
UCHWAI,A  Nr  47/2019

Zgromadzenia  Wspólników

Spółló  pod  firmą  Łódzka  Spółka  Infrastrukturalna  spółka  z ograniczoną
odpowiedzialnością,  z siedzibą  w Łodzi  z dnia  17  grudnia  2019 r.

Biorąc  pod  uwagę,  że

l) Uchwałą  Nr VII/252/19  z dia  27 marca  2019 r. Rady Miejskiej  w Łodzi
w sprawie  powierzenia  Łódzlciej  Spółce  Infrastmturalnej  Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością  wykonywania  zadań własnych  gminy  z zakresu  rewitalizacji
Miasto  powierzyło  ŁSI  wykonywanie  zadań  własnych  gminy  z zalaesu  rewitalizacji

,l  aobejmujących  reahację  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  dotyczących  nieruchomości
przekazanych  przez Miasto  tytułem  aportu  lub na podstawie  innego  stosunku
cywilnoprawnego,

2) Zachodzi  koniecznośó  ustalenia  zasad i sposobu  wykonywania  tychże  zadań przez
ŁSI,

3) Miasto  jest  jedynym  udzłałowcem  Spółki.

4) Spółka  wykonuje  zadania  wyłącznie  na rzecz  Miasta.

5) Miasto  sprawuje  nad ŁSI  kontrolę  anaIogłczną  do tej, jaką  sprawuje nad własnymi
służbarni,  w szczególności  zaś decyduje  na zasadzie wyłączności  o kierunlcach
działania  Spółki  ikluczowycli  decyzjach  gospodarczych,

6) Zgodnłe  z polskirn  porządkiem  prawnym  Miasto  realizuje  uprawnienia  kontrolne
wobec  ŁS[  bezpośrednio,  poprzez  Prezydenta  Miasta  wykonującego  kompetencje
Zgromadzerńa  Wspólników  ŁSI, albo pośrednio,  poprzez  swoich  przedstawicieli
w Radzie  Nadzorczej  ŁSI.

7) Celem  powierzenia  ŁSI  realizacji  zadań  własnych  Miasta  jest  realizacja  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych  doty;'zących  rńeruchomości  wniesionych  do  Spółki  poprzez
budowę,  remont  ł wykonanie  robót  budowlanych  w rozumieniu  ustawy  z dnia  7 lipca
1994  r, - Prawo  Budowlane  (Dz,  U. z 2018 r. poz. 1202),  w tym  prac,  badań  i robót
budowlanych  prowadzonych  przy  zabytkach  zgodnie  z ustawą  z dia  23 lipca  2003 r,
o ochronie  zabytków  i opiece  nad zabytkami  (Dz. U, z 2018 r. poz. 2067)  oraz
wszelkich  innych  działań  warunkujących  odbiór  inwestycji  dla  budynl<ów
posadowionych  na nieruchomościach  stanowiących  przedmiot  własności  Ł8I,  które  to
budynki  mają  charakter  zabytków  w rozuinieniu  ww,  ustawy  i których  poprawa  stanu
technicznego  i estetycznego  ma kluczowe  znaczenie  dla powodzenia  Gminriego
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Programu  Rewitalizacji  realizowanego  przez  Miasto,  a następnie  takie

gospodarowanie  tymi  nieruchomościami,  którego  priorytetem  nie będzie  osiąganie

zyslcu, lecz podporządlcowanie  celom  wpisującym  się w gmłnne  programy  oraz

strategie  społeczne  i gospodarcze,  zmierzające  ostatecznie  do wyprowadzenia  danego

obszaru  ze stanu  kryzysowego,

8) Całość  ewentualnych  nadwyżek  przychodów  nad  kosztami  funkcjonowania

Nieruchomości,  które  zostaną  wypracowane  z eksploat'icji  Nieruchomości,  zostanie

przeznaczona  w szczególności  na budowę,  remonty  i roboty  budowlane  w rozurnieniu

Prawa  Budowlaiego,  w tytn  prace, badania  i roboty  budowlane  prowadzone  przy

zabytlcach  zgodnie  z ustawą  o ocbroie  zabytków  i opiece nad zabytkami  oraz

wszelMe  inne  działania  warunkujące  odbiói  inwestycji  budynków  posadowionych  na

nieruchomościach  stanowiących  własnośó  ŁSI  (w tym  również  Nieruchomościach),

azatem  niniejsze  powierzenie  Spółce  obowiązków  świadczenia  usług  publicznych

zakłada,  że Spółka  -  w ramach  realizacji  przedsięwzięć  tew'talizacyjnych  objętych

%m powierzeniem - nie wypracuje nadwyżki finansowej, 1ctórą iogłaby  przeznaczyć

na jalciekolwiek  inne cele, jak  tylko  kolejne  etapy  procesu  rewitalizacji  na terenie

Miasta  Łodzi,

9) Powierzenie  następuje,  bowietn  z ekonomicznego  punktu  widzenia  nie  jest  możliwe,

aby  jakil<olwiek  przedsiębiorca  działający  dla  zysku  mógł  kiedykolwiek  zaangażowaó

się  w działania  zgodne  z zasadami  niniejszego  powierzeia,

IO)Należy  w szczególności  podlaeślić,  że każda  z nieruchomości  wniesionych  przez

Miasto  do ŁSI  ma charalcter  zabytku  nieruchomego  w rozumieniu  art, 3 pkt  1 i pkt  2

ustawy  o ochronie  zabytlców  i opiece  nad zabytkatni,  jak  również  jest  objęta  jedną  z

form  ochrony  opisanych - zależnie od ptzypadków  w rozumieniu art, 9 lub art. 21

tejże  ustawy,

11)Z  uwagi  na  konieczność  unilaffęcia  ryzyka  udzielenia  niedozwolonej pomocy

publicznej,  niezbędrie  jest  określenie  zasad wykonywania  powierzenia  w taki  sposób,

żeby  było  ono zgodne  z prawem  Unii  Europejskiej  dotyczącym  pomocy  publicznej,

w szczegćilności  zaś z warunkami  określonymi  decyzją  Komisji  Europejskiej  2012/21

z 20 grudnia  2011 r. w sprawie  stosowania  art, 106  ust. 2 Traktatu  o funkcjonowaniu

Unii  Europejslciej  do pomocy  państwa  w formie  rekompensaty  z tytiłu  świadczenia

usług  publicznych,  przyznawanej  przedsiębiorstwom  zobowiązanym  do wykonywania

usług  świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz, UE z 2012 r,, L

7/3),
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Ustala się następujące  zasady  realizacji  powierzenia  świadczenia  UOIG  przez  ŁSI:

1, Definicje

Poniższe  wyrażenia  użyte  w niniejszej  uchwale  mają  następujące  znaczenie:

a) Audytor  - oznacza  niezależny  od  Spółki  i od Miasta  podmiot  posiadający
doświadczenie  w zal<resie  pomocy  publicznej,  w  szczególności  rekompensaty
finansującej  świadczeriie  UOIG,  wybrany  do weryfikacji  kalkulacji  maksymalnej
dopuszczalnej  rekompensaty  aktualnej  w każdym  roku okresu powierzenła  oraz
weryfikacji  zachowania  przesłanek  wynikających  z Decyzji  UOIG;

b) Gminny  Program  Rewitalizaeji  -  gminny  program  rewitalizacji  dla Miasta  Łodzi
stanowiący  załącznik  do uchwały  Rady  Miejskiej  w Łodzi  m XXXV/916/16  z 28
września  2016  r. w  sprawie  przyjęcia  Grninnego  Programu  Rewitalizacji  miasta  Łodzi;

c) Komitet  Sterujący  ds. Rewitalizacji  -  Komitet  Sterujący  ds, Rewitalizacji  powołany
zatządzeniem  Prezydenta  Miasta  Łodzi  nr 5414/VII/17  z dnia l marca  2017 r,
w sprawie  powołariia  I(omitetu  Sterującego  ds, Rewitalizacji  i  Zespołu  ds,
Rewitalizacji,  zmienionym  późniejszymi  zarządzeniami,  a w przypadku  uchylenia
tego  zatządzenia-późsńejszym  zarządzeniem,  lctóre  je zastąpi;

d) ŁSI  -  oznacza  Łódzką  Spółlcę  Infrasttukturalną  sp, z o.o, z siedzibą  w  Łodzi;
e) Miasto  -  oznacza  Miasto  Łódź; wykonujące  zadania  publiczne  o charakterze  gminnym

