacjq omawianej uslugi w ogolnym interesie gospodarczym 
wiqze sie koniecznoSC przeprowadzenia znacznych inwestycji, ktorych okres amortyzacji 
przekracza 10 lat, uzasadnione jest, w Swietle przepisow Decyzji UOIG zawarcie umowy na 
okres dluzszy, tj. minimum 11 lat, obejmujqcy okres realizacji inwestycji oraz okres trwaloSci 
projektow Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi i Ksiqzego Mlyna. 

4. Rekompensata 

Za wykonywanie uslug w ogolnym interesie gospodarczym Wykonawcy przysluguje 
wynagrodzenie, w formie rekompensaty, ktora nie moze przekroczyc kwoty niezbednej do 
pokrycia kosztow netto wynikajqcych z wywiqzywania siq ze zobowiqzah z tytulu 
Swiadczenia uslug publicznych z uwzglqdnieniem rozsqdnego zysku. Koszty netto, ktore 
naleiy uwzglqdnii, obliczone sq jako roinica pomigdzy kosztami poniesionymi na 
wykonywanie uslugi w ogolnym interesie gospodarczym oraz przychodem uzyskanym 
z takiej uslugi, co jest zgodne z regulacjami Decyzji UOIG. 

W ramach obliczania rekompensaty naleiy uwzglqdniC wszystkie przysporzenia 
pochodzqce ze irodel publicznych otrzymywane przez Wykonawcq w dowolnej formie 
w zwiqku z realizacjq zobowiqzania do Swiadczenia uslug w ogolnym interesie 
gospodarczym w zakresie mieszkalnictwa w ramach projektow Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum todzi i Ksiezego Mlyna. Przysporzenia mogq pochodzic zarowno z budzetu 
panstwa jak i ze Srodkow Unii Europejskiej oraz wszelkich innych irodel publicznych. 

Kalkulacja rekompensaty jest sporzqdzana w oparciu o przyjqty mechanizm. Roczna 
wysokosC rekompensaty w okresie Swiadczenia uslug nie moie przekraczac kwoty 
niezbqdnej do pokrycia kosztow netto z uwzglqdnieniem rozsqdnego zysku. Gdyby 
w danym roku doszlo do nadwyzki rekompensaty, to ta nadwyzka, o ile nie przekracza 
10% kwoty Sredniej rocznej rekompensaty w okresie powierzenia, moze zostaC 
przeniesiona na kolejny okres. Taka nadwyzka jest wowczas odliczana od kwoty 
rekompensaty w kolejnym okresie. 

Rekompensata roczna skladac siq bqdzie z rekompensaty eksploatacyjnej 
i rekompensaty inwestycyjnej . 

Koszty operacyjne na wykonywanie dzialalnoici powierzonej, ktore nalezy uwzglgdnid 
w kalkulacji kosztow netto, obejmujq caloSC wydatkow poniesionych na Swiadczenie usiug 
tj. wszystkie koszty bezpoirednie oraz odpowiedni udzial w kosztach ogolnych. 

Naklady inwestycyjne, ktore nalezy uwzglqdnic w kalkulacji kosztow netto, to wszystkie 
naklady inwestycyjne, ktore ponoszone sq bezpoirednio w celu realizacji uslugi 
powierzonej . 

Corocznie w okresie powierzenia, podmioty realizujqce UOIG w imieniu Miasta Lodzi, 
zobowiqzane sq w terrninie ustalonym w zarzqdzeniu Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie 
ustalenia terminow obowiqzujqcych w procesie przygotowania projektu uchwaly 
budzetowej miasta todzi oraz projektu uchwaiy w sprawie wieloletniej prognozy 
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finansowej, zloQC do Skarbnika Miasta Lodzi wniosek o ustalenie rekompensaty rocznej. 
Wniosek powinien prezentowak rekompensatq rocznq w podziale na rekompensatq 
eksploatacyjnq i inwestycyjnq. Do wniosku powinien by6 dolqczony plan uslugi 
okreilajqcy parametry odnoszqce siq do jakoici oraz wydajnoici iwiadczonych uslug. 

