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Sprawozdanie dotycz ące zakresu ulg udzielonych w trybie uchwały Rady Mi asta Lublin 

nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,  

  przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z późn. zm.) 

za 2015 rok 

 

Lp. Wyszczególnienie Tytuł należności Liczba 
dłużników 

Kwota umorzenia, 
odroczenia lub 

rozłożenia na raty 

Liczba  
rat 

Termin 
odroczenia, 

rozłożenia na raty 
(ostatnia rata) 

Podstawa prawna powstałej należności 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Umorzenie 
opłata za korzystanie z przystanków, odsetki, koszty 

postępowania sądowego /UM/ 1 8 938,65     umowa na korzystanie z przystanków 

    
opłata roczna za użytkowanie wieczyste wraz  

z odsetkami /UM/ 1 125 820,24     
art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 

    

odsetki za nieterminowe regulowanie przez Gminę 
Mełgiew należności za pobyt dzieci w przedszkolach na 
terenie miasta Lublin /UM/ 1 4,41     

art. 79a i art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) 

    
za pobyt dzieci w przedszkolach z odsetkami 

/przedszkola/ 208 13 260,89     

uchwała nr 141/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 
2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Lublin 

    za wyżywienie dzieci w przedszkolach /przedszkola/ 90 4 855,77     

uchwała nr 141/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 
2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Lublin 

    
za wyżywienie wychowanka wraz z odsetkami  

/SOSW nr 1/ 1 127,20     

§ 63 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci  
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci  
w tych placówkach (Dz.U. Nr 109, poz. 631) 

    
za wyżywienie wychowanków wraz z odsetkami  

/SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/ 3 1 386,31     

§ 63 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci  
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci  
w tych placówkach (Dz.U. Nr 109, poz. 631) 

    
kary umowne za niewykonanie umowy na dostawę 

artykułów żywnościowych do stołówki /SP nr 10/ 1 2 429,90     umowa na dostawę towarów 

    
kary umowne za niewykonanie umowy na dostawę 

artykułów żywnościowych do stołówki /SP nr 34/ 1 1 264,49     umowa na dostawę towarów 

    
za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń wraz  

z odsetkami /SP nr 28/ 13 2 661,85     umowa najmu 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem 

powierzchni korytarza /SP 34/ 1 0,95     umowa najmu 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów 

sportowych i pomieszczeń /SP nr 38/ 49 73,60     umowa najmu 
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Lp. Wyszczególnienie Tytuł należności 
Liczba 

dłużników 

Kwota umorzenia, 
odroczenia lub 

rozłożenia na raty 

Liczba  
rat 

Termin 
odroczenia, 

rozłożenia na raty 
(ostatnia rata) 

Podstawa prawna powstałej należności 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    za wyżywienie uczniów wraz z odsetkami /SP nr 43/ 3 274,65     

deklaracja rodzica dziecka korzystającego  
z obiadów w szkole w roku szkolnym 2014/2015 z września 

2014 r. 

    pożyczka z ZFŚS /XXIII LO/ 2 321,53     umowa pożyczki z ZFŚS 

    

odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem 
powierzchni reklamowej oraz pomieszczeń  
/ZS Samochodowych/ 20 26,61     umowa najmu 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi 

naprawy samochodu /ZS Samochodowych/ 1 0,89     umowa na wykonanie usługi 

    za wynajem obiektu sportowego /LCKZiU/ 1 1 244,40     umowa najmu 

    za pobyt dzieci w żłobkach wraz z odsetkami /MZŻ/ 91 645,23     

uchwała nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 
2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach 
prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od 
ponoszenia tych opłat 

    

opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub 
dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego 
przejazdu wraz z odsetkami /ZTM/ 3 816 359 700,03     

uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin  
z dnia 27 kwietnia 2006 r.  w sprawie sposobu ustalania 
wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej  

w środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.) 

    należności czynszowe lokali mieszkalnych /ZNK/ 61 528 878,52     umowa najmu 

    należności czynszowe lokali użytkowych /ZNK/ 20 791,99     umowa najmu 

    
koszty postępowania sądowego z tytułu należności 

czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych /ZNK/  14 19 721,02      umowa najmu, wyrok sądowy 

    odszkodowania za lokale użytkowe /ZNK/ 3 437,41     umowa najmu, KC 

    odsetki /ZNK/ 116 555 042,54     umowa najmu, KC 

  Razem umorzenia   4 518 1 627 909,08       

2. Odroczenie 
należności czynszowe lokali mieszkalnych  

z odsetkami i koszty sądowe /ZNK/ 618 11 325 733,58   06.2018 umowa najmu, KC 

    
należności czynszowe lokali użytkowych  

z odsetkami, oszkodowania i koszty sądowe /ZNK/ 8 160 626,43   12.2018 r. umowa najmu, KC 

    
zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy 

sprzedaży gruntu /UM/ 1 14 493,37   11.2015 r. 
art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 

  Razem odroczenia   627 11 500 853,38       
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Lp. Wyszczególnienie Tytuł należności 
Liczba 

dłużników 

Kwota umorzenia, 
odroczenia lub 

rozłożenia na raty 

Liczba  
rat 

Termin 
odroczenia, 

rozłożenia na raty 
(ostatnia rata) 

Podstawa prawna powstałej należności 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Rozłożenie na raty 
opłata roczna za użytkowanie wieczyste wraz  

z odsetkami /UM/ 2 3 546,02 14 12.2015 r. 
art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 

    odszkodowanie za uszkodzenie mienia /UM/ 2 4 813,50 23 05.2017 r. 

wyrok Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie  
IX Wydział Karny, wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie  

IV Wydział Karny 

    
odsetki w związku z przywłaszczeniem środków 

pieniężnych /MOPR/ 1 1 012,60 13 01.2017 r. 
wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie XV Wydział Grodzki, 

ugoda 

    za pobyt dzieci w żłobkach wraz z odsetkami /MZŻ/ 1 383,31 2 08.2015 r. 

uchwała nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin  
z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt 

dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków 

zwolnienia od ponoszenia tych opłat 

    

opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub 
dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego 
przejazdu /ZTM/  393 66 535,50 30 05.2017 r. 

uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin  
z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania 

wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej  
w środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.) 

    
należności czynszowe lokali mieszkalnych  

z odsetkami, koszty sądowe /ZNK/ 665 1 439 784,11 10 743 06.2018 r. umowa najmu, KC 

    
należności czynszowe lokali użytkowych  

z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/ 40 400 255,76 845 12.2018 r. umowa najmu, KC 

  
Razem rozło żenie  
na raty   1 104 1 916 330,80       

  OGÓŁEM   6 249 15 045 093,26       

 


