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Projekt budżetu miasta Lublin - 2018 Projekt budżetu Miasta Lublin – 2020 

Przychody i rozchody  

 
 Planowane na 2020 rok przychody w wysokości 149.862.132,00 zł stanowić będą:  

 środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu             
w kwocie 70.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie 
zadań inwestycyjnych; zgodnie z umową finansową obejmującą kwotę 500 mln zł kredyt uruchamiany 
jest w transzach w latach 2016-2020, zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok 
budżetowy, 

 środki z emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa 
kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu 
przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy                       
ul. Leszczyńskiego 20; kwota całego programu emisji obligacji wyniesie 100 mln zł, z tego w roku 2020 – 
7.000.000,00 zł, 

 środki z kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł, 

 środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 
zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie” – 
1.099.620,00 zł, 

 środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań 
europejskich – 18.700.000,00 zł, 

 środki na rachunku obligacji przychodowych, pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy 
(środki, które w roku poprzedzającym rok budżetowy nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń 
dla obligatariuszy) w wysokości 3.062.512,00 zł. 
Zgodnie z art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. w przypadku przyznania przez 
Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń                    
z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny 
wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania 
wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla 
celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona 
kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnych        
12 miesięcy. 

 

Planowane w wysokości 92.676.450,09 zł rozchody obejmują: 

 spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 74.763.938,09 zł 
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych 
miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku 
Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, Banku Rozwoju Rady 
Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

 wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 r. – 10.000.000,00 zł, 

 wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” w kwocie 
5.000.000,00 zł, 

 środki na rachunku obligacji przychodowych, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 
2.912.512,00 zł. 
 

W 2020 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji 
przychodowych wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 128.563.938,09 zł,                     
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - 109.846.386,13 zł. Planowana na koniec 2020 roku kwota długu 
stanowi 1.628.043.120,91 zł. 