Podstawowe parametry oceny jakoici i wydajnoici: 

1)stosunek lokali mieszkalnych wynajetych do wszystkich lokali mieszkalnych 
dostqpnych w ramach zasobu wykorzystywanego do realizacji uslugi w ogolnym interesie 
gospodarczym (oblozenie). Ze wzglqdu na roznq specyfikq dostqpnych 
w ramach uslugi lokali mozliwe jest przedstawienie tych stosunkow w podziale na 
poszczegolne kategorie wynajmowanych lokali; 

2) stosunek planowanych przychodow z tytulu czynszow placonych przez najemcow do 
wysokoici mozliwych do uzyskania przychodow z najmu lokali przy przyjqtych stawkach 
czynszu za m2 oraz przy powierzchni lokali w ramach zasobu wykorzystywanego do 
realizacji uslugi w ogolnym interesie gospodarczym (poziom iciqgalnoici czynszow). 

Do wniosku o ustalenie rekompensaty rocznej zalqcza siq sporzqdzonq przez 
Wykonawcq projekcjq finansowq na lata obowiq~wania  umowy, zawierajqcq kalkulacjq 
rekompensat rocznych, w podziale na rekompensatq eksploatacyjnq i inwestycyjns~ dla 
kolejnych lat okresu powierzenia. Aktualna projekcja finansowa stanowi zalqcznik do 
wniosku o ustalenie rekompensaty. 

5 .  Obliczanie wysokoSci rekompensaty 

Wzor sluzqcy wyliczeniu rekompensaty eksploatacyjnej : 

Re = Wob + Wop - Pdp 

Gdzie: 

Re - rekompensata eksploatacyjna, 

Wob - wydatki operacyjne wynikajqce bezpoirednio z realizacji powierzonych UOIG, 

Wop - odpowiedni udzial wydatkow przypadajqcych na realizacjq powierzonych UOIG 
w kosztach ogolnych, 

Pdp - przychody z dzialalnoici powierzonej . 
Wzor sluzqcy wyliczeniu rekompensaty inwestycyjnej: 

Ri = Ni + No 

Gdzie: 

Ri - rekompensata inwestycyj na, 

Ni - naklady inwestycyjne bezpoirednio zwiqzane z wykonywaniem dzialalnoici 
powierzonej , 

No - Naklady odtworzeniowe bezpoirednio zwiqzane z wykonywaniem dzialalnoici 
powierzonej . 

WysokoSd rekompensaty rocznej odpowiada sumie rekompensaty eksploatacyjnej 
i rekompensaty inwestycyjnej przy uwzglednieniu rozsqdnego zysku, zgodnie ze 
wzorem: 

R r = R e + R i + Z  

Gdzie: 

Rr - rekompensata roczna, 
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Re - rekompensata eksploatacyjna, 

Ri - rekompensata inwestycyjna, 

Z - rozsqdny zysk. 

Do wzorow podstawia siq wartoici prognozowane. 

Ostateczna wysokoid rekompensaty rocznej wynika z uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie przyjqcia budzetu Miasta Lodzi na dany rok. 

Zmiana naleinej kwoty rekompensaty rocznej w trakcie roku obrotowego wymaga 
zachowania opisanej powyzej procedury. 

6. Rozsqdny zysk 

W celu okreilenia rozsqdnego zysku zastosowano art. 5 ust. 7 Decyzji UOIG przyjmujqc 
maksymalny zwrot z kapitalu jako 3,29% (stopa SWAP obowiqzujqca w okresie od 1 lipca 
201 6 r. do 3 1 grudnia 2016 r. plus 100 punktow bazowych). 

Za wykonywanie powierzonych zadan Wykonawcy przysluguje rekompensata 
niezbqdna do pokrycia kosztow netto wynikajqcych z wywiqqwania siq ze zobowiqzan 
z tytulu Swiadczenia uslug publicznych, z uwzglqdnieniem rozsqdnego zysku. WysokoSd 
przyznanej rekompensaty nie moze prowadzik do przekroczenia wysokoici 3,29% 
wewnqtrznej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitalu w calym okresie powierzenia. 

