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I. Podstawowe informacje 

A, Dane tełeadresowe 

Emitentem obligacji jest Miasto i Gmina Pilica, położona we wschodniej części województwa 

śląskiego w powiecie zawierciańskim. Przedstawicielem Miasta i Gminy jest Burmistrz, Pan Michał 

Otrębski. 

Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy mieszczącym się pod adresem ul. 

Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica. Z Urzędem Miasta i Gminy można skontaktować się telefonicznie, 

pod numerem 32 673 51 04 lub drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: urzad@pilica.pl. 

B. Charakterystyka Emitenta 

Miasto i Gmina Pilica zajmuje powierzchnię 138,89 km2, co stanowi ok. 14% powierzchni powiatu 

zawierciańskiego. Według danych na koniec 2013 roku Jednostka liczy 8 877 mieszkańców, a gęstość 

zaludnienia to ok. 64 osoby/km2. W skład Jednostki wchodzą 23 sołectwa. 

Miasto i Gmina Pilica sąsiaduje z 

następującymi gminami: 

Klucze, 

Kroczyce, 

Ogrodzieniec, 

Szczekociny, 

Wolbrom, 

Żarnowiec. 
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Infrastruktura w Mieście i Gminie Pilica 

Jednostka położona jest na szlaku dróg wojewódzkich nr 794 i 790. Odległość Jednostki od 

wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i miast o znaczeniu regionalnym wynosi: od Katowic 62 

km, od Częstochowy 69 km, od Krakowa 57 km, a od Kielc - 1 0 1 km. 

Przez teren Jednostki przebiegają drogi gminne o długości 34 km. Ostatnie dostępne dane GUS nt. 

dróg lokalnych pochodzą z 2004 r. Wedle tych informacji w Jednostce znajdują się drogi gminne 

o nawierzchni twardej o długości 30,9 km, z czego o nawierzchni twardej ulepszonej - 26,9 km, 

a o nawierzchni gruntowej - 3,1 km. 

Według danych GUS z 2012 roku Jednostka posiada sieć wodociągową o długości 125,8 km, która 

dociera do 87,1% mieszkańców. Jednostkę obsługuje jedna komunalna oczyszczalnia ścieków 

o przepustowości 1652 m3/dobę oraz 35 oczyszczalni przydomowych. Kanalizacja ma 9,4 km i 

obsługuje ok. 18% ludności. 

Gospodarka Miasta i Gminy Pilica 

Na terenie Jednostki na koniec 2013 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 620 podmiotów 

gospodarczych. Ponad 96% z nich należy do sektora prywatnego. Większość z zarejestrowanych firm 

stanowią podmioty małe, o czym może świadczyć również to, że aż 499 z nich (prawie 73%) działa w 

formie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Ważnym sektorem gospodarki lokalnej w Jednostce jest rolnictwo - stanowi ono źródło utrzymania 

dużej części ludności. Powszechny Spis Rolny w roku 2010 wykazał 1548 gospodarstwa rolne na 

terenie Miasta i Gminy Pilica. Użytki rolne zajmują około 8,7 tys. hektarów, co stanowi ponad 62% 

całej powierzchni Jednostki. Większość z nich jest wykorzystywana jako grunty orne. 

Środowisko przyrodnicze Miasta i Gminy Pilica 

Według klasyfikacji bonitacyjnej użytków rolnych, największy jest udział gleb klasy IV (35,5 %) i V 

(33,7 %), a następnie III (17,8 %). Jednostka leży niemal w całości w obrębie zlewni rzeki Pilicy. 

Głównymi ciekami są Pilica i jej dopływ Żebrówka. 
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II. Program emisji obligacji 

Miasto i Gmina Pilica wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 6.931 (słownie: sześć tysięcy 

dziewięćset trzydzieści jeden) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) każda, na łączną kwotę 6.931.000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden 

tysięcy złotych). 

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2014,2015 w następujących seriach: 

• Seria A14 - 771.000 zł, wykup w 2019 roku, 

• Seria B14 - 800.000 zł, wykup w 2020 roku, 

• Seria C14 - 700.000 zł, wykup w 2021 roku, 

• Seria D14 - 750.000 zł, wykup w 2022 roku, 

• Seria E14 - 800.000 zł, wykup w 2023 roku, 

• Seria F14 - 770.000 zł, wykup w 2024 roku, 

• Seria G14 - 700.000 zł, wykup w 2025 roku, 

• Seria H14 - 400.000 zł, wykup w 2026 roku, 

• Seria A15 -150.000 zł, wykup w 2021 roku, 

• Seria B15 -150.000 zł, wykup w 2022 roku, 

• Seria C15 -150.000 zł, wykup w 2023 roku, 

• Seria D15 - 200.000 zł, wykup w 2024 roku, 

• Seria E15 - 240.000 zł, wykup w 2025 roku, 

• Seria F15 - 350.000 zł, wykup w 2026 roku. 

Cele emisji w latach 

2014 rok: 

• spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 

2.099.700 zł, 

• finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych 

realizowanych w 2014 roku w kwocie 3.591.300 zł, 

2015 rok: 

• spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 

1.240.000 zł. 
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III. Sytuacja finansowa Emitenta 

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe 

Miasto i Gmina Pilica zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy Pilica. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miasta i Gminy jest 

następujący: 

http://www.pilica.bip.iur.pl/kategorie/uchwalv 9 

Zbiór wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji 

znajduje się pod adresem: 

http://www.pilica.bip.iur.pl/emisia obligacji 

Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji 

W obecnej chwili brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących możliwości spłaty 

zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 6.931.000 zł przez Miasto i Gminę Pilica. Wraz z 

wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostaną one udostępniona do wglądu pod adresem 

podanym w punkcie A powyżej. 
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