ź powiatowym,  wraz  ze wszystkimi  jego  służbami  i organami,  chyba  że wskazano
inaczej  w  treści  nmejszej  uchwały;  .

f)  Nteruehomości  - nieruchomości  zabytkowe  wniesione  do ŁSI  w formie  aportu  przez
Miasto  zlokalizowane  w  Łodzi  przy:

*  ul, Zielonej 6, oznaczonej w ewidencji  gmntów  w obrębie  S-6, jako  działka
nr IO, dIa której prowadzona  jest  lcsięga  wieczysta  nr LD1M/00007089/0  wraz
z autorslcimi prawami  majątkowymi  do dokumentacji  projektowo-budowlanej

a ul, Ogrodowej 24/Gdańs1ciej 2, oznaczonej  w ewidencji  gruntów  w obrębie  S-
1, jaIco działka nr 2/3, dla  Ictórej  prowadzona  jest księga  wieczysta
nrLD1M/00103808/0  wraz  z  autorskimi  prawami  majątlcowyrni  do
dokumentacji  projektowo-budowlanej;

* uł. Północnej 1/3, oznaczonej w ewidencji  gruntów  w obrębie  S-1,  jako  działka
nr 75, dla której ptowadzonajest  księga  wieczysta  nr LD1M/0000491  1/1;
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g) Obszar  Rewitalizacji  -  obszai  określony  w uchwale  XXV/589/16  Rady  Miejsl<iej

wŁodzi  z dnia 10 lutego 2016 r, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowarieHo

i obszaru  rewitalizacji  miasta  Łodzi;

h) Projekt  -  przedsięwzięcie  polegające  na  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu

niezbędnycli  działań  inwestycyjnych  na Nieruchomościach  i wprowadzenie  do nich

właściwych  funkcji  ustalonych  w  ramach  przyjętych  procedur;

i)  Projel«eja  finansowa  - dokument  zawierający  prognozę  wyliczenia  Rekompensaty

(wraz  z wartościami  prognozowanymi  przychodów  ikosztów  wykorzystanych  przy  jej

obliczeniu)  na cały  olaaes powierzenia,  przeprowadzorią  zgodnie  z treścią  punlctu  4,8;

j)  Rekompensata  -  każda  korzyść,  zwłaszcza  finansowa,  przyznana  bezpośrednio  lub

pośrednio  przez  organ  właściwy  z funduszy  publicznych,  w tym  talće  środków  Unii

Europejskiej,  w okresie  realizacji  zobowiązania  z tytułu  świadczenia  UCaG lub

powiązaną  z tym  okresem.  Rekompensata  obejmuje  Rekompensatę  pieniężną  oraz

rekompensatę  przekazywaną  w innych  formach;

k) Rewitalizaeja  - oznacza  proces,  o Idórytn  mowa  w art. 2 ust, 1 ustawy  z dnia

9 październilca  2015  r. o rewitalizacji  (Dz,  U, z 2018  r, poz, 1398);

l)  SWAP  -  oznacza  wskaźnilc  przyjęty  w Decyzji  UOIG  i stosownych  dolcutnentach

powiązanych,  tj, stopę SWAP,  której  wytnagffiość  i waluta  odpowiadają  okresowi

obowiązywania  aktu  powierzenia  iolaeślonejw  nim  walucie;

m) Usługa  w ogólnym  mteresie gospodarczym  lub  UOIG  -  oznacza  usługę  publiczną

wykonywaną  w ogólnym  interesie  gospodarczym  polegającą  na przeprowadzeniu

kompleksowych  i zintegrowanych  działań  rewitalizacyjnych  w  przekazanych

nieruchomościach, w tym rewaloryzacja i gospodarowanie budyrikarni, ob5ętymi

zakresem  rewitalizacji,  w celu stworzenia  warunków  do  zaspokajanła  potrzeb

wspólnoty  samorządowej,  w zakresie  dostępu  do rynku  pracy  i reintegracji  społeczno-

zawodowej  oraz  włączenia  społecznego  słabszych  grup  społecznych,  poprzez

likwidację  negatywnych  zjawisk  gospodarczych  (niski  stopień  przedsiębiorczości,

słaba  kondycja  lokalnych  przedsiębiorstw),  środowiskowych  (w  szczególności

przekroczenia  standardów  jakości  środowisika),  przestrzenno-fiinkcjonalnych

(w  szczególności  niewystataczającego  wyposażenia  w  infrastrukturę  techniczną

ispołeczną,  braku  dostępu  do  podstawowych  usług  i ich  niskiej  jakości,

niedostosowania  rozwiązań  urbanistycznych  do zmieniających  się funkcji  obszaru),

tecłmicznych  (w  szczególności  degradacji  stanu  technicznego  obieldów  budowlanych,

w tym o przeznaczeniu  mieszkaniowym),  Podejmowane  działania  tewitalizacyjne
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będą  prowadzone  w sposób  ciągły  w koordynacji  z Miastem  i pod  jego  nadzorem

w celu wyprowadzenia  obszaru  zdegradowanego  ze stanu kryzysowego,  poprzez

nadanie  mu nowej  jakości  funkcjonamej i stworzenie  warunl<ów  do jego  rozwoju,

w oparciu  o uwarunkowanła  wslcazane  w Gminnym  Programie  Rewitalizacji.

2. Zadania  powierzone  ŁSI

2.1.  Powierzenie  obejmuje  realizację  przez  ŁSI  przedsięwzięt5  rewitalizacyjnych

polegających  na świadczeniu  na rzecz  lokalnej  społeczności  usługi  polegającej  na

rewitalizacji,  obejmującej  działania  na rzecz  przestrzei  i gospodarki,  opisane

wGminnym  Programie  Rewitalizacji,  w  szczególności  poprzez  rewitalizację

Nieruchomości  oraz  ich  przygotowanie  do pełnienia  uzgodnionych  z Miastem  funkcji

i dalsze nxmi gospodarowanie  w sposób zmierzający  do wyprowadzenia  danego

obszaru  zdegradowanąo  ze stanu  kryzysowego,

2,2,  Działania  wskazane  w pkt. 2.1, stanowią  komponent  Gminriego  Programu

Rewitalizacji  isą  w  całości  realizowarie  na terytorium  Miasta.

2,3.  ŁSI  nie uzyslcuje  na mocy  powierzerxia  jakichkolwielc  praw  wyłącznych  lub

specjalnych.

2.4.  Powierzenie  określone  niniejszą  uchwałą  zostaje  dokonane  na okres  od 27

marca20191 do 31 grudnia2029  roku.

3. Warunki  wykonywania  powierzenia  przez  ŁSI

3,1,  ŁSI, realizując  powierzone  jej  zadania,  powinna  uwzględniać  ustalenia

Kornitetu  Steijącego  ds. Rewitalizacji.  Jalciekolwiek  decyzje  dotyczące  zmiany

uprzednio  zaakceptowanycłi  funkcjonalności  czy innych  warunków  odnoszących  się

do zagospodatowania  Nieruchomości,  wymagają  każdorazowo  zwrócenia  się przez

ŁSI  o akceptację  Komitetu  Sterującego  ds. Rewitalizacji  i mogą  byt5 realizowane

dopiero  po uzyskaniu  talciej  akceptacji.

I Data podlęcia Uchwały Nr V11/252/19 Rady MlejskleJ w ŁOCIZI w sprawie powier;<enla  Łód;kiel SpółceInfrastrukturalnej  Spółce  z ogranlczoną  odpowledzialnośclą  wykonywanla  zadań własnych  gmlny  Z zakresurewitalizacj
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3.2. Nadwyżka  przychodów  nad  kosztami  funkcjonowania  Nieruchomości

osiągnięta  przez  ŁSI  w  wynilcu  realiŹacji  powierzonego  zadania,  musi  być

przeznaczona  w całości  i wyłącznie  na kapitał  zapasowy  ŁSI,  z przeznaczeniem  na

realizację  kolejnych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  w szczególności  rewitalizację

Nieruchomości  lub nieruchomości  pozyskanych  od Miasta  lub postawionych  Spółce

przez  Miasto  w  dyspozycję,  realizowanych  w  rairiach  (3minnego  Programu

Rewitalizacji,  według  decyzji  Miasta.  Nadwy;łka  przychodów  nad  kosztami

funlccjonowania  Nieruchomości  jeęt  wyliczatia  na  koniec  ka:'dego  roku

obrachunkowego  ijest  stosownie  ujmowana  w planie  na kolejny  rok, Rozsądny  zysk,

o którytn mowa w pkt 4.1 jeśli zostanie wypłacony ŁSI, może służy;' jedynie

finansowaniu  realizacji  kolejnych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych.