7. Przeglqd wysokoici rekompensaty i efektywne jej wykorzystanie 

Do oceny, czy rekompensata za Swiadczenie uslug publicznych nie jest nadmierna 
stosuje siq wskainik wewnqtrznej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitalu w cabm 
okresie powierzenia, ktory nie moze przekroczyk wartoici 3,29%. 

W okresie powierzenia IRR oblicza siq na podstawie: 

1)danych historycznych, tj. rzeczywistych przeplywow pieniqznych w stosunku 
do zakonczonych lat obrotowych; 

2) prognozowanych przeplywow pieniqznych, tj. danych wynikajqcych z projekcji finansowej 
- w stosunku do niezakonczonych i przyszbch lat obrotowych pozostalych do konca 
okresu powierzenia. 

Wykonawca jest zobowiqzany do efektywnego wykorzystania zasobow, 
w szczegolnoSci do kontroli koszt6w wykonywania dzialalnosci powierzonej oraz dqzenia 
do generowania moiliwie naj wiqkszych przychodow z dzialalnoici powierzonej . 

8. Kontrola i unikanie nadwyzek 

W celu zapewnienia, ze wszystkie warunki wynikajqce z Decyzji UOIG sq spelnione 
oraz monitorowania ewentualnych nadwyzek rekompensaty, niezbqdne jest 
przeprowadzanie kontroli. Na biezqco, minimum raz w roku, Miasto Lodz przeprowadza 
weryfikacjq, czy przeslanki wynikajqce z Decyzji UOIG sq zachowane wraz z analizq 
ryzyk zwiqzanych z zachowaniem tych przeslanek w kolejnych okresach. JeSli w ramach 
weryfikacji lub analizy ryzyk pojawiq siq wnioski, ze spelnienie przeslanek w okresie 
powierzenia jest zagrozone, naleiy przyjqd i wdrozyk plan zapobiegania tym ryzykom. 

Dodatkowo minimum raz na trzy lata w okresie powierzenia oraz na koniec okresu 
powierzenia przeprowadza siq audyt rekompensaty majqcy glownie na celu weryfikacjq 
prawidlowoici ustalenia wysokoici rekompensaty, tj. w szczegolnoSci kontrolq, czy nie 
zostala przyznana rekompensata w wysokoici przekraczajqcej kwotq ustalonq zgodnie 
z art. 5 Decyzji UOIG, w oparciu o przyjqty mechanizm rekompensaty dla powierzonych 
UOIG oraz czy inne warunki brzegowe przyjqte w Decyzji UOIG oraz akcie powierzenia 
zostaly spelnione. 
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W celu przeprowadzenia audytu rekompensaty powoluje siq niezaleznego audytora, 
ktorego zadaniem jest weryfikacja nastepcza rozliczenia rekompensaty rocznej w kazdym 
roku okresu powierzenia oraz weryfikacja projekcji finansowej i prognozowanych 
rekompensat rocznych na lata kolejne. 

W przypadku, gdy weryfikacja przeprowadzona przez audytora wykaze, i e  kalkulowane 
IRR przekracza wartoSC 3,29 %, Wykonawca zobowiqzany jest do zwrotu rekompensaty 
rocznej w czqSci powodujqcej przekroczenie wskainika, chyba ze z projekcji finansowej 
i przeprowadzonego audytu wynika, i e  przekroczenie wskainika w danym okresie nie 
spowoduje przekroczenia wskainika w calym okresie powierzenia. W celu weryfikacji 
tych przeslanek dokonuje siq aktualizacji projekcji finansowej, majqc na celu unikniqcie 
nadmiernej rekompensaty. W szczegolnoSci mozliwe jest dokonanie zmiany zalozen 
projekcji finansowej w latach pozostalych do konca okresu powierzenia, w sposob 
zapewniajqcy wlaiciwq wartoiC IRR lub obniienie wielkoici rekompensaty rocznej 
zatwierdzonej na dany rok. 

Kwota rekompensaty, w czqSci powodujqcej przekroczenie przez wskaznik IRR 
poziomu 3,29%, pomimo zastosowania opisanych powyzej korekt, stanowi nadwyzkq 
rekompensaty i podlega zwrotowi. 

