SEROCK, dnia 31 grudnia 2019 r.

Uwaga:
1.
2.

Osoba skladajqca ohuladuenle obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego 1 zupelnego
wypelnlenla kaidej z rub*.
Jeiell poszczeg6lne rubryki nle znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanla, nalety wplsat ,&

M.
3.

4.

5.
6.

Osoba skladajqca ofwladuenie obowlqzana jest okreillt przynaleinoLC poszueg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowlqzali do majqtku odrqbnego i majqtku objetego maiteliskq wsp6lnokiq
majqtkowq.
Ohuladuenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
Oiwladaenle majqtkowe obejmuje r6wnlei wierqtelnofcl plenle2ne.
W czeki A ofwiaduenla zawarte sq informacje jawne, w cqfcl B zag informacje nleJawne dotyczqce
adresu zamleszkanla sktadajqcego ohuladczenle oraz mlejsca poloienla nleruchomofcl.

Ja, nitej podplsany, Artur Krzysztof Borkowrki
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Urodzony 5 styunla 1975 r. w Serocku
Burmistrz Miasta IGminy Serock
(miejscezatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pdnipce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1393)oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 18751, zgodnie z art. 24h tej ustawy oJwiadczam, i e posiadam
wchodzqce w sklad malienskiej wsp6lno4ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majptek odrebny:
1.
Zasoby pienieine:

- irodki pienieine zgromadzone w walucle polskiej: 38.100 PLN
-5rodki pienleine zgromadzone w walucie obcej: 300 USD, 199,61 EURO
- papiery wartosciowe: AKCJE
na kwote: 150.908,55 PLN
II.
2

1.

Dom o powierzchni: nie dotyuy m ,o wartoici: nie dotyuy tytul prawny: nie dotyuy

1

!.

Mieszkanie o powierzchni: nle dotyczy m ,o wartobck nie dotyczy tytut prawny: nie do-

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyay powierzchnia: nie dotyay
o wartoici: nle dotyaq
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
z tego tytutu osiagn~lem(.$am)w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokofci: nie dotycry
I.

4. lnne nieruchomoki:
I.powierzchnia: DZlAtKA

pow. 492 mZ[rozpoa~ta
budowa budynku mleszkalnego
jednorodzlnnego pow. 175 m2wramach maliehskiej wsp6lnold majqtkowej)

o wartoki: 59.040 PLN -dzlalka, warto6t budynku wg stanu wykohaenla 850.000 PLN
tytul prawny: wbsno6t nabyta na podstawle umowy z dnia 19 lutego 2007 r. uwarlej w fonnle aktu notarlalnego
nr Rep. A nr 133312007
iI. powierzchnia: DZlAtKA

pow. 318 m1

o wartoici: 38.160 PLN
tytul prawny: wtasnodt nabyta na podstawie umowy z dnh 19 lutego 20071. uwartej w formk aktu notarialnego
nr Rep. A nr 133312007
Ill.powienchnia: DZlAtKA

. pow. 952 mz

o wartoki: 95.200 PLN
Tytul prawny: wlasndt nab* na podstawie umowy zdnla 29 czerwca 2007 r. rawarte) w formle aktu
notariainego nr Rep. A nr 1025912007
IV. powienchnia: DZlAtKA

pow. 952 m2

o wartofci: 95.200 PLN
----------------

tytut prawny: wlasno0t nabyta na podstawle umowy z dnla 29 uerwca 2007 r. uwartej w fonnk aktu
notarialnego nr Rep. A nr 1025912007
V.

powienchnla: DZlAtKl
o pow. 328m1

o wartoici: 198.320

o lpunej pow. 2479 mloraz X udzlab w DZlAtCE

PLN

tytut prawny: wlasn& nab*
nr Rep. A nr 6029/2067

na podstawie umowy z dnla 11llpca 2007 r. uwartej w fonnle aktu notarlalnego