3,3. ŁSI  jest  w szczególności  zobowiązana  do:

a, właściwego  gospodarowania  przekazanyrni  Nieruchomościatni  przede

wszystlcirn  w sposób zapewniający  icli  dobry  stan techniczny  i pozytywne

oddziaływanie  na otoczenie  poprzez  nadarńe  mu nowej  jal<ości  funkcjor»alnej

istworzenie  warunlców  do jego  rozwoju;

b.  zapewnienła  finansowania  działań  związanych  z popmwą  stanu technicznego

przekazanych  Nieruchomości,  w  celu  zapewnienia  lokalnej  społeczności

dostępu  do podstawowych  usług  i dostosowania  rozwiązań  arcłńtektonicznych

do zmieniających  się  funkcji  obszaru;

c, uzgadniania  z  właściwą  komórką  organizacyjną  Miasta,  odpowiedzialną

zaproces  rewitalizacji,  funkcji  zlokalizowanych  w  poszczególnych

nieruchomościach  i uzyskania  akceptacji  wypracowanych  rozwiązań  podczas

posiedzeń  Komitetu  Sterującego  ds. Rewitalizacji;

d, prawidłowego  gospodarowania  posiadanym  zasobem  nieruchomości  w tym:

dbałości  o rygor  kosztowy  przy  optymalizacji  przychodów;

e, przeznaczania  nadwyżki  przychodów  nad  kosztami  funkcjonowania

Nieruchomości  osiągniętej  w  związku  ze świadczeniem  UOIG

zwykorzystaniem  Nieruchomości  tia pottzeby  przygotowania  i realizacji

kolejnych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  na nieruchomościach  pozyskanych

od Miasta  lub przez  Miasto  postawionych  w dyspozycję  Spółki;

f.  przygotowania  i koordynacji  w zalaesie  właściwości  Miasta  do prowadzenia

przedsięwzięó  rewitalizacyjnych  w  tamach  Projektu,  obejmujących

w szczególności:
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i , przygotowanie  wstępnych  wariantów  realizacji  w  zakresie

funkcjonalnym  ifinansowym,

ii . opracowanie  dokumentacji  ptojektowych,

iii , uzyskaniewymaganychpozwo1eńiuzgodnień,

iv, zapewnienie  finansowania  przedsięwzięt5;

g. realizacji  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w zakresie  inwestycyjnym  Projektu,
obejmującej  w  szczególności:

i , wyłonienie  wykonawców  robót,

ii . nadzór  nad  wykonawcami  robót,

iii . dokonanie  odbiorów  inwestycji;

h. przekazywania  informacji  na  wezwanie  Miada  zgodnie  z termłnami
wskazanymi  przez  właściwą  komórkę  organizacyjną  Miasta,  odpowiedzialną

za  proces  rewitalŁzacji,  w  celu  oceny  zrealizowanych  przedsięwzięć

rewitalizacyjnych  powierzonych  Spółce  w kontekście  osiągnięcia  celów

rewitaiizacji;

i, zapewnienia  wprowadzenia  funkcji  w Nieruchomościach,  z zastrzebrńem  pkt

3.1,,1dóre  przyczynią  się  do osiągania  celów  procesu  rewitalizacji;

j.  przygotowania  lub pozyskania  planu  obejmującego  założenia  w zakresie

strategii  pozyskiwania  najemców  i jego realizacji  oraz uzyskania  w tym

zalvesie  zgody  i akceptacji,  o których  mowa  w art. 3.3. lit, c) i art, 3,1,

uchwały;

k. przygotowania  lub  pozyskania  planu  obejmującego  charakterystykę  sposobu

gospodarowania  Nieruchomościami  i jego  realizacji  oraz uzyskania  w tym

zalaesie  zgody  i akceptacji,  o których  mowa  w art. 3.3. lit. c) i art, 3.1,
uchwały;

1. współpracy  z właściwymi  komórkami  organizacyjnymi  Miasta  w zalaesie

zapewnienia  zgodności  realizowanych  działań  ze Strategią  Zintegrowanego

Rozwoju  Łodzi  2020  i Gminnym  Prograrnie  Rewitalizacji  oraz  aktualizowania

założeń  realizacji  tychże  działań  w  miarę  zmian  w  tych  dokumentach;

ł, wyłaniania  najemców  dIa poszczególnych  Nieruchomości  albo ich części

według leriów  zgodnych z dokumentami, o któt7ch mowa w lit. 1, po
uzyskaniu dla tychże 1a7teriów  zgody i alcceptacji, o których mowa w art, 3,3,
lit, c) i art, 3,1, uchwały;  przedmiotowe  działanie  może byt5 realizowane
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samodzielnie  i bezpośredrffo  przez Spółlcę, lub też, rnoże zostać powierzone

innemu  podrniotowi  na podstawie  stosownej  umowy  cywilno-prawnej.

4. Finansowaniepowierzonegozadaniaiunikanieorazodzyslńwanienadmiernej

rekompensaty

Postanowżenia  ogólne  ż maksymalna  wysokość  Rekompensaty

4,1, ŁSI  będzie  świadczyła  UOIG  zgodie  z najlepszymi  standardatni,

odpowiadającytni  co rrajmniej  standardom  określonym  w Grnimytn  Programie

Rewitalizacji,  a także będzie w sposób ciągły  dążyt5 do podnoszenia  jakości

świadczonej  UOIG.

4.2. Na  realizację  powierzonej  UOIG  ŁSI  może  otrzymać  Rekompensatę

ponoszonych  kosztów  z funduszy  publicznych,  w przypadlcach  wskazanych  w pkt

4.12, ktć»rą stanowią  wszellóe  przysporzenia  spełniające  przesłanlci  z art. 107 ust. 1

Traktat'u  o Funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  otrzymywane  przez  ŁSI  w dowolnej

formie  w celu  pokrycia  kosztów  realizacji  UOIG  lub w celu zapewnierńa  rozsądnego

intencją  stron  było-powierzenie  ŁSI  świadczenia  UOIG  wyłącznie  pr'zy  wykorzystaniu

wriiesionych  aportem Nieruchomości,  reaLizacja powierzonych  niniejszą  uchwałą

zadań nie będzie wymagała  dodatkowego  wsparcia  finansowego  ze storxy  Miasta

Łodzi,  a Miasto  Łódź w olaesie powiet'zenie  nie planuje  wypłacenia  Spółce

Rekompensaty,  co jest zgodne  z zpłączriikiem  Nr  2 do niniejszej  uchwały,

olaeślającym  alctualną  prognozę  wmiości  Rekompensaty,  Malcsymalna  dopuszczalna

wysokość  Rekompensaty  z rozsądnym  zyskiem  obliczana  jest na podstawie  wzoru

wslcazanego  w pkt. 4,7. Wprowadzenie  wzoru  z pkt, 4,7 ma na celu zapewnienie,  że

ŁSI  nie otrzyma  nadmiernej  Rekompensaty.

W celu kontroli  maksymalnego  dopuszczalnego  poziomu  Rekompensaty,  ŁSI

jest zobowiązana  do wydzielenia  przychodów  i lcosztów związanych  z realizacją

UOIG  oraz pozostałych  przychodów  i kosztów,  wymkających  ze świadczenia  usług

nie wchodzących  w skład  UOIG  określonych  niniejszą  uchwałą.

Do kosztów  działalności  powierzonej  należy  zaliczyć  wszystl«e  koszty  ŁSI

związane  zrealizacją  UOIG,  w tym koszty  bezpośtedtffe  świadczenia  tej usługi

iodpowiednią  część  kosztów  wspólnych  przypisanych  UOIG  stosownym  kluczem

4.3,

4,4,
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podziału  określonym  w polityce  rachunkowości  Spółki,  Nakłady  na nieruchomości  nie

stanowią  kosztu świadczenia  UOIG,  natomiast  apoit rńeruchomości  nie stanowi przychodu

z działalności  powierzonej,

4.5. Przychody  z działalności  powierzonej  obejmują  wszelkie  przychody  osiągrńęte

bezpośrednio  w  wynilcu  świadczenia  UOIG  (z  wyłączeniem  ewentualnej

rekompensaty  pieniężnej),  w tym przychody  z tytułu  czynszów  najmu  lokali

gospodarowanych  przez  ŁSI  w ramach  świadczenia  UOIG,  a talcże odpowiednią  część

przychodów  finansowych  oraz z pozostałej  działalności  operacyjnej,  osiągniętą

wzwiązlcu  ze świadczonąUOIG.

