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Sprawozdanie dotyczące zakresu ulg udzielonych w 2018 roku w trybie uchwały 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.) 

 

 

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 roczna za użytkowanie wieczyste wraz  

z odsetkami /UM/ 1 926,41     
art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 

    

równowartość niezwróconych składników 
majątkowych przekazanych Stowarzyszeniu "POSTIS" 
stanowiących własność Gminy Lublin /UM/ 1 7 936,80     umowa użyczenia 

    za wyżywienie wychowanka /SOSW nr 1/ 1 76,50     

§ 63 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 631) 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 

    
za wyżywienie wychowanków /SOSW dla Dzieci  

i Młodzieży Niepełnosprawnych/ 12 1 779,16     

§ 76 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
2 listopada 2015 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. z 2015 r. poz. 1872, z późn. zm.) 

    

odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie 
wychowanków /SOSW dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych/ 17 238,80     

§ 76 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
2 listopada 2015 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. z 2015 r. poz. 1872, z późn. zm.) 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem 

obiektów sportowych /SP nr 28/ 1 0,32     umowa najmu 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem 

obiektów sportowych i pomieszczeń /SP nr 38/ 13 28,25     umowa najmu 

    
kara umowna z tytułu zerwania umowy  

/ZS Elektronicznych/ 1 4 551,00     umowa na dostawę artykułów żywnościowych 

    za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach /MZŻ/ 8 28,36     umowa na korzystanie z usług żłobka 

    
odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt  

i wyżywienie dzieci w żłobkach /MZŻ/ 26 21,34     umowa na korzystanie z usług żłobka 

    
kara umowna za nieuiszczenie opłaty za pobyt  

i wyżywienie dziecka w żłobku /MZŻ/ 2 49,26     umowa na korzystanie z usług żłobka 
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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 

    

równowartość zniszczonego mienia w Ośrodku 
Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem 
Alkoholowym i ich Rodzin wraz z odsetkami /CIK/ 1 400,78     

wyrok Sądu Rejonowego Lublin - Zachód  
w Lublinie IV Wydział Karny 

    

opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub 
dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub 
ulgowego przejazdu /ZTM/ 6 635 307 690,39     

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.) 
oraz uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości 

opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej  
w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego 
zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

    

odsetki od nieterminowych wpłat opłaty dodatkowej  
za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu 
uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego  
przejazdu /ZTM/ 387 9 262,14     

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.) 
oraz uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia  
30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości 

opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej  
w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego 
zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

    należności czynszowe lokali mieszkalnych /ZNK/ 60 1 641 191,41     umowa najmu 

    należności czynszowe lokali użytkowych /ZNK/ 22 402 821,64     umowa najmu 

    

koszty postępowania sądowego i komorniczego  
z tytułu należności czynszowych lokali mieszkalnych  
i użytkowych /ZNK/  95 298 080,62     wyrok sądowy 

    odszkodowania za lokale użytkowe /ZNK/ 21 433 063,79     umowa najmu, KC 

    odsetki /ZNK/ 104 3 575 125,62     umowa najmu, KC 

  Razem umorzenia   7 408 6 683 272,59       

2. Odroczenie 
należności czynszowe lokali mieszkalnych  

z odsetkami i koszty sądowe /ZNK/ 727 26 383 236,55   09.2022 r. umowa najmu, KC 

    
należności czynszowe lokali użytkowych  

z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/ 5 141 910,48   03.2021 r. umowa najmu, KC 

  Razem odroczenia   732 26 525 147,03       

3. Rozłożenie na raty 
opłata z tytułu korzystania z 1/2 części lokalu 

mieszkalnego stanowiącej własność Gminy Lublin /UM/ 1 2 222,24 20 09.2020 r. umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości 

    dzierżawa nieruchomości (gruntu) /UM/ 2 6 502,31 22 10.2019 r. umowa dzierżawy 

    
opłata roczna za użytkowanie wieczyste wraz z 

odsetkami /UM/ 1 1 244,97 9 12.2018 r. 
art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 
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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 

    

opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub 
dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub 
ulgowego przejazdu /ZTM/  385 177 261,02 36 09.2021 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.) 
oraz uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia  
30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości 

opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej  
w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego 
zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

    
należności czynszowe lokali mieszkalnych  

z odsetkami, koszty sądowe /ZNK/ 915 6 181 529,55 17 992 09.2022 r. umowa najmu, KC 

    
należności czynszowe lokali użytkowych  

z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/ 16 169 808,96 291 03.2021 r. umowa najmu, KC 

  
Razem rozłożenie na 
raty   1 320 6 538 569,05       

  OGÓŁEM   9 460 39 746 988,67       

 


