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Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności  
pieniężnych za rok 2018 

Sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Lublin i jej 
jednostek organizacyjnych w trybie określonym w uchwale Rady Miasta Lublin nr 1087/XLIII/2010 z dnia 
24 czerwca 2010 roku (z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 
 

Umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek 
organizacyjnych w 2018 roku dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miasta 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.).  
 

W okresie sprawozdawczym dokonano: 
1) umorzenia należności 7 408 dłużnikom na kwotę 6.683.272,59 zł, z tego w: 

 Urzędzie Miasta Lublin 8.863,21 zł 
z tytułu: 

 opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami – 926,41 zł, 

 równowartość niezwróconych składników majątkowych stanowiących własność Gminy Lublin 
przekazanych Stowarzyszeniu "POSTIS" na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 8 grudnia 
2010 roku na realizację zadania pn. „Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 
i finansowanie centrów integracji społecznej” – 7.936,80 zł, 

 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 76,50 zł 
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanka; 

 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnych  2.017,96 zł 
z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków wraz z odsetkami; 

 Szkole Podstawowej nr 28 0,32 zł 
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych (sali gimnastycznej); 

 Szkole Podstawowej nr 38 28,25 zł 
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych  
(boiska) i pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, sklepik, powierzchnia korytarza);    

 Zespole Szkół Elektronicznych 4.551,00 zł 
z tytułu kary umownej za zerwanie umowy na dostarczenie artykułów żywnościowych; 

 Miejskim Zespole Żłobków  98,96 zł 
z tytułu: 

 opłat za pobyt dzieci i wyżywienie wraz z odsetkami – 49,70 zł, 

 kary umownej za nieuiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku – 49,26 zł;  

 Centrum Interwencji Kryzysowej 400,78 zł 
z tytułu należności za równowartość zniszczonego mienia w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób 
z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wraz z odsetkami; 

 Zarządzie Transportu Miejskiego 316.952,53 zł 
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego 
lub ulgowego przejazdu środkami gminnego transportu zbiorowego wraz z odsetkami; 

 Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 6.350.283,08 zł 
z tytułu:  

 należności czynszowych lokali mieszkalnych – 1.641.191,41 zł, 

 należności czynszowych lokali użytkowych – 402.821,64 zł, 

 kosztów postępowania sądowego i komorniczego – 298.080,62 zł, 

 odszkodowań za lokale użytkowe – 433.063,79 zł,  

 odsetek – 3.575.125,62 zł; 
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2) odroczenia płatności 732 dłużnikom na kwotę 26.525.147,03 zł w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, 

z tego z tytułu:  

 należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 26.383.236,55 zł,  

 należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 141.910,48 zł; 

3) rozłożenia na raty należności 1 320 dłużnikom na kwotę 6.538.569,05 zł, z tego w:  

 Urzędzie Miasta Lublin 9.969,52 zł 
z tytułu: 

 opłaty za korzystanie z ½ części lokalu mieszkalnego stanowiącej własność Gminy Lublin – 
2.222,24 zł, 

 dzierżawy gruntu – 6.502,31 zł, 

 opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami – 1.244,97 zł; 

 Zarządzie Transportu Miejskiego 177.261,02 zł 
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego 
lub ulgowego przejazdu środkami gminnego transportu zbiorowego; 

 Zarządzie Nieruchomości Komunalnych  6.351.338,51 zł      
z tytułu:  

 należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 6.181.529,55 zł, 

 należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 
169.808,96 zł. 

 

 


