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Terespol, dnia 25.01.2021r.
(miejscowo<t)

Uwata:
1. Osoba stladalQca o{wiadczenie obowiltana jest do rgodneto z prawd+ starannego i :upelnego wypelnienia kaidei
z

rubryk.

2. Jeieli postczeS6lne rubryki nie znajdula w konkretnym pr.ypadku zastosowania, naleiy wpisat,,nie dowczv".

3. osoba skladaj4a oSwiadcrenie obowiaEna.iest okreJlia prrynaleinoSc posrczeg6lnych skladnik6w maietkowych,
dochod6w i robowiQrai do marQtku odrgbnego i maiettu obieteSo maliefskq wsp6lnoScie maiatkowe.
4. Oiwiadcrenie o stanie malqtkowym dotycry marEtku w kraiu I za granice.
5. OgwiadcEnie o stanie maiqtkowym obejmuie r6wniei wlerzytelnogci pienieine.
5. w cre{ci A oJwiadcrenia zawarte sQ informacie iawn€, w creici B zaa informacre nie.iawne dotycrQce adresu
tamieszkania skladaiecego oswiadcrenie orat mielsca poloienia nieruchomoJci.
czEse A
Ja,

niiej podpisany(a), Dariusz Herlikiewicz
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.02.1974r. w Bialej Podlaskiej
Lubelski ZarzEd Obslugi Prze.jft Granicznych, Kierownik Zespciu Drogowego i Kolejowego Pzej{cia
Granicznego w Terespolu
{miej$e ratrudnienia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o(wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad matieiskiej
wsp6lnolci ma,qtkowej lub stanowiace m6i majQtek odrqbny:
t.
Zasoby pieniqine:
Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: 3 000,00 zl.
6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie

-

dotyczy

ll,

1. Oom o powierzchni: 180 m2, o wartoici: 300 000,00 zl.

tytul prawny: wsp6hrvlasnoSC matieiska
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy
q^ul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
- uiytki rolne powierzchnia: 2,79 ha, udzial % czqici, o wartoici: 21 000,00 zl;
- uiytki rolne powierzchnia: 3,85 ha udzial % czqsci, wsp6lwtasno36 matiedska, o wartoici: 18 000,
- uiytki rolne powierzchnia: 1,25 ha wsp6'h^/lasno{t matieiska, o wartoSci: 30 000,00 zt,
Z teSo tytulu osi4gnqlem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: 0 zl.

21.

4. lnne nieruchomoici:
powierzchnia; nie dotyczy
o wartoici: nie dotyczy
q ul prawny: nie dotyczy
.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiy podaC liczbq i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6tce: nie dotyczy
z tego Mulu osiEgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta udziat6w: nie dotyczy
Z tego tytulu osiQgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy
tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiy podaa liczbq i emitenta akcii: nae dotycry
akcje te stanowie pakiet wiqksry nii 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy

q

ulu osiegnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleiy podaa liczbq iemitenta akcji: nie dotyczy
z tego

Z

tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

v.
Nabylem (nabyl m6j mationek, z wyl4czeniem mienia prrynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Paistwa, innej paristwowei osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu
w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia idatq nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1. Prowadzq dzialalnoid gospodarczq (naleiy podai forme prawnq i przedmiot dzialalno(ci): nie dotyczy

-

osobiScie nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry
Z tego q ulu osiQgnqlem w roku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy
2. Zan4dzam dzialalnosciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoici
(naleiy podai formq prawnQ i przedmiot dzialalnofui): nie dotyczy
- osobiicie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego Mulu osiQgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: nie dotyczy

v[.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z

tego tl/tulu osiEgn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v

.

tytulu zatrudnienia lub inne.j dzialalnoSci zarobkowej lub zajqi,
kwot uryskiwanych z kaidego t\dulu:
lnne dochody osiqgane

-zq
-zq

z

z podaniem

ulu zatrudnienia - 58208,14 zl.
ulu funkcji radnego - 5830,00 zl.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai markQ, model i rok produkcji): Volkswagen Passat 2004r, Honda CRV 2008r.Audi A4 2007r.

x.
Zobowiazania pieniqine o wartoJci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniQte kredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci)
ING Bank SlQski S.A. poiyczka 34736,58 zl. (zakup samochodu) udzielona w 2017r. na 8 lat.
czEsc B
Adres zamieszkania osoby skladajqcej oswiadczenie; Terespol, ul. Blotk6w 75
Miejsce poto2enia nieruchomosci wymienionych w punkcie ll czq{ci A (adres}:
1. Terespol, ul. Blotk6w 75
2. nie dotyc2y
3. Dobry6 Duiy gm. Zalesie, Polatycze gm. Terespol, El2biecin gm. Kodei,
4. nie dotyczy

Powyisze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a),

ii

na podstawie art.233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Terespol, dnia 25.01.2021r.
(miejscowo3d, data)

Dtrr. tA?'r

ko^Lb{,uc-^

(podpis)

