
osoby wyda,,...,,,,,cej 
decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 

Uwaaa: 

Serock, dnia 26.04.2019r. 
Imlebcowdtl 

- 
1. Osoba skladajqca 05wiadwenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego 

wypelnienia kaidej z ~ b r y k .  
2. JeFeli poszczeg6ine ~ b r y k i  nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, nalety wpisaC 

,rile dotvczv". 
3. Osoba skladajqca 04wiadczenie obowiwna jest okre5liC pnynaletnobt poszczeg6lnych 

skladnlk6w majqtkowych, dochod6w i zobowlqzah do majqtku odrgbnego I maktku objetego 
maltehskq wsp6lnoQciq majqtkowq. 

4. Odwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. 05wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierrytelnoJc1 pienigtne. 
6. W wgdci A obwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w wgdci B za5 lnformacje niejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwladczenie oraz miejsca polotenia 
nleruchomoSci. 

Ja, niiej podpisany(a) Ewa Piech6r (Zajqczkowska) 
(Imlona I narwlrko oral nazwlsko rodowel 

urodzony(a)11.08.1967r. w Serocku 

Urzad Miasta i Gminy w Serocku ul.Rynek 21,OS-140Serock 
lnspektor ds. wymiaru podatk6w i oplat 
Imlelscezatrudnknla, stanowlrko lubfunkcjal 

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2 1  sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoici 
gospodarczej przez osoby pdnigce funkcje pubiiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z an. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  
posiadam wchodzace w sktad matienskiej wspblnoici majqtkowej lub stanowigce m6j majatek odrgbny: 

1. 
Zasoby pienieine: 
- Brodki pienieine zgromadzone w walucie poiskiej: trzysta ztotych - majqtek odrpbny 
-6rodki plenigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
- paplery wartoiciowe: nie dotyczy 
na kwotg: nie dotyuy 

11. 
1 Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartoici: nie dotyczy, tytut prawny: nie dotyczy 

2 Mieszkanie o powierzchni: 33,19m', o wartobci: 90.000zl, tytut prawny: Postanowienie Sqdu 
Rejonowego w Legionowie I Co 1733115 z 23.05.2016r. - rnajptek odrebny 

3 Gospodantwo rolne: rodzaj gospodarstwa: indywidualne, 
powierzchnia: 3.18 ha 

o wartoici:70 tys.zt 
rodzaj zabudowy: nie dotyczy 
tytut prawny: KW OSlU/OOO22190/4, KWOSlU/00052871/1- malieriska wsp6lnoit majatkowa 
Z tego tytulu osiqgnqtem(@am) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokoici: 0.00 zl. 



4. lnne nieruchomoici: 
powlenchnia: a) dziatka budowlana o pow.808 m2, 

b) dzialka budowlana o pow.334 m2 + budynek mieszkainy w trakcie budowy od 2012r. 
o wartofci: a) 100 tys.d 

b) 140 tys.d 
tytut prawny: a) Kw WAll/00044980/6 - matiehska wsp6lnoit majqtkowa 

b) Kw WAlL/00001860/6 - majqtek odrebny. 

111. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta udziat6w: nie dotyczy 
udzlaty te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% udziat6w w sp6tce: nie dotyczy 
Z tego tytutu osiggn#em(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta akcji: nie dotyuy 
akcje te stanowiq paklet wigksly n i i  10% akcji w sp6lce: nie dotyczy 
Z tego tytutu osi~gnqtem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

v. 
Nabylem(am) (nabyl m4j mationek, z wyt?czeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od 
Skarbu Palistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich miqzk6w, 
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze 
przetargu - naleiy podaC opis mienia i date nabycia, od kogo: 

Niezabudowana nieruchomoit rolna o powierzchni 0.98 ha, nabycie w dniu 26.02.2014r. od Agencji 
Nieruchomo~ci Rolnych Oddzial Terenowy w Warszawie (akt notarialny Rep.A.Nr 1379/2014) - matiehska 
wsp6lnoJt majqtkowa. 

VI. 
1. Prowadze dziatalnoit gospodarczq"(naleiy podat formg prawnq i przedmiot dziatalno9ci):nie dotyczy 

- osobiiue: nie dotyczy 
- wspblnie z innymi osobami: nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(.$am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam ddatalnoiug gospcdarczg iub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalndci 
(naleiy podat formg prawnq i przedmiot dziatalnoici):nie dotyczy 
- osoblScie: nie dotyczy 
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyuy 

Z tego tytutu osipgnqtem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

VII. 
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spMki):nie dotyczy 
- jenem utonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem ulonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy 
- jestem utonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgn#em(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyuy 

2. W spMdzielniach: nie dotyczy 
-jestem utonkiem zarzqdu (od kiedy):nie dotyczy 
- jenem ulonkiem rady nadzorcze 'n(cd kiedy): nie dotyczy 
-jestem ulonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgnqlem(g1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy 



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoit gospodarczq: nie dotyczy 
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyuy 
- jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlern(g1am) w roku ubieglym doch6d w wysokofci: nie dotywy 

VIII. 
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajgt, z podaniern kwot 
uzyskiwanych z kaidego tytulu: 

Urnowa o pracg - Urzqd Miasta i Gminy w Serocku -doch6d za 2018r.: 58.943.46 zl brutto 
lnne tr6da - 100.00 zl 

IX. 
Skladniki rnienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy 
podat rnarkg, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 
Zobowiqzania pienigine o wartofci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poiyczki oraz warunki, 
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniern, w jakiej wysokofci): 
Kredyt got6wkowy na zakup mieszkania opisanego w pkt.ii.2 - Bank Sp6tdzielczy w Legionowie 0)Serock - 
umowa z dnia 10.05.2016r. w wysokdci 53.000 zC malieliska wsp6lnoit majqtkowa. Kwota do sptaty na 
drier5 31.12.2019r. - 35.328 zl. 

Powyisze odwiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 4 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci. 

Serock, 26.04.2019r. 

(rnieJxowolt, data) 

NiewlaYwe sknflit. 
' Nk dohpydzlalalnoM wytw6rae) w rolnictwle w zakresie produkcji rollinne) i zwierz$cej, w formle i zakresie gospdantwa mdzlnnego. 

N k  d o m  rad nadzorcavch spMdzlelnl mieszkaniowych. 