Szczegolowe kwestie zwiqzane z wdrozeniem przez Miasto t o d i  regulacji dotyczqcych 
rekompensaty powinny zostaC uregulowane w zarzqdzeniu Prezydenta Miasta Lodzi.". 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewodztwa Lodzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

Projekt Strona 7 



UZASADNIENIE 

Zmiana Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
todzi na lata 201 6-2020 podyktowana jest koniecznoiciq dostosowania postanowien uchwaly 
do: 

1) zmian organizacyjnych Urzqdu Miasta todzi tj .: 
a) utworzenia z dniem 1 kwietnia 2016 r. Biura Gospodarki Mieszkaniowej z jednoczesnq 
likwidacjq Wydzialu Budynkow i Lokali oraz powolania'Zarzqdu Lokali Miejskich w wyniku 
polqczenia administracji zasobow komunalnych - 5 1 pkt 2 lit. b tiret 2 projektu uchwaly 
zmieniajqcej. 
b) zlniany nazwy od dnia I lipca 2016 r. Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 
na Biuro ds. Rewitalizac-ji - tj 1 pkt 2 lit. e projektu uchwaty zmieniajqce-j; 

2) uchwalenia przez Radq Miejskq w todzi nowych zasad sprzedazy lokali mieszkalnych 
uchwalq Nr XXXl776116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 
okreilenia zasad sprzedaiy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych i garazy 
oraz nieruchomoici zabudowanych domami jednorodzinnymi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 
2610) - tj I pkt 2 lit. c uchwaly zmieniajqcej; 

3) zapisow ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 oraz 
z 201 6 r. poz. 1020 i 1250) oraz uchwal Rady Miejskiej w Lodzi Nr XXVl.589116 z dnia 
10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
miasta todzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1 197) oraz Nr XXXVl9 1611 6 z dnia 28 wrzesnia 
2016 r. w sprawie przyjqcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta todzi - 5 1 pkt 2 
lit. b tiret 1 uchwaly zmieniajqcej; 

4) planowanej zmiany stawki bazowej czynszu najmu, stosownie do postanowien zawartych 
w rozdziale V1 ust. 1.4 uchwaly. Skutkiem przyjqcia jedynie zmian proponowanych 
w niniejszym pro-jekcie (podwyzszenie bonifikat od stawki bazowej czynszu oraz moiliwej do 
stosowania maksymalnej ich sumy) byloby zmniejszenie planowanych przychodow z tytulu 
czynszu za najem lokali. Zrekompensowane to jednak bqdzie planowanq zmianq stawki 
bazowej czynszu. Nowy poziom czynnikow obnizajqcych stawkq bazowq czynszu najmu oraz 
podwyzszona maksyinalna suma czynnikow obnizajqcych obowiqzywac bqdzie dopier0 po 
ustaleniu nowej stawki bazowej czynszu - 5 1 pkt 2 lit. d uchwaty zmieniajqcej. 

Skutkiem spolecznym przyjqcia proponowanych zmian bqdzie zwiqkszenie 
uzaleznienia wysokoici stawki czynszu na-jmu lokalu mieszkalnego od pozion~u jego 
wyposazenia technicznego, a takze stanu technicznego oraz stanu technicznego budynku, 
w ktorym jest usytuowany. Skutkiem finansowym bqdzie zwiqkszenie planowanych 
przychodciw z tytulu czynszu najmu, celem ich przeznaczenia na dziafania zwiqzane 
z poprawq stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Miasta todzi. 

JednoczeSnie, w zwiqzku z koniecznoiciq okreilenia zasad obliczania rekompensaty 
z tytuiu Swiadczenia przez Miasto Lodi uslug w ogolnym interesie gospodarczym z zakresu 
mieszkalnictwa i realizacji projektow Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi i Ksiqzego 
Mlyna proponuje siq wprowadzic zmiany w ,,Wieloletnim programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Lodzi na lata 2016-2020". Stosownie do wymogow 
okreilonych w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 201 1 roku w sprawie 



stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu lJnii Europejskiej do pomocy panstwa 
w fornlie rekompensaty z tytulu Swiadczenia uslug publicznych, przyznawanej 
przedsiqbiorstwom zobowiqzanym do wykonywania uslug Swiadczonych w ogolnym interesie 
gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3), w projekcie przedstawiono nastqpujqce 
elementy : 

