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L Podstawoweinformacje

A. Dane teleadresowe

Emitentem obligacjijest Miasto i Gmina Ogrodzieniec (dalej: Gmina) znajdujEca sie w wojew6dztwie

Slqskim, w powiecie zawierciaiskim. Przedstawicielem Gminy jest Burmistrz Andrzej Mikulski.

lednostka ma swojq siedzibq w UrzQdzie Miasta i cminy mieszczqcym siq przy placu Wolno<ci 25,42-

440 Ogrodzieniec. Z L,rzQdem Miasta iGminy m02na skontaktowaa siq telefonicznie, pod numerem

(32) 670-97-00 lub drogq elektronicznq pod adresem: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

B. Charakterystyka Ernitenta

Gmina Ogrodzieniec zajmuje obszar 85 kmz. Wedlug danych GUS z koica 20j.5 roku cmina liczy

9.223 mieszkaic6w, a gqsto66 zaludnienia to w przybliZeniu 109 os6b/km'z. crnina Ogrodz;enie€ leiy

w poludniowej czeici powiatu zawiercia6skiego. Bezpoirednio graniczy z nastQpul'Ecymijednostkami:

Klucze, Kroczyce, tazy, Pilica, Zawiercie.

Rysunek l, 6nina Oqrod2ieniec w powiecie zowierciohsktm



1 nfrosttu ktu ro w G mi n ie Og rod zie niec

Ogrodzieniec leiy na skrzyiowaniu dw6ch wa2nych d16g wojew6dzkich:

. DW 790 - tEczqcej Dqbrowq G6rniczq przez Ogrodzieniec z Pilicq, przebiegaiEcej przez

powiat grodzki Dqbrowa Gdrnicza oraz powiat zawierciahski, a na jego obszarze przez Bminy:

lazy, ogrodzieniec, Pilica,

. DW 791 - lqczEcej TrzebiniQ (DK 79) z Poczesnq (D( 1). Gmina Ogrodzieniec posiada dobrze

rozwiniqtq komunikacjq. Uslugi w tym zakresie lwiadczone sq przede wszvstkim przez

prywatnych przewoinik6w,

W Zawierciu, oddalonym o 10 km od Ogrodzieica, znajduje siq wazny wqzet komunikacji kolejowej

Polski Poludniowej. Z Zawiercia kursuje sie6 bezpojrednich polqczefi z Warszawq. Najbli2szy

miedzynarodowy port lotniczy znajduje siQ w Katowicach-Pyrzowicach i Krakowie- Balicach.

Gaspadorko Gmi ny Og rodzie nie c

Wedlug danych GUS na koniec 2016 roku na terenie Gminy Ogrodzieniec funkcjonowalo 936

podmiot6w gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, z czego zdecydowanq wiqkszose stanowily

osoby fizyczne prowadzqce dzialalnoie gospodarczq. FunkcjonujEce na terenie Gminy Ogrodzieniec

podmioty gospodarcze dzialajq gt6wnie w zakresie sekcjj G (handel hurtowy idetalicznV; naprawa

pojazd6w samochodowych), sekcji F (budownictwo) oraz sekcji C (przetw6rstwo przemyslowe). le(li

chodzi o strukturQ wtasnoSciowq podmiot6w zarejestrowanych na terenie Gminy Ogrodzieniec to

zdecydowanq wiQkszose stanowiq podmioty naleiqce do sektora prywatnego (910 takich podmiot6w

na koniec 2016 r.).



ll. Programemisjiobligacji

Gm;na Ogrodzieniec wyemituje 6.600 (slownie: sze<i tysiQcy szeiaset) obligacji o warto(ci nominalnej

1.000 zl (slownie: jeden tysiqc zlotych) kaida, na lAcznA kwotq 6.600.000 zl (slownie: szeie miliondw

(7a(;(or rv(ia.v 7l^rv.h\

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2017-2020 w nastqpljEcych seriach:

Seria C17 o warto<ci500.000 zl, wykup w 2027 roku,

Seria D17 o wartosci300.000 zl, wykup w 2027 roku,

Seria A18 o wartosci200.000 zl, wykup w 2027 roku,

Seria 818 o wartoici 1.000.000 zl, wykup w 2028 roku,

Seria C18 o wartoici 1.000,000 zl, wykup w 2029 roku,

Seria D18 o wartoSci 1.000.000 zt, wykup w 2030 roku,

Seria E18 o wartoSci200.000 zi, wykup w 2030 roku,

Seria F18 o wartoici 200.000 zl, wykup w 2032 roku,

Seria G18 o wartosci300.000 zl, wykup w 2031 roku,

Seria A19 o wartosci 1,000.000 zl, wykup w 2032 roku,

Seria A20 o wartosci900.000 zt, wykup w 2031 roku.

Srodkipozyskane z emisjiobligacjizostanq przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budieiu

Gminy Ogrodzieniec na lata 2017-2020, w tym na pokrycie wydatk6w zwiEzanych z finansowaniem

inwestycji oraz splatQ wcze(niej zaciqgniqtych zobowiqzai z tytuiu emisji papier6w warto(ciowych,

zaciEgnietej po2yczki i kredyt6w.



lll. Sytuacja fina nsowa Emitenta

A, Dane z wykonania bud2et6w oraz uchwaly bud2etowe

Gmina Ogrodzieniec zapewnila dostep do archiwalnych uchwal bud2elowych oraz uchwal w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud2et6w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Urzedu Gminy Ogrodzieniec. Adres strony zawierajqcej uchwaly Rady Miejskiej jest nastqpujEcy:

http://www.osrodzieniec.bip.iur.pllkatesorie/kadencia 201420L8

Dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji zostaty zebrane pod

nastQpl.rjqcym adresem:

http://www.osrodzieniec.bip.iur.pl/katesorie/obliaacie