4,6, Jeśu w tralccie  realizacji  UOIG  zostatą  wygenerowane  dochody  z działalności

1comercyjnej  wykonywanej  przy  uż:yciu  majątku  wykorzystywanego  do świadczenia

UOIG,  wynik  z tej działalności  pomniejsza  malcsymalną  dopuszczalną  Relcompensatę.

W przypadku  osiągnięcia  straty  na działalności  innej  niż  wchodząca  w skład  UOIG

określonej  niniejsząuchwałą,  nie  może  byt5 ona  pokrywana  z Rekompensaty,

4,7, Maksymalny  dopuszczalny  poziom  Rekompensaty  w okresie  powierzenia,

będzie  wyliczony  według  następującego  wzoru,  z zastrzeżeniem  art. 4,2,:

R = Kp -  Pp - Zkom + RZ

gdzie:

R-maksytualnadopuszczalna  Rekompensata  (w  różnych  formach)  finansującakoszty

świadczenia  UOIG

Kp  -  koszty  działalności  powierzonej  (UOIG)

Pp  -  przychody  z działalności  powierzonej  (UOIG),

Zkom - zysk na działalności komercyjnej powiązanej  ze świadczeniem UOIG (jeśli

występuje)

RZ -  rozsądny  zysk.

4.8. AIctualna  prognoza  wartości  Rekompensaty  w okresie  powierzenia  stanowi

załącznik  Nr  2 do niniejszej  uchwały.  Corocznie  w  olaesie  powierzenia,  począwszy  od

drugiego rolcu okresu powierzenia (ti, 2020 r,), Spółka zweryfikuje alctualną w danym
roku  wysokość  Rekompensaty  na okres  powierzenia  i przedstawi  zaktualizowaną  o

wartości  wykonane  w latach  przeszłych  okresu  pow'erzenia  Projekcję  finansową  na

lata objęte  okresem  powierzenia,  zawierającą  zaktualizowaną  kaIlculację  wysokości

Rekompensaty  dla całego  olaesu  powierzenia,  Spółka  przygotowuje  stosowny  raport
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iprzedldada  go w terminie  do31  marca,  każdego  roku  do  właściwej  komórki

organizacyjnej  Miasta,  odpowiedzialnej  za proces rewitalizacji,  otaz plan usługi

olaaeślający  parametry  odnoszące  się do jakości  oraz wydajności  świadczonej  UOIG.

Zweryfikowana  wartość  Relcompensaty  na dany  rok  oraz  Projekcja  finarisowa  na lata

objęte  powierzeniern,  z zastrzetenie,  pkt.  4.11,  wytnaga,  akceptacji  ze strony  Miasta

reprezentowanego  przez  właściwą  komórkę  organizacyjną  Miasta,  odpowiedzialną  za

proces  rewitalizacji,  po uzyslcaniu  staiiowiska  Biura  Nadzoru  Włascicielslceigo  i

przekazania  informacji  do Spółki  w terminie  do dnia  30 czerwca.  Podstawowe

parannetry  oceny  jalcoścł,  wydajności  i efektywności  świadczonej  UOIG  zostały

wskazane,  wraz  z wartościami  referencyjnyi,  w Załączniku  nr 1, Ponadto  w  raporcie

Spółlca  wskazuje  na zgodność  realizowaiych  działań  ze Strategią  Ziritegrowanego

Rozwoju  Łodzi  2020  otaz  Gminnym  Programem  Rewitalizacji.

4,9,  Weryfilcowana  corocznie  wysokość  Relcompensaty,  nie przekraczająca  kwoty

określonej  w pkt, 4,2. i wynikającej  z punktu  4.7, wyliczaria  jest  w oparciu  o koszty

i przychody  ponoszone  iplanowane  przez  ŁSI  wramach  działalności  objętej  UOIG,

4.10.  W naw4ązaniu  do zapisów  pkt. 4.2, i 4,11, brak wykonania  przedstawioriych

planów  w zakresie  przychodów  i/lub  kosztów,  a talcże zysków  nie stanowi  podstawy

do  wnioslcowania  przez  ŁS[  o dofinansowanie  z  budżetu  Miasta  do  czasu

wykorzystania  w formie  rekompensaty  kwoty  wynikającej  z wartości  wniesionych

aportem  nieruchomości  opisanych  w  pld  4,12,

Unikanie  nadmiernej  rekompensaty

4,11,  Raz  na rok  w  olcresie  powierzenia,  do dnia  31 maja,  począwszy  od 2020  r. oraz

na koniec  okresu powierzenia,  Miasto  Łódź  zapewnia  przeprowadzenie  audytu

rekompensaty  ex post mającego  na celu weryfikację  prawidłowości  określenia

wysokości  maksymalnej  dopuszczalnej  Rekompensaty,  w  tym  jej  zgodności

zprzepisami  prawa,  tj, w  szczególności  kontrolę,  czy  nie  została  przyznana

rekompensata  w wysokości  przekraczającej  kwotę  ustaloną  zgodnie  z art. 5 Decyzji

UOIG,  w oparciu  o przyjęty  mechaniztn  relcompensaty  dla powierzonych  UOIG

wskazariy  w pkt,  4,7, Audyt  obejmuje  ponadto  weryfikację  spełnienia  innych

warunków  brzegowych  określonych  w  Decyzji  UOIG,  Gminnym  Programie

Rewitalizacji  oraz  w  niniejszej  uchwale,
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4.12, Jeżeli  audyt rekompensaty  wykaże,  że  Relcompensata wypłacona  ŁSI
w  weryfikowanym  okresie:

1) niepozwoliłaŁSInapokryciekosztówpowierzonychzadań;

2) niezapewniłarozsądnegozyskuwza1cładanejIcwocie,

Miasto Łódź może dokonać dopłaty bralcującej kwoty povvyże,3 wartości wniesionych
aportem Nieruchomości2,  mając na względzie  okoliczność,  iż brak dolconania dopłaty
mógłby  prowadzić  do zakłócenia  płynności  (finansowej)  ŁSI, aw  konsekwencji  do
pogotszenia  jakości św'adczonych  usług, Warunkiem  ewentualnej  dopłaty jest
posiadanie  środków  finansowych,  na ten cel, w budżecie Miasta  oraz  w WPF-ie.

4.13.  W celu przeprowadzenia  audytu Rekompensaty,  na zlecenie Miasta  Łódź, za
pośrednictwem  właściwej  komórki  organizacyjnej  Miasta Łodzi  odpowiedzialnej  za
proces rewitalizacji,  powołuje  się  niezależnego Audytora,  którego zadaniem jest
weryfilcacja  następcza kalkulacji  maksyrnalnej  dopuszczalnej Rekompensaty  aktualnej
w każdym  rolcu okresti powierzenia  oraz weryfikacja  Projekcji  finansowej  i aktualnej
prognozowanej  maksymaInej dopuszczalnej Rekompensaty. Audytor  przeprowadza
dodatkowo  weryfikację,  czy przesłanki  wynikające  z Decyzji  UOIG  są zachowane
wraz z analizą ryzyk związanych  z zachowaniem tych przesłanek w kolejnych
okresacli.  Jeśli w ramach weryfikacji  lub analizy ryzyk ujawnione  zostanie, że
spełnienie przesłanek w okresie powierzenia  jest zagrożone, Spółka przyjmie,  po
zatwierdzeniu  przez Miasto, i wdroży  plan zapobiegania tym ryzykom,  Powołany
Audytor  zobowiązany  jest  do złożerńa  oświadczenia  o niezależności  od Miasta  oraz  od
Spółki,  obejmującego OO najmniej  st'wierdzerńe, że: 1) nie pozostaje  'w jakichkolwiek
związkach  osobistych zwymienionymi  podmiotamt  lub osobami wchodzącymi  w
sklad ich organów;  2) nie posiada jakichkolwiek  powiązań  kapitałowych  z
wymienionymi  podmiotami;  3) udział przychodów  Audytora  od żadnego z
wymienionych  podrniotów  w lctórymkolwiek  z ostatnich  3 lat przed rolóem  zawarcia

umowy  z audytorem  iw  tyms:e roku  nie przekracza  20% sumy przychodów  Audytora  i
podnnotów z nim powiązanych  w rozumieniu  załącznika  m 1 do rozporządzenia

