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Sprawozdanie dotyczące zakresu ulg udzielonych w 2016 roku w trybie uchwały Rady Miasta Lublin 
- nr 1028/XLII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Lublin 
  i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 
- 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.) 
 

 
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 za pobyt w Izbie Wytrzeźwień /UM/ 3 563,87     

§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu 

doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb 
wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania 

opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie 
wytrzeźwień (Dz.U. Nr 129 poz. 611) 

    przywłaszczenie mienia wraz z odsetkami /UM/ 1 8 735,84     
wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział  

Cywilny Odwoławczy 

    
odsetki za nieterminowe regulowanie przez Gminę 

Głusk należności za pobyt dzieci w przedszkolach na 
terenie miasta Lublin /UM/ 1 14 157,03     

art. 79a ust. 2 i art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września  
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943,  
z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) 

    za pobyt dzieci w przedszkolach /przedszkola/ 111 11 382,62     
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 (z późn. zm.) 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci  

w przedszkolach /przedszkola/ 97 3 425,93     
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 (z późn. zm.) 

    za wyżywienie dzieci w przedszkolach /przedszkola/ 83 5 919,49     
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 (z późn. zm.) 

    za wyżywienie wychowanków /SOSW nr 1/ 2 314,56     

§ 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) 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie 

wychowanków /SOSW nr 1/ 1 11,85     

§ 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) 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem 

obiektów sportowych i pomieszczeń /SP nr 28/ 9 19,17     umowa najmu 
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odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem 

obiektów sportowych i pomieszczeń /SP nr 38/ 31 168,37     umowa najmu 

    
pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS wraz z odsetkami  

/XXIII LO/ 1 5 200,74     umowa pożyczki mieszkaniowej 
    za wynajem obiektu sportowego /ZS nr 7/ 2 3 220,03     umowa najmu  

    
za wynajem pomieszczeń wraz z odsetkami  

/ZS Transportowo-Komunikacyjnych/ 1 6 117,46     umowa najmu 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem 

powierzchni reklamowej oraz pomieszczeń  
/ZS Odzieżowo-Włókienniczych/ 9 19,66     umowa najmu 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem 

powierzchni reklamowej /ZS Samochodowych/ 7 9,03     umowa najmu 
    za wynajem pomieszczeń /LCKZiU/ 1 682,65     umowa najmu 

    
za pobyt w domu pomocy społecznej poza miastem 

Lublin /MOPR/ 1 310,22     
art. 60, art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) 

    za pobyt dzieci w żłobkach /MZŻ/ 12 433,59     

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 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci  

w żłobkach /MZŻ/ 25 187,76     

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 
    pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS /MZŻ/ 1 1 566,00     umowa pożyczki mieszkaniowej 

    
opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub 

dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub 
ulgowego przejazdu /ZTM/ 12 293 802 650,78     

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.) 

    

odsetki od nieterminowych wpłat opłaty dodatkowej  
za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu 
uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego  
przejazdu /ZTM/ 128 508,08     

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/ 55 372 097,62     umowa najmu 
    należności czynszowe lokali użytkowych /ZNK/ 5 29 201,66     umowa najmu 

    
koszty postępowania sądowego i komorniczego  

z tytułu należności czynszowych lokali mieszkalnych  
i użytkowych /ZNK/  8 29 073,65      umowa najmu, wyrok sądowy 
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    odszkodowania za lokale użytkowe /ZNK/ 3 32 228,38     umowa najmu, KC 
    odsetki /ZNK/ 93 501 678,60     umowa najmu, KC 
  Razem umorzenia   12 984 1 829 884,64       

2. Odroczenie 
należności czynszowe lokali mieszkalnych  

z odsetkami i koszty sądowe /ZNK/ 522 15 373 255,20   12.2021 r. umowa najmu, KC 

    
należności czynszowe lokali użytkowych  

z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/ 8 289 443,09   08.2019 r. umowa najmu, KC 

    
opłata roczna za użytkowanie wieczyste wraz  

z odsetkami /UM/ 1 340,51   10.2016 r. 
art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) 

    wykup mieszkania komunalnego /UM/ 1 600,00   10.2016 r. umowa sprzedaży 
  Razem odroczenia   532 15 663 638,80       

3. Rozłożenia na raty 
opłata roczna za użytkowanie wieczyste wraz  

z odsetkami /UM/ 6 65 381,42 74 02.2019 r. 
art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) 

    
dzierżawa gruntu wraz z odsetkami od nieterminowej 

wpłaty /UM/ 1 30 422,02 36 04.2019 r. 
umowa dzierżawy, wyrok Sądu Rejonowego Lublin - Zachód  

w Lublinie I Wydział Cywilny 

    za pobyt dzieci w żłobkach wraz z odsetkami /MZŻ/ 1 811,01 8 11.2016 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/  243 39 247,41 11 09.2017 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/ 744 1 818 874,39 11 391 12.2021 r. umowa najmu, KC 

    
należności czynszowe lokali użytkowych  

z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/ 31 787 369,46 515 08.2019 r. umowa najmu, KC 

  
Razem rozłożenie na 
raty   1 026 2 742 105,71       

  OGÓŁEM   14 542 20 235 629,15        


