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Informmę, że w 17 slyczniu 31114 r nabylem
mieni z ma!/,nnkq nicmchomuść w
Będzlnle. której powierzchnia d71'dlki
GH
ml.
wynosi
z akiu noinn'alnego wynikalo, 17
powierzchnia zabudowy wynosila 170 m3 budynku
fmlltowega,. Nnroniian pnwiorzchniz
budynku oncyna 19 niz, w skład wchodzii równie?
budynek gospodarczy o oowierzohm
zamz. łączna powierzchnia lokali
ll/yńcowych i uncszkainycii wynosiln 4135.91 1112.

,

1

w iym samym roku podatkowym dokonnlem sprzedaży dwoch

lokali mieszkalnych o
powierzchni 11537 m2 i 115,59 m2 w oknach
nntarinlnych doi. spizedzizy iii/w 1oka1i
wysiępuyc roznioo pomiedzy powierzchnią lokah
nzylkowych i mieszkmnych w wanilścl
435,91 mZ . 471,25 m3. Powsinin róznica m
14m, m3. ii odniesieniu do plemillnegn nkm
zakupu nieruchnmośm.

w 2013

roku, 11 czerwca dokonalem razem z
malzonki; nklu dnrowizny Jednego 7
lokaii mieszkalnych rm rzecz
naszego synh Dnminlka o powierzchni 53.47 m2. w iym
samym
roku ›przcdułem lez mieszkani: wmz
pomieszczeniami przynaieznymi o powierzchni
131,17 m2. Nndul w moim i małżonki posindnniu
pirzosraje 322,33 m2,

,

[mem

2014 roku powierzchnia uzyrknwo budynku
fmnluwcgu 47
m2
zmniejszyla się do powierzchni 230,79 mZ. zi puwwlzchnlil
budynku
oficyna pO/ustav. a
bez zmian i wynosila 327,18 m2,
w roku 211111, w wyniku sprzedaz) i aktu darowizny
powiemhnia budynku rronwwego nie ulegla zminnie i wynosiia 239.79
m2, ulczlz zmianie
powicizohnin budynku oiioyna 7 327.18 mZ do 82.54 m2.
w

,

w

związku z powyzszym w oświadczeniu majątkowym 'w rok
2015. w punkcie 4,
doiycznoym powierzchni nieruchomości. pomyikowo
iipisaicm wioikos'o powierzchni domu
iolicyny 330,97m2 (wylacznie lokhli micszkalnych), o winno byc
555,07 "12
uwzgiedninyąc

całkowitą pnwxerzchnię lokali mieszkAInych
pawtórzyłem ten sam 01.111.

1

uzy1kuyyych. W 20111, 2017. 21113 roku,

w 2011 roku przy sldadanru Ośwadczcma Majątkowcgv.
pomylkovm zawyżyłem
wanns'i:

powierzchni budynku głównego 1r11cyuy wpisując powierzchni::
w wy 330,47 rnz.
a winna by 322,33 rnz, upominając (› Lmniejszeniu ilości
posiadanych meuow w wyniku
spmdrrzy aktu damwizny w roku 2013. w lislcpmlzie 2011 roku
powlórzyłcm len mm
błąd, przeplsując au1ama1yczn1e dane z Leszłcgc oswiadczcma
maja_lkuwcgn
1

1

w 2019 roku składając oświadczcme

w moim

1

malżonki pus1adan1u. Podałem go

322.33 m2.

zn 2013 mk równie) podałem zayyyzuny— metraz
yy wysokoścn 35 „47
rnz, gdzie wmim wynosić

Jednocześnie 1nforuruy'ę. 1; w o
dczcniumąiąlkowym za rok 2014. w składanym w
2015 roku. pomyłkowo uy punkcie w.
wpisałem waność domu oncyuy w kwasu 00 rys
zl. a winno być wpisane 200
tys. Pomyłka nasrąpua W wyniku nie uwzględnienia
sprzeda/y
dwóch 1aka11 miesńmlnych w budynku franuruyrn
w kolejnych udach 1 yy składanych
oświadczeniach, kwota w punkcie 1v. Jestju/ wp1syyuura
pruw1d1auu_czy112001ys Dopiero
w oświadczeniu majątkowym, za mk 20111. skladdnym w 11surpndz1e
2011 roku. oraz w
oś 1addz=u1u mnjarkuuym
rok
aa1y
2013. :: nkladan 'm w 2019 roku, u punkcie
lv,
pnyblimna wartość budynku 1 0111 ny. wmna uyc zmniejszona z kwrny 200000 z1. 110
kwoyy
150000 zł, z uwagi na sprzedaż
darowuuę 1oka11 budynku . oficyna 1y-u sarnyur
zmniejszeniem pusindanych udz1u1o'w w nicmchomoścl.
1