Komisji  Europejskiej  m 651/2014 z dnła 17 czerwca 2014 r, uznającego  niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem  wewnętrznym  w zastosowaniu  pkt 107 i 108

2 Wartość wnlesionego  prxez Mlasto Łódź aportu Nieruchomości oszacowana została łącznle na kwotę18 051500  zł, zgodnie z uchwałą NZW Spółkl nr 24/2016  z dnia 27 grudnla  2016 r,
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Traktatu  (Dz, Urz. UE L 187 z 26.06.2014,  str, 1), a tym satnym nie jest zależny

kontraktowo  od żadnego z wymienionych  podmiotów,

Odzyskiwanie  nadmiernej  rekompensaty

4.14. Maksymalny  rozsądny  zysk dla ŁSI  ol<reśla się na poziomie  odpowiadającym

stopie SWAP powiększonej  o 100 p,b dla powierzń  10-letnich  w Polsce tj. jako

3,39%, Podstawą  wyznaczenia  pąziomu  malcsytnalnego  rozsądnego zysku  jest waitość

przychodów  netto  ze  sprzedaży  generowana  na działalności powierzonej,  na

nieruchomościach  generujących  ujemny  wynik  firiansowy.  Jednocześrńe, o wysokości

stopy rozsądnego  zyslcu za daiiy rok decyduje  Miasto,  Na wysolcość olaeślanego  przez

Miasto  rozsądnego  zysku wpływ  może mieć osiągnięcie  parametrów  oceny jakości,

wydajności  i efektywności  świadczonej  UOIG  wynilcających  z osiągniętego  poziomu

wskdnilców  określonych  w załączniku  do niniejszej  uchwały

4,15, Malcsymalny  rozsądny  zysk jest olaeślany  średniorocznie  w całym okresie

powierzenia,  W przypadku,  gdy weryfflcacja  przeprowadzona  przez Audytora  wykaż;e,

że wypłacona  Relcompensata spowodowała  przekroczenie  maksymalnego  poziomu

rozsądnego  zyslcu, ŁSI jest zobowiązana  do zwrotu rekompensaty  w  części

powodującej  przekroczenłe  wskaźnika, chyba że będzie możliwe  wykazanie  (na

podstawie  danych  historycznych  i ewentualnej  Projekcji  finansowej),  :'e przekroczenie

wska:żnika w danym okresie nie spowoduje  przekroczenia  średniotocznego  wskaźnilca

w  całym  okresie powierzenia.

4,16.  W przypadlcu wykazania  przez Audytora  wystąpienia  nadpłaty  Rekompensaty,

wyIiczonej  zgodnie  z pkt. 4.7, zwrot  będzió dokonywany:

1) jednorazowo  - w terminie  3 rniesięcy  od daty zakończenia  audytu za dany okres,

jeśli wartość nadpłaty jest wyższa niż  10% średniorocznej rekompensaty

przekazywanej  ŁSI  w całytn ol<resie powierzenia,

2) popizóz zmniejszenie wypłat  rekompensaty  w przysźłych-okresach  - jeśli

wartość nadpłat5r jest niższa tńż 10% średniorocznej rekoipensaty

przekazywanej  ŁSI  w całym ol<resie powierzenia,
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Załącznik  nr 1 do Uchwały nr 47/2019 Z7nm*r1zpnig  Wspóhńków  Spółki pod ą Łódzka Spónm Infrastralna  spółka
z ugiauićz04  odpo'mcdziaInn4r%,  v siprlzi%  w Łodzi  z dnia I7  grudnia  2019 r.

I. Celc  procesu  rewitalizacji  wytyczone  w  związłcu  z pomerzeiemŁSI  Sp- z o-o-  zadańz  zakresurewitalizacji:

1- generowmńe  miejsc  prag  i aktywizacja  zawodowa  osób  z gmp  zagrożonych  wykluczeniem  społecznyą  jak  również  mobiIizacja
lokaInych  przewag  konkurencyjnych,  poprzez  zapewnienie  lokafi  usługowych  dla  lokalnych  przedsiębiorstw  prowadzących  działalność
w dziedzinach po$danych  z perspektywy rozwoju miasta" i lokaInej społeczności oraz zapewniających za!rudnienie osób w gorsze5sytuacjinapracy(wtymosobyzniepelnosprawnościami,  osobybezrobotne),  zamiesJ.tjącychobszarrewitalizacji;

2.  promocja  miasta,  poprzez  zapewienie  ogóInodostępnej  oferty  edukacyjno-turystycznej  na  obsmze  reji,  w  zakresie
rozpowszechniania  'iedzy  na temat  lokalnego  dziedzictwa  kulturowego,  z uwzgłędnieiem  możliwości  zapewnieia  noclegu,  przede
wszystkim  dla  osób  młodych  oraz  mniej  zamomych;

3.  poprawa  wmunków  życiowych  mieszkańców  -),odzi  poprzez  zapewnienie  i zwiększenie  dostępności  do wyremontowanych  lokali
mieszkalnych  w  cen  miasta  oraz  romój  działalności  gospodarczej  wspierającej  potmeby  słabszych  gnup  społecznych,  w  tym  min.
osób  cłiorycłi  i starszycb,  (np.  ushigi  zdrowome,  rehabilitacyjne,  opiekuńcze).

* Dziedziny pożądane z perspektywy rozyo5u miasta wskazane w Załączniku Nr 3 do zmządzenia Nr 3270/VII/16  Prezydenta Miasta Łodziz dnia  I kwietnia2016  roku

1
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Inne  postanowienia

4.17. Bieżącą  kontrolę  nad sposoben'i  wykonania  usługi  w  ogólnym  interesie

gospodarczym,  ze szczególnym  uwzględnieniem  jakości,  efektywności,

prawidłowości  jej wykonaiiia  oraz podnoszenia  jakości  i standardu  świadczenia

UOIG,  sprawuje  właściwa  komórka  organizacyjną  Miasta,  odpowiedzialną  za proces

rewitalizacji.

4.18. Właściwa  komórka  organizacyjna  Miasta,  odpowiedzialna  za  proces

rewitalizacji,  sporządza,  w teiminie  do 20 czerwca  każdego  roku  lcalendarzowego,

począwszy  od 2020  roku,  na podstawie  informacji  uzyskanych  od Spółki  wskazanych

w plct 4.8 oraz  odnosząc  się do wyników  przeprowadzonego  audytu  rekompensaty,

analizę  świadczonej  przez  Spółkę  usługi.  Wyniki  analizy  przedstawia  Komitetowi

Sterującemu  ds. Rewitalizacji  oraz  Spółce  wraz  ze stosownymi  rekomendacjami.

4.19. Rekomendacje  o którycli  mowa  w  pkt  4.18  mogą  stanowić  podstawę  do zmian

niniejszej  uchwały  w  zakresie  sposobu  ustalania  rekompensaty.

Przewodnicząca

Nadzsvyczajnego  Zgromadzenia  Wspólnłków

Ewa  Mereć

Protokolant:
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II-  Podstawowe  parametry  oceny  jakości,  wydajności  i efektywności  UOIG:

'Th  _  j  _  A  ---_  _  _  _  .-  -  -  -ffi

ronsxawowe  para«ieiry

oceny

jakości,  wydajności  i

efektywności

świad»onej  UOIG  /

O:[ałES

PO

od

27-03-2019

do

1-'I:12019

od

01.01.2020

do

31.12.2020

od

01-01.2021

do

31.12.2021

od

01.012a2

do

31.12.2022

od

01-01.2023
do

31.12203

od

01.OI.2024
do

31-12.2024

od

01.01.2025

do

31.12j025

od

01.01.2026

do

31.12-2026

od

01-01.2027

do

31.1A20,7

od

01.OL2028
do

31.12.2028

od

01.OI.209

do

31-1?,.2029

stosunek  powierzchni

lokali  oddanych  do
-___' _.il_-   __żlu w wynucu
_  -  _  _  -   -  A  -  -  :.-przepruwauzenia
:-  --4-y-i::  -  --il;«

I

1.  '

IllWe!uJl;Jl  1IY ZalllC»lC
rewitalizacji  do

całkowitej  powierzchni

lokali  w

Nieruchomośćach  -

parametr  oceniany

wyłącznie  w  Iatach

okresu  powierzenia,  w

M/irvcb  nrnw*dynne  sa

24% 24% 24%

I

36% 100% 100%

I

IOO%

I

IOO% IOO% IOO% 100%

-  J  -  l'a-  -  a a ----  -?

dzialania  inwestycyjne

w  za)aesie  T_TOIG

całkowita  uczba  lokali

oddanych  do  użytku  w

wyniku
.  __  _ .  .  .  ..  J  _.  .  .  :.

