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I. Podstawowe informacje 
 

A. Dane teleadresowe 

Emitentem obligacji jest Gmina Ogrodzieniec w województwie śląskim. Przedstawicielem Gminy jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Mikulski.  

Gmina ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy mieszczącym się przy ul. Plac Wolności 25, 42-

440 Ogrodzieniec. Z Urzędem Miasta i Gminy można skontaktować się telefonicznie, pod numerem 

32 670 97 00 lub drogą elektroniczną, oraz pod adresem ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl. 

 

B. Charakterystyka Emitenta 

Gmina Ogrodzieniec zajmuje powierzchnię 85,69 km2 i położona jest w południowej części powiatu 

zawierciańskiego. Według danych z 2013 roku Gmina liczy 9 383 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 

w przybliżeniu 109 osób/km2. Siedzibą Jednostki jest miasto Ogrodzieniec położone 46,7 km na 

północny  wschód  od  Katowic,  a  także  w  niedalekiej  odległości  od  aglomeracji  miejskich  Krakowa  i  

Częstochowy. Gminę tworzy 10 sołectw. Jednostka graniczy zarówno z gminami powiatu 

zawierciańskiego, jak i olkuskiego. Są to: Klucze, Kroczyce, Łazy, Pilica, Zawiercie. 

 

 



 

Infrastruktura w Gminie Ogrodzieniec 

Dostępność zewnętrzną Gminie Ogrodzieniec zapewniają dwie drogi wojewódzkie: 

· droga nr 790 – łącząca Dąbrowę Górniczą przez Ogrodzieniec z Pilicą, 

· droga nr 791 – łącząca Trzebinię z Kolonią Poczesną, położona w województwach: 

małopolskim oraz śląskim. 

Ostatnie dane opublikowane przez GUS na temat dróg gminnych pochodzą z 2004. Wówczas na 

terenie Gminy Ogrodzieniec przebiegało 63 km dróg gminnych, z czego 44,3 km o nawierzchni 

twardej.  

Według  danych  GUS  za  rok  2013,  w  Gminie  długość sieci  wodociągowej  wynosi  72,9  km.  Z  sieci  

korzysta ponad 95% mieszkańców Jednostki. Długość sieci kanalizacyjnej w 2013 r. wyniosła 28,7 i 

obsługiwała ok. 31% ludności, w całości na terenach miejskich. Gminne ścieki przetwarza jedna 

biologiczna oczyszczalnia komunalna o przepustowości 1000 m3/dobę oraz 33 oczyszczalnie 

przydomowe. Sieć gazowa w Jednostce ma długość ok. 97,4 km. 

 

Gospodarka Gminy Ogrodzieniec  

W Jednostce w 2013 roku zarejestrowanych było 947 podmiotów gospodarczych, z czego ponad 97% 

stanowią podmioty z sektora prywatnego. Najważniejsze branże produkcyjne to: materiały 

budowlane, konstrukcje stalowe, usługi remontowo-budowlane, usługi transportowe oraz podmioty 

działające w branży turystycznej. Według powszechnego spisu rolnego w 2010 r. gospodarstwa rolne 

pokrywały 45% powierzchni Jednostki. 

 

Turystyka na terenie Gminy Ogrodzieniec 

Głównym zabytkiem kulturowym Gminy są ruiny XIV wiecznego zamku zbudowanego przez ród 

Włodków na Górze Janowskiego. Okazałe ruiny stanowią jeden z piękniejszych punktów Szlaku Orlich 

Gniazd przebiegającego przez Gminę. Rocznie zabytek zwiedzany jest przez ok. 170 tys. osób. W 

scenerii Zamku „Ogrodzieniec” oraz Grodu na Górze Birów organizowane są imprezy kulturalne i 

rozrywkowe. Na aktywnie wypoczywających czekają trasy rowerowe, ścieżki dydaktyczne, szlaki 

konne i piesze, a także unikalne tereny do wspinaczki skałkowej. Zgodnie z danymi GUS, w całym 

2013 roku z noclegów w Gminie Ogrodzieniec skorzystało 11,9 tys. turystów. 

  



II. Program emisji obligacji 

 

Gmina Ogrodzieniec wyemituje 7.000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 

1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem 

milionów złotych). 

 

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2015-2017 w następujących seriach:  

· Seria A15 o wartości 340.000 zł, wykup w 2020 roku, 

· Seria B15 o wartości 100.000 zł, wykup w 2020 roku, 

· Seria C15 o wartości 460.000 zł, wykup w 2020 roku, 

· Seria D15 o wartości 900.000 zł, wykup w 2021 roku, 

· Seria E15 o wartości 400.000 zł, wykup w 2022 roku,  

· Seria F15 o wartości 300.000 zł, wykup w 2022 roku, 

· Seria A16 o wartości 200.000 zł, wykup w 2022 roku, 

· Seria B16 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2023 roku, 

· Seria C16 o wartości 1.100.000 zł, wykup w 2024 roku, 

· Seria D16 o wartości 1.100.000 zł, wykup w 2025 roku, 

· Seria E16 o wartości 400.000 zł, wykup w 2026 roku, 

· Seria A17 o wartości 200.000 zł, wykup w 2026 roku, 

· Seria B17 o wartości 500.000 zł, wykup w 2026 roku. 

 

Cele emisji: 

· spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2015-

2017, 

· finansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2015-2017. 

  

  



III. Sytuacja finansowa Emitenta 

 

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe 

Gmina Ogrodzieniec zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miejskiej jest 

następujący:  

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/kategorie/uchwaly_9 

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

znajduje się pod adresem: 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/kategorie/obligacje 

B. 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 7.000.000 zł przez Gminę Ogrodzieniec. Wraz z 

wydaniem opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem 

podanym w punkcie A powyżej. 
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