„

1

1

w 2012 raku razem

z uudzrrnka pmiudalimy dua ud/ięlune
mdy1y
dokonywaliśmy 1:11 sum. Jeden był udzielony w 2001 roku na
kumę 65 ›y 5 dmgx kredyt na

1

1

kwotę 12 05111 0 z1.

w ośwmdczeniu mają!.kuwym składanym w 2014 roku, [,a rok

2013 podałem lgodme
z prau—dn w punkcie 10, dwa kredyty guldukowe z Faktycznym1 kwuuunx
pozosuuynu du
spłaty.

w uswiadczaruu

ma_iąlkowym składanym 111 2015 roku w punkcie x,
wmna być
un1sana kwom udzielonego kredylu gutówkowego
przez „(0130 do spYuly w wysokości
35772.51z1.
W usmadczeuiu majarkowyrn składanym w 2011,
roku. w punkue x. pudakrn
zgodnie z prawdą. kwotę kredytu pozosxdlą do splaty v1 yyy—s.
,1.

2885658 unmnuasr podalem
pomyłkcwo kwotę udzielonego krcdnu nochndowcgn
przez mBank, 111: w mku bie ącym.
którego począlck 1p1a1 w1n1an nasmpm nd marca 3016 noku. Nie
uyrdern jednak kredytu
golówkawego udzidoncgu przez PKOBP z dnia 5 kuiuuda 21115 roku .
kwoty puzusmuy do
splaty w wysokcśm 30537 z1. * dotycz) ur kredym nn ras/ru,
kwmę 42531, : z1.

W oświadczeniu mająlkowym składanym w 2017
roku, w punkcie x, podalem
zaniżoną kwole du splary 1802958 zl. a wrnnn być kwora 21203,13zl Podalern
zgodnie ze
sranern fakljcznyrn kwole do splaly kolejnego kreujrn
samochcdnwego w mBank. czyli
32467,Z| 71, ale nie nwzglednilern udzielonego krenyln
przez PKOBP l kwory pozosralej do
splary w wys 2920104 zl. koaounnn'ae pornylkowo uwzgledrnlern dwa„
a nie faktycznie
lrzy udzielane kreoyly. Podobna sytu' 'a naslaplia w kolejnyelr dwóch lauren

w oświadczeniu rnajalkowyrn

sklndanyrn w 2013 roku, w punkcie x, podalem
faktyczną kwole krerlyrn udzielonego przy mBank , pozostałego do splnly lj:
2551220 zl.
nalomiasl rne uwzględnilem pornylkowo kredylu udzielonego w 2015 rokn l
kwory poroslolej
do splaly ip 2161176 17,5 podany krenyr w PKOBP i kwola
oo
powstała
spiny. zoslala
pomylkowo obniżona do kwoty 9800 zl, a winna być wpisana kwola 1273193 zl.

w oświadczeniu majątkowym składanym

listopadzie 2018 roku. w punkcie x,
podalem zgodnie ze smncm fakrye/nyin kwole pamslalą do splnry kiedym
udzielonego w
2015 r, lj: 13357 211 zl, kwotę kredytu samoononowego
w wys. 18096133 zl, a powinienem
podać wyzsza lj. 1033458 zi Nie uwzglednllern pomyłkowo
kredytu nelzielonego w 2014
rokn l kwoty pozosralej do splary lj. 4157,25 zl.
w

oświaoerenin majarkowynr składanym w kwielnio 2019 roku, w
punkolo x.
podalem poprawnie wszyslkie udzielone i splaeane kredyry 741
wyjalklem pudpunklu 1..
gdzie faktycznx kwola do splaly wynosila ”569,69 zl, a pornylkowo
wpisnlenr IZóćbJó
ja
7,a ro, w

zl.

Jednooreśnio informuję, iz ilo lei pory slarnlern się z
należyan «aronnos'cro
przekazywać informacje o maląlku xxx ólnym, a nicścl'slns'ci nie mial) wplywu
na zmiane
wym-aro ponalkow np na niekorz
nrzeaow podnlkowych, oraz rne inlaly olrnraklern
celowego wprowadzenia w bląd lnb nkryela jakichkolwiek danych
lnl'onnnje rowniez, lz
mnie oświadczenia majątkowe. om transakcje dolye/aee nieruchom
ixzec/y nlelrornyeln~
byly przedmiolem sprawdzenia przez Izbę Skarbowa w Kalowieaolr
21115
w
w ubiegłym
roku przez Umyj Skarbowy w Bedzinre l przebiegły
ocena pozylywnn. w przyszlos'er
doła/e; wszelkich srarari. by podawane infonnaoje w oświadezenlaen
nraiolkowyelr byly
jeszoze burd'liej rzolelne l zgodne ze slanern lakryeznyrn oraz „
nalerla srarannosela bede
wrelokrolnle sprawdzał doknrnenly dosrareznne mi
przez inne pudmioty występujące w
chxmklerze wydawanych decyzji
›
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