I

2-

. przeprowamenia

inwestycji  w  zakresie

recji  -  parametr

oeeniany  wyłącznie  w

latach  okresu
'»y»»»';o  '  lr+Apk

15 16

I

16 44

I

147

l

147

I

I

147 147 147 147 147

P  YV ll-'ll  5 Vf jlll  R J  

prowadzone  są

działania  inwesty:ne I
2



w  zakresie  UOIG l I I I I
stosunek  lokan

wynajętych  do

wszysflńch  lokali

dostępnyeh  w  ramach

zasobu
-1  _  _  ____  _  _  _  _  _l  _

I !

wyhorzysrywanego  {lO

realizacji  usługi  w

ogólnym  interesie

gospodarczym

(obłożenie);  ze  względu

na róź;ną spet7fi%
A«e+ziv'i«k  vtt  «»!

I

3. uty3Łęp11JL11  IY AaJllal.ll

usłngi  lokafi  moźliwe

jest  przedstawienie  tyach

stosnnkóww  podziale

na  poszczególne

kategorie

wynajmowanych  lokali

-  parametr  oceniany

wyłącznie  w  latach

okresu  powierzenia,  w

)których  prowadzone  są

działania  operaeyjne  w

zakresie  UOIG

80% 80% 80%

I

70% 70% 60%

, I

I

70o/o 80%

I

80% 80%

I

80%

I

stosunek  «czby
_____  _  __  _  _  J______  _  __  _  l I

4.

wyremomowanycn

lokan  mieszkalnych

wynajętych  (na  ołcres

poniżej  1 roku  i

powyżej  I rokn)  do

eałkowitej  liczhy  Iokali

dostępnych  w  ramaeh

zasobu
1  __  ______  _  _  _  __  j  _

80% 80%

I

80% 80%

I

80% 70% 80% 80% 80% 80% 80%

wy«orzyggwanego  flO I I I

3



:świadczenia  nsługi  w

' ogóInym  intereste

gospodarczym  do

całkowitej  liczby

przedsiębiorstw

korzystających  z  zasobu

I l
I

wyxorzysrywanego  ao

świadczenia  usługi  w

ogólnym  interesie

gospodarczym  -

' parsunetr  oceniany

wyłąe  w  latach

okresu  powierenia,  w

khSrych  prowadzone  są

dzialania  opera:ne  w

zakresie  UOIG;

I

I

7.

stosunek

przedsiębiorstw

młodych  (status

przedsiębiorcy  badany  ,

jednorazowo  przy

zawarciu  umowy  na

wynajem  lokalu)

korzystająeyeh  z zasobu

wykorzystywanego  do

miadczenia  usługi  w

ogólnym  interesie
-  -  -  -  -  j-  -  -  J  ...

I
I

50%

I

i

50% I 50  %

I
I

60% 60%

I

I

60% I 60  % 60% 60%

I

60%

I

60%

guspouarczym  uo

całkowitej  liczby

przedsiębiorstw

korzystających  z zasobu

wykorzystywanego  do

śsviadczenia  ushmi  w I I
I

I I

;gó-lnyminte-res'ie- = l I I l I I I I I
gospoaarczym  -  I I I I I I I I

5



realizacji  usługi  w

ogólnym  interesie

gospodarczym

(oblożenie)  -  parametr

oceniany  wyłącznie  w

latach  okresu

powierzenia,  w  których

prowadzone  są

dzialania  operacyjne  w

zakresie  UOIG

I

5.

całkowita  liczba  osób

(mieszkańców  obszaru

rewitalizacji),  które

poprawiły  swoje

warunki  mieszkaniowe

dzięki  przeprowadzeniu

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych

realizowanych  w

ramach  Projektu  -

parametr  oceniany

wyłącznie  w  latach

okresu  powierzenia,  w

których  prowadzone  są

działania  operacyjne  w

zakresie  UOIG

6 6 6 6 6 ' 35 35 35 35 35 35

6.

stosunek  liczby

przedsiębiorstw

prowadzących

dzialalność  w

dziedzinach

pożądanych  z

perspektywy  lokalnej

korzystających  z zasobu

wykorzystywanego  do

60% 60o/o 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

4



para_metr  oceniany

wylącznie  w  latach

okresu  powierzenia,  w

któryeh  prowadzone  są

działania  operacyjne  w

zakresie  UOIG

i

I
I

I
I

III

I

I I
I
I

j.
I

I

i

I

I

I

I
I

I
całkowita liczba osób i
(mieszkańców obszaru i
rewitmlizaeji) i
k»hh«'*'»'ty»A  1«h  II I

I il I II I
I

R»%--Llk Iljlllll  LŁI J ll  X  @J I
niepełnosprawnych

phossimębJąioeezzaasobn I
zatrudnionych  przez

l....--..-.  A.-

i

I
I i i. I

Ii
R

świ"aud"ez-"y;ni'ya'udsułu"'gi'wu' Iogólnym  interesie
one«ov  IIn  ń ń 1 ,i l, i I

il

I

I
A zl ,l

ś"P=  "J  -

(parametr  badany

jednorazowo,  w

terminie  do  3 m-cy  od

daty  zawarcia  umowy

na  wynajem  lokalu)  -

parametr  oceniany

' wyłącznie  w  latach

okresu  powierzenia,  w

których  prowadzone  są

działania  operacyjne  w

' zakresie  UOIG

l"
I
I

I
i

 u

I
I
I

i

I

I

I

I

I"i
Ii
I
I

I

I

j

I

I

I

I

I

"l I

l'

I

I

6



9-

całkowita  liczba  osób

korzystająeych  z oferty

hirystyczno-

edukacyjnej  w  zakresie

prOpagOWanla

lokalnego  dziedzictwa

kultnrowego,  w  tytn

Famuł,  dostarczonej  w

ramach  zasobu

wykorzysiywauąu  du

świadczenia  usługi  w

ogćdnym  interesie

gospodarczym

parametr  oceniany

wyłącztńe  w  latach

okresu  powierzenia,  w

których  prowadzone  są

działania  operacyjne  w

zakie  UOIG;

150 150 150 150 150 150 150

7



II.1-  Metodo1ogiawyIiczaniawmtości  parmnetrów:

Wartości  parmnetrów  zostały  oszacowane  na podstawie  dotychczasowych  doświadczeń  Spółki  związanych  z najmem  lokali,  a także

wnawiązaniu  do aktualnej  sytuacji  społeczno-gospodarczej  miasta.  W  związku  z 10 łetnim  okresem  powierzenia  planowany  jest  przegląd  oraz

ew':ntnslna  skti'iq1i';yqrjq  wartości  parametrów  co 3 lata  tj.  w  2022,  2025  oraz  2028  r.



8- Wartość  szacowana  na podstawie  ej sytuacji  społeczno-gospodarczej  miasta  oraz

obseyowanychtendencji  narynku  nienuchomości  komercyjnych.

9- Wzrost  wartości  parametrtx  w 2023 r_ (oddanie  do  użytku  niemchomości  przy  ul.

Ogrodowej  24).

*  Dziedziny pożądane  z perspektywy  rozwoiu  miasta  wskazmie  w Załączmtku  Nr  3 do zarządze  Nr  3270/VII/16  Prezydenta  Miasta
Łodzi  z dnia  l kwieh'ńa  2016  roku

*  Osoby  z iepełnosprawnościami  -  w rozumieiu  ustawy  z dnia  27 sierpnia  1997  r- o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej  oraz

zahudnianiu  osób  iepełnosprawnych;

*   - w  rozumieiu  ustawy  z dnia  20  kwietia  2004  r. o promocji  zalrudtffenia  i instytucjach  rynku  pracy;

*  Obszar  Rewitalizacii  - obszar  określony  w uchwale  XXV/589/16  Rady  Miejskiej  w Łodzi  z dnia  10 lutego  2016r.  w sprawie

wyznaczeiaobszaruzdegradowanego  iobszarure'w"talizacjimiastaŁodzi;

*  Mieszkańcy Obszmu Rewitalizacii  -  osoby zamieszkujące  Obszar Rewitalizacji,  z uwzBlęrlnieniem aff 15 ust. 4 ustawy o rewitalizacji
z dnia  9 paździemika  2015  r. (z późn.  zm.).