I) opis mechanizn~u rekompensaty oraz wskainiki sluzqce do obliczania, kontrolowania 
i przeglqdu wysokoici rekompensaty; 

2) ustalenia na temat unikania i odzyskiwania nadwyzek rekompensaty; 
3) odniesienie do Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 201 1 r. w sprawie 

stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
panstwa w formie rekompensaty z tytulu Swiadczenia uslug publicznych, przyznawanej 
przedsiqbiorstwom zobowiqzanym do wykonywania uslug iwiadczonych w ogolnym 
interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11 .01.2012). 

Zgodnie z art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 
z 26 paidziernika 2012 r.) ,,przed.sighiorstwa zohowiqzune do zurzqdzuniu uslugumi 
s'v~iadczonymi nj ogdlnym interesie gospodarczym luh majqce churukter monopolu 
.tkurhowego podlegujq normorn Truktufdw, z~~luszczu  regdom konkurencji, M J  grunicuch, 
MI jukich ich ~ l o s o ~ ~ m i e  nie sluno~li pruwnej luh ,faktycznej przeszkody M I  wykonpjuniu 
poszczeggcilnyc h zudari in? pow ierzonych. Rozwcjj handlu nie moie hyC nuruszony M) ,sposd h 
pozostujqcy M )  .sprzecznos'ci z inleresem Unii.". Zgodnie z art. 345 Traktatu nie ma znaczenia, 
czy tego rodzaju uslugi wykonywane sq przez przedsiqbiorstwa publiczne czy prywatne. 
W wyroku w sprawie Altmark (sprawa C-280/00, Allmark Truns i Regierungsprdsidium 
Mugdehurg przeciwko Nahverkehr.sge.selI.sch~fi Altmark, Rec. 2003, I-7747), Trybunal- 
SprawiedliwoSci stwierdzil, ze rekompensata z tytulu Swiadczenia uslug publicznych nie 
stanowi ponlocy panstwa w rozumieniu art. 107 Traktatu, jezeli spelnione sq rownoczeinie 
cztery warunki. W przypadkach, gdy te kryteria nie sq spelnione, lecz spelnione sq ogolne 
warunki stosowania art. 107 ust. 1 Traktatu, rekompensata z tytulu Swiadczenia uslug 
publicznych stanowi pomoc panstwa i podlega odpowiednim przepisom Traktatu. W takim 
przypadku, jeieli spehione sq warunki okreilone w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 
grudnia 201 1 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy panstwa w formie rekompensaty z tytulu Swiadczenia uslug 
publicznych, przyznawanej przedsiqbiorstwom zobowiqzanym do wykonywania uslug 
Swiadczonych w ogolnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE I, 7 z 11 stycznia 2012 r. 
str. 3 - dalej: ,,Decyzja Komis-ji"), pomoc panstwa w formie rekompensaty z tytulu 
Swiadczenia tych uslug nie podlega wymogowi uprzedniego zgloszenia zawartego w art. 108 
ust. 3 Traktatu, poniewaz moze zostaC uznana za zgodnq z art. 106 ust. 2 Traktatu. Pomoc 
taka mo2e zostac uznana za zgodnq z rynkiem wewnqtrznym, tylko jeSli zostala przyznana 
w celu zapewnienia wykonywania uslug Swiadczonych w ogolnym interesie gospodarczym. 
W przypadku, gdy dane przedsiqbiorstwo zajmuje siq uslugami socjalnymi, w tym 
zapewnianiem mieszkalnictwa socjalnego osobom w niekorzystnej sytuacji lub osobom 
w gorszym polozeniu spolecznym, ktore nie posiadajq wystarczajqcych Srodkow, aby 
pozyskac mieszkanie na zasadach rynkowych, powinno rowniez korzystak z moiliwoSci 
zwolnienia z wymogu zgloszenia, nawet jeSli kwota otrzymanej przez nie rekompensaty 
przekracza 15 mln EUR Sredniorocznych kwot przewidywanych w okresie powierzenia 
(pkt. 1 1  Preambuly decyzji Komisji). Aby skorzystac z przywileju zwolnienia z wymogu 
zgloszenia, uslugi socjalne powinny byC jasno okreilone i zaspokajak m. in. potrzeby socjalne 
w zakresie mieszkalnictwa socjalnego. 
Miasto todi;, zamierza ubiegat siq o dofinansowanie projektow Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum todzi i Ksiqzego Mlyna w ramach Srodkow unijnych przewidzianych 



