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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

)

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
nalety wpisad ..nie dofyczy".

3. Osoba skladajqca

w konkretnym przypadku

oSwiadczenie obowiqzana

zastosowania,

jest okreSli6 przynale2no5d

poszczegtflnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malZerlsk4 wsprilnoSci4 majqtkow4.

do maj4tku

4.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju iza granicq,

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgSci A o5wiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce

poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nizej podpisany(a),

piotr

Adam Luczak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) og.

04.1982r. w Sieradz

gospodarstwo rolne - rolnik,

Radny Gminy Wr6b1ew

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz1dzie gminnym (Dz. U. 22078r.
poz. 994 z p62n. zm.), zgodnie z afi.. 24h tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodz4ce w sklad
malZeriskiej wsp6lnoSi maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

-Srodkipienigznezgromadzonewwaluciepolskiej:10.63o,6L2L malzehska wsp61no56
mai atkowa

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie
. na

nie dotyczy

doLyczy

kwotg:

il:

nie dotyc2y...........

l. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie doLyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo
o wartoSci: 41 0.000, 00 z!rodzaj zabudowy: nie dotyczy

rolne, powierzchnia: t+ , O4ha

tltulprawny:Akty notarialne: Rep.A Nr 1709/2003, Rep.A Nr 163 /ZOOS maj4tek odrgbny, Rep.A Nr 5688/2010 - malzeriska wsp61no56
maj 4tkowa,
Z tego tytutu osi4gnqlem(gtam) w roku na dzien 1 6.09.201 8 roku doch6d w wysokoSci:
DrzvnhAA. (Q 785,50 zL, doch6d: _ 8 .61 2,14 zI_
! ! a_I vrrvs

-

malzeriska wsp6lnoSi majatkowa

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie doLyczy
o wartoSci: nie dot.yczy
tytul prawny: nie dol-yczy

III.
w sp6lkach handlowychztdziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby-nale|y podai liczbg i emitenta

1. Posiadam udzialy

udzial6w
ni a rlnl- rrazrr
va_u

..........

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0o/o udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w: nie dotyczy ..........

0

..........

zL

- nale?y podad liczbg i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zI

IV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
w kt6rych uczestnicz1 takie o soby -nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

przedsi gbiorc6w,

nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz r0

z

%o

akcjiw sp6lce:

nie

dory c2y...........

tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

2. posiadam ur.3. *'in ,y;h
akcji: nie doLyczy

izI
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V.

Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, z wyL1czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostet samoir4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej 1uA zirqLku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy poda6 opis mienlia
i datg nabycia, od kogo:

-

nie dotyczy

VI.
l. Prowadzg

dzialalnoSd gospodarczq (nale|y podai formg prawn4 i przedmiot

::::l:l:::::l
- osobiScie

::: ::iit1l

nie

dotyczy
- wsp6lnie z inn5rmi osobami

Z

nie

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

0zL

dotyc2y...........

w roku ubieglym przychod, i

doch6d

w

wysokoSci:

2. Zaruqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dziaNalnofici (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci):
dotyczy

nie

- osobiScie

nie

dotycay...........

G;i;i;;il^tffi;-i;i";;;;;;

..................
ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

:

o zt

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dotyczy...........
............................

nie dotyczy .........
nie

dotyc2y...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zI-

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tyiuilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1. wynagrodzenie ze stosunku pracy - I9.I52,51
2. dieta radnego - 3.100,16 zI- majqtek odrgbny

zI-

rx.

'

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci povryZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):

Ciagnik rolniczy
4270, rok produkcj ! 2002,
KUBOTA M 7060, rok produkcji 201-3,
MF 4235, rok produkcji 2001,
sadzarka karuzelowa, sortownik, opryskiwacz polowy,
samoch6d osobowy KIA CARENS, rok produkcji 2007
- mal-Zehska wsp6lno6i maiatkowa
z

MF

X.
Zobowi1zania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zNotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
Po2yczka BZWBK Leasing SA zwiazana z realizacla programu ,,ModernLzacla

gospodarstw rolnych" w wysokoSci 151.290,00 zL, zaci4gnigta w dniu
28.03.20!4r. , termin splaty 25.03.20I9r. , warunki splaty 2 raLy w
-^,, !v^u.
^.i
-^t-,,
urqvu
Stan zadluzenia na dziefi 16.09.20I8r. 14.362,73 zL.
- malzefiska wsp6l-noSi maiatkowa

Krerlvf" nreferenevinv
kloskor^rrr olrrofg14g w Banku Sn6ldziclc'zvm
.v'
r.r Qi ar:r{zrr,
Oddzial Wr6blew w wysokoSci 25.000r 00 zl , zaci4gnigty

w dniu 27.03.2016r. , termin splaty 07.06 .20I9r. , warunki splaty
2 raLy w ci4gu roku, wysokoS6 raty 3.574,00 zI-. Stan zadluzenia
na dziefr 16.09 .2018r. 10.713, 00 zI.

- majatek

odrebny

4

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

(podpis)

(miejscowoSi, data)
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