9
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PLAN GOSPODARCZY

Zalącinlk m 2 do Llchwaly Nr 4712019
Zgromathenla Wspólnlków 5pó1k1 poil Iknią Łsl ip. » o. o.
t sledttJ  w Łodtl z dnla 1 grudnla 2019 r.

PROJEKCJA  FINAN!+OWA

Koszty utrzymanla  nieruchomośc1  "  iw zl) Pólnocna  g3 21a1ona 6
Dgrodowa  24

/Gdańske  1

Knslty iodxalovie

Amortytacla
Zutyde  materlalów  I enargll
uilugl  obce

Wynagrodiema

ZuS

Podatkl I opiaW

Pozostale koszt7 rodzalowe

)!otńy  rodtalawe
Amoriyzacla
ZJycle  mateilalów  I energll
Uslugl obCe
Wyiiagrtidzenla
ZUS

Podatkl I oplaty
Pozotłale  kosńy  mdzsjowe

: -:' a., maktas'rml4,qAOZEI:dÓ:J2.MJg
)kl@ęd  ru111ł4a klW!l(  Ik!ell fiłdhaklQ In'lnll  IIOllljll/a

lll*hbVral  tiWit4  m lO 2a19
20!+ 8(15,!16 55 9!'1,!15
Bó701,94  0,OO
62 411,04  4 8:16,6:1
31 662,98 49 846iOB

pmd mllxaqą LnmilyxJl

132 216)3

O,OO
B 48R,a5

e5 611,64

O,OO

O,OI]

26 366,24
6 750,00

tl,(lO

O,OO

2S 831,(i4

5 19&,!16

IkQhvkg$

3S1 !190,18
201 842,59

sg soo,oo

20 100,OO
27074,0[1

5 350,(10

92 558,5!1
!i !i6S,00

D,OD

0,00

1 777,19

O,OO

ŚJm:»  '

L0alln$ INWnytll

5 469,59
0,OO

O,OO

3 IOO,O[)

O,Oa

O,OO
2 369,59

O,O(+

pHiar*anxay)ą rnwmyąV
rvillxaep mvr*sęll od@'l.ro:ia

92 251,71

O,OO

2 32S,56

47 76S,22

O,óO

OiOO
35 154,9a

7 005,!15

Koizty rodaalowe
Amortyzscla
Zuxycla mgłerlalów  I seigll
us)ugl obce

WynaBiodzenla
ZuS

PodatklloplatV

pozostats hoszty iodzalowe

Koizty rodialewe
AmortyzaaJa
Ziiżycle mateilalm  l ensrgl1
Ustugl obce

%Wnsghmxeilla
ZLIS

%dałkl  I oplaW
Pozostare koszJ  rodzaiowe

Koszty rodzslam  - RO(:ZNIE
Amoityiacln
Zuiycla  małerlalów  I miergll
lltlugl  abceH

Wynagrodzenla
ZuS

Podatkl I optaty

Poiostale  kosxty rodzalowe

3!i1 990,18

201 842,69
59 50[),OD

2(1 100,OO
27 074,C10

S 3S0,00
:12 55B,5!1

S 565,0(1

ibplaamcja

!151 990,IB
201 842,S9

59 5(10,00

2(1 loO,OO
27 074Q

5 BS(I,OO

!12 5Fi!1,S9

!i565,00

5 46!1AR
O,(IO

O,OO
B 100,OO

O,OO
O,OO

2 :16'1,59

O,OO

e}ip{on Jg

609 312,7!1
506 043,:1s
:'S 500,00
12 600,00
1:l 7t11,oo

2 723,00
33 S79,4t

17 086,00

od j02(1

351 990,18

2(11 a42,S9

89 500,0ó

;!0 10(I,OO
27a74,(10

5 B50i00
g2 558,59

5 565,00

iid 2(122

tiog ax;t7g
506 [143,8B

2B 500,00
12 600,00
13  781,OD

2 721,OQ
53 579,41

17 0BS,OO

r*olltg@a Invmry$

44 154,9R

0iOO
(I,OO

O,OO

O,OO

OIOO
B!i 154,9B

9 000,OO

r«a1hz8 IńlNHtVell

44 1S4,98
(I,OO

O,(IO

0,00

aiOO
O,(X)

!IS 154,98

9 00a,oo

2 !84  804J2
1599  296A6

2Q7 (I(X),OO
28 000.OO

84 545,00

16  706i00

198 426156
BS gsz.oo

" Oblaśn)enla:

1. Oln okietu pried vałincli  oiaz w o}reilg rgalliadli
W117sik1ł }01)17 aixieowano na pólll{Wll  dNnyt5 tś 3 mleska% 2a1e (. oriine  »od«tawle Ihtonnacll o planowahycli Il! 07*2019  r. {mlanach vnamdG  }ólllóW  nionlioilngu, pOl. zui7C1e mełerlaldw I anetgll obajinilje kouly enertll ols}liyaiial  eneigll deplnel orazwody Iśda}ów.- paL lltlug( obee obalm$i1inętanIeilnonllorhig  I OChTonę, paioihle  iiilugC

 OOZ. Padalkl I oplaly ObJmukt pod!iek ad nlatuthomold aTn2 0pl@ły ia wywó& nlxayaliiścl,
 pai. %ioiłala  keiily rodialowa obelmule kauly raklxmyI ogloiuul oigi ubeiplaaeń mąJ}owyih.2. Dla akieiu gkiploxłaill kauky oiiacawaiioi
 dla rileruihomiiid piiy ul. Pólnooisl:

Iln p(1t1t1N'd9 bn'jOh {a B mmtl'lQ }OIO T Offf na podilOwlg InfOTm!lll Il p1anoWnn7CF ód O)!019 T- imlalToch W znkraile kaiztów monhnngui  ikaiygowane woktgila tiThowlielakiploaletll o waitaU  b(dące t}tnklm prispriiwadionych Inw*iłycll na olilakda
 ilta nleiuchainoltl pny ul. Z*lonsl IOHroilnwej

hr podiławia danydt I In(ormacł ąólnyeh poihtluvdiwB  itanu nr dileń ipaiiądianli  wylkień

"  Uwagl:

PD ióońaenlu  akietu gwanincll kOlliy iillii@ obcydibądą wylll@ laaculs Ilę, t0i
- dl0 hlenidiemoiil  pol. pny ul. 2b1ongI JdQ WnOlk ćd 202? - la.y00,(X) il
- dlanlatutbmnoldpol.an1ittl.OUOilDW{/(ldłńIkłJdlWyn@llćad2028

 28.!itX1i00{1poiycla ia obaiu%  ixlelone koixły r tylnhi blel(mh  nxpraw I remnnilów ww. nfiiichomaid
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Nieruchomość

Przychody  (wz+)

aj '-za"o*ósa04;201:9-m20':.  r.

bl ,zą- 2020 r. '

d) - 'za 2Q2.2 r.

e),' roczne  *  okresie  o-d 202'Ę.do  2024r.

g)  roane  od 202Ś  r. - '-  :  -

Prognozowane  przychody  z kamienic*

Panocna  1/3"  Zielona  6"*  Ogrodo' 24
/Gdańska  2""

-razem

C2')]nSZ

refaktumwne  koszty

- razemŹ  -- - ":

czynsz

rdakturowne  koszty
razem'

CZ')łrjSZ

aynsz

refakturowane  koszty

nsz

refakturowane  koszfy

razem

czynsz

refakturowane  koszty

37145432  0,OO

50981.99  0.OO

654a8.44  -  - O.OO

608098.44  0.OO

46400.00  0.OO

627038.24  0.OO

46400.00  0.OO

630  826.20  510  873.22

46400.00  16400.00

630  826.20  510  873.22

46400.00  16400.00

686  696.1(1  l  527  273.22

640  296A0  510  873,22

46  400.00  16  400.OD

642  190.08  510  873.22

46400i00  16400i00

3 23190E!;34

3 074  308.34

157600.00

3'231  908;34

3 074  308.34

157  600.OD

3 2M908.34

3 074  30834

157  600.00

'  prognoza  przychodów  z aynszu  przyjęta  na podstaw?e  informacji  opracowanej  przez Centnim  Inwestycji  Kubaturowych  wŁSl,  przy  cym  dla potrzeb  wylizenia  kwoty
rekompensaty  założono,  iż w przypadku  nieruchomoścł  przy  u. Zielonej  i Ogrodowej/Gdańskiej  Spółka będzie  osiągać  przychody  z tytułu  najmu  povvszy  od roku
następiijącego  po roku,  w którym  oddano  nieruchomość  do eksploatacjł  (t,i.  odpowtedn?o: dla Zielonej  od 2022  r., dla Ogrodowej/Gdańskłej od 2023 r.)