w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewodztwa todzkiego na lata 2014 - 2020. 
Projekty te zakladajq m. in. przeprowadzenie dzialan rewitalizacyjnych w obiektach, 
w ktorych znajdujq siq lokale mieszkalne, w celu stworzenia warunkow do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych wspolnoty samorzgdowej, co sluzy zapewnieniu lokali socjalnych 
i lokali zamiennych, a takze zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych 
o niskich dochodach. Obowiqzek realizacji tych zadan zostal naloiony na Miasto Lodz ustawq 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 161 0). Dodatkowo, na podstawie art. 3 
ust. 1 ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizac-ji, gminom powierzono 
przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunkow do prowadzenia rewitalizacji, a takze 
jej prowadzenie w zakresie wlaSciwoSci gminy, jako ich zadanie wlasne. 
Zgodnie z postanowieniami Szczegolowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014 - 2020, w przypadku 
projektow, w ktorych wystepuje pomoc publiczna wsparcie udzielane bqdzie zgodnie 
z wlaSciwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczqcymi zasad udzielania tej 
pomocy, obowiqzujqcymi w momencie udzielania wsparcia. W przypadku pomocy w formie 
rekompensaty z tytulu Swiadczenia uslug w ogolnym interesie gospodarczym, moze by6 ona 
udzielona zgodnie z zasadami okreilonymi w Decyzji Komisji, ktora stanowi w art. 4 
,,Powierzenie przedsiqhiorstwu ~iykonywnnia uslzlg Swiadczonych w ogcilnym interesie 
gospodarczym nastqpuje poprzez jeden akt lub kilka aktciw, ktcirych ,forma moze zostai. 
okres'lona przez kaide paristwo czlonkowskie. Akt lub akty powinny w szczegcilnos'ci okreSluC: 
a) plazedmiot i czas trwania zobow iyzari z tytulu Swiadczenia uslug publicznych; 
b) nuzwq przed.siqbior,stwa oraz M I  sto~ownych przypadkach odpowiednie terytorium; 
c) rodzaj wszystkich wylycznych lub specjalnych praw przyznanych pr~ed~siqbiorstwu przez 
organ powierzajycy; 
d) opis mechanizrnu rekompensaty oraz ~'skainiki  sluiqce do o bliczania, kontrolowania 
i przeglqdu ~ysokos'ci re kompensuty ; 
e) ustulenia nu temut unikania i odzyskiwania nadwyzek rekornpensaty; oraz 
,fl odniesienie do niniejszej decy~ji. ". 
Proponowane zmiany w ,,Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta todzi na lata 2016-2020", realizujq wymogi przewidziane w art. 4 Decyzji Komisji 
w zakresie wprowadzenia do odpowiedniego aktu prawnego czasu trwania zobowiqzan 
z tytulu Swiadczenia usl-ug publicznych, opisu mechanizmu rekompensaty oraz wskaznikow 
sluiqcych do obliczania, kontrolowania i przeglgdu wysokosci rekompensaty, ustale~i na 
temat unikania i odzyskiwania nadwyzek rekompensaty oraz odniesienia do Decyzji Komisji. 
Zmiany w zakresie wprowadzenia mechanizmu rekompensaty z tytulu uslug Swiadczonych 
M' ogolnym interesie gospodarczym wynikajq z kaniecznoSci zapewnienia zgodnoSci 
z prawem unijnym finansowania pozyskiwanego ze Srodkow unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014 - 2020 
w zwiqzku z realizacjq przez Miasto Lodi projektow rewitalizacyjnych. 

Majqc na uwadze powyzsze wzglqdy, podjqcie niniejszej uchwaly jest uzasadnione. 


