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Przepisy pozostawione w mocy do 31.12.2013 r. 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 30 czerwca 2005 r. 

 

o finansach publicznych 

 

 

 

Art. 169. 

1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o któ-
rych mowa w art. 82 ust. 1, 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należ-
nymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na 
cele określone w art. 82 ust. 1, 

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji 

2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, przekroczy 
55 %, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12 % planowa-
nych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w 
całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji. 

3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do: 

1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych 
w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 3; 

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym reali-
zującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. 

 

Art. 170. 

1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budże-
towego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednost-
ki w tym roku budżetowym. 

2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorial-
nego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym ro-
ku budżetowym dochodów tej jednostki. 

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papie-
rów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową za-
wartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3. 

Opracowano na pod-
stawie: Dz. U. z 2005 
r. Nr 249, poz. 2104, 
Nr 169, poz. 1420, z 
2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 708, 
Nr 170, poz. 1217 i 
1218, Nr 187, poz. 
1381, Nr 249, poz. 
1832, z 2007 r. Nr 82, 
poz. 560, Nr 88, poz. 
587, Nr 115, poz. 791, 
Nr 140, poz. 984, z 
2008 r. Nr 180, poz. 
1112, Nr 209, poz. 
1317, Nr 216, poz. 
1370, Nr 227, poz. 
1505, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 62, poz. 
504, Nr 72, poz. 619, 
Nr 79, poz. 666. 
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4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania re-
alizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refun-
dacji dokonanych wydatków. 

5. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, 
nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, 
jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościo-
wych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu 
spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2. 

 

Art. 171. 

Przepisy art. 169 i 170 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 

 