'*  wysokośćprognozowanychprzychodówzostałaoszcowanawoparciuoaktualnenamomentsporządzaniadane(nienichomośćjestwtrak6eeksploatacji)

"'  w prognozach  założono,  iż w całym  okres]e  będz?e wynajmowane  8D % )oka1i

PROJEKaA  FINANSOWA Strona  2 z 4
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Kamienice:  zysk/stratazesprzeda0-bezuwzgiędnieniamzsqdney»zysku  (wzt)

Nisiichamość

Przychody

a) z  okres  04.2019-12.2019  r.

b] m  20;!O  r.

c) za 2021  r.

d) za 2022  r.

e) roane  w  okresie  2023-2024  r.

f)  m  2o8  r

g) roane  od  2a26  r.

Półnoma  1/3

4u435,51

654  4!18,44

673  438,24

677  225,20

m  225,2o

686  G%,10

6)18 590,08

2ieIona  6

O,O0

D,OO

(I,OCl

527  273,22

527273,22

5!7  273,22

527  273.22

Qgmdowa  24  /Gdańska  2

O,OO

O,DO

O,flO

O,OO

3 231908,34

3 231  908,34

3 231  908,34

Kos;;$

a) za okres  04.2o1!)-112019  r,

b)  za 2020  r.

c) m  2021  r.

d) za 2022  r.

e) roane  w  okresie  eksplogtacJI  Inwesty$  w  okresie  gwaran:

fl  roane  w  okresie  eksploatcJ  inwestyi  po  okresle  gwaran4

205  80S,96

351  990,18

351  990,18

3519g(},18

351  990,u

351  990A!3

55  959,85

5 461,59

5 459,59

fi09  312,79

609  312,7!i

609  412,7!i

ul  216,23

92251,72

44  154.98

44154,98

2 164804,92

2 !70  304,92!

ZYik/Strata
a) m  okres  04j019-12.2019  r.

b) m  2020  r.

c) za 2021  r

d) za 2022  r.

e) soane  w  okresie  1023-2024  r.

f) za 202!i  r

g) za 2CQ6 r

h) za 2027  r.

f)  mmne  od 2023  r.

Okresy  dla  poszaególnych  nieruchomoŚci

a) rozpoaęće  realiza$  inwestycii  (praa  budowlano-  remontawe)

b) pehie  lata  rea[iztJ  Inwesty$

cl roane  w  okresie  eksploatacji  inviiestycJi  w okresle  gwaran:

d] roane  w  okres{e  eksploatai  inwestycji  pa okrale  gwarancl-i

216  630.55

3(L!  50E1,;!6

321  448,06

32S 236,02

32 S 236,02

33 4 70S.92

336  599,90

33Ei 5!)9,90

336  sgg,go

Ńe  dd8rCq

iim dr:rtyay

2020-2024

203

- 55959,85

-5469,59

-S4G9,59

-82  039,57

-82039,S7

-82  039,S7

- 82  a39,57

- EQ 139,57

- 82 139,57

D7.2019

2020-2021

2022-20:!6

20;!7-

- L12  216,23

-92  2S1,72

- 44 154,98

4  154.98

1067  103.42

1067  103,42

1067  103,42

1067  103,42

1061  603,42

07XIX1

2021-2022

2023-2027

202B-

'  Pnychodynettozesprzedćygeneromnenadzlałalnościpomarzonej  nanieruóomo"echgeneru%cychuJernnywynikflnansowy.

"  Rozsądmiz»k  ITzonyod  przyehed6w  okilonych  w przypffiie  ".

Rozsqdnyzysk  (wzi)

!'rzyhody

ogaern  '

0,00

O,OO

O,OD

527  273,22

527  273.22

527  273,22

527  273,22

Ra«qdnyrysk

IJetony  m  przyrhod5w  "

wskah'rFkJem

3,39%

0,00

0,00

O,(X)

17874,56

17874,56

17874,56

17  874,S5

PROJEKC]A  F]NA!E;OWA Smina  3 z 4



Szacunkowa  kwota  rekompensaty  (wz5

Okres  powierzenia:

l'&hrxne

ICI

201g

2020

2021

2022

2023

2D24

20QS

2026

2027

202E

216 630,55

302  508A6

321  448,06

325 236,02

325  235,C

32S 236,02

33 4 70S,92

336  599,90

336 599,90

33(i  5!19,90

21Ńrm6

-S5 959.8S

- S 469.5!)

-5 469,59

-82  039.57

Ji2  03957

-C  039,S7

4Q  03g,sr

- 82 039,57

-82 139,S7

82 ug,sy

0 grodemiM]Gdmska2

-JQ  216,23

-92  251,72

-44  154,98

-44  154,9!1

1 057  103,42

1057  10:1,42

1067  103,4;Ł

1067  103,42

1067  103,42

1061  603,42

Zyskłą>ywroku  Kos;qfinallSOwe'  "o'ogane

28 4S4,47

204786,g5

271  823A9

199  041,47

1310  2g!1,87

1310  299,87

1319  769,77

1321j63,75

1 321  563,7S

1316  063,75

O,OO

O,OO

O.OO

O,OCI

2 fl7  125,OC1

I  gos  12S,00

1  585  125,DD

1  464  12S,00

1243  52S,OC1

1021  12S,00

66 970,44

8!1 293,90

sg  293,90

89 293,90

89  2g3,90

sg 293,9(1

89 2!13,90

89 ;!93,9C1

51')293,90

89 2!1a30

2ysk  %zny  w  roTai po

uwzgl.  kaszt(w

finansowych  i

og6hiozakhidowycłi

-38  51S,97

115  493,05

182  S29,S9

1051 7!!757

-906  119,03

45  119,03

A54  64'1,13

-231  755,15

- IO  «5,15

204  644,85

Kwota  zyshi  po

Rosądnyzys!f"  uwzg%dnieniii

rodnego  zysku

O,OO

O,OO

O,OO

17874,S6

17  874,56

17874,56

17  T1436

17874,56

17874.S6

17  874,5S

-3g  S15,97

11S  493.05

1)12 S2939

91 873,01

-923  993,59

-702  !H3,!+')

-472  523,69

-249 529,71

-28 n9.71

186  77(}J

Kwot

rekompensaty  po

uwq)ędnieniu

rozsądnego  zysku

38 515,g7

-115  493,05

-xsz  529,59

-91 873,01

923 993,5!)

yoz  993,5!)

472  523,69

249  629,71

2B 725),71

-186  77029

s,mulo  wana  Manwmneuryda%
kwota  z budżdŁuMłmb

Łodń  iio

38  S53,97

-76  977,08

- 259 505,67

- 3Si  379,68

572  613,91

1275  607  ,51

1  748  131,2a

I  ggz  760,91

I  C126 490,62

1  839  720,34

O,C)O

O,OO

O,(X)

O,C+a

O,OO

O,OO

a,OO

O,OO

0,00

O,:IO

- kos;Qflnansowe  oszaeawn*  dla knadytuwwys.  50 mln ń  ma'ągnmaBo  na okm  IO M  (splat  od 2023  r.)

*" toatyogatnezarią«uosraoowanenapewiezanychaym-cyzoigr.-stanewą5ebosztyiigsinaziatiwe(*osztyro1owe)pomnie1szoneeiwamiieamor1iposatetoanmumoici;
Skorygowne-zgadnle  Z xptgmi  W ptilityai  rachunkowoścTŁSl  - «kaźni)Jern  udziahi pizychodówz  ka'mienic W  przyChOdaeh netto  źe  sprimaĄ  ogaem;

""  rozsątiny  zysk liaeiny  iid  przychod6w  nsttoze  sprzeda%  gyany:h  na dlho'ci  pow'iineJ  na nienichomaśffi*  HenarułlCVah m*mny  W)'ll&ansowy  wsbżnikiem  okfonym  w Ucbwale  UOIG t].  3A9%
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