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Terespol 2020 roku

UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca o3wiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawd+ slarannego i zu

rubryk.
ienia kaldej z

2. Jeleli poszczeg6lne rubryki nie majdujq w konketnym pzypadku zastosowania, nal ,,nie dotyczy"
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zanajest oke6lii prrynalemoli poszczeg6lny maj4tkor,rych.

dochod6w i zobowiqzai do majqtku odrgbnego imaj4tku objetego mal2erisk4 wsp6
4. Oiwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje rownie2 wierzytelnoSci pieniQzne.

maj4tkow4.

6. W czqsci A oSwiadczenia zawane sq informacje jawne, w czg6ci B zal informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoJci.

czE,sc t
Ja, ni2ej podpisany(a), Agnieszka Ewa Marczuk nazwisko rodowe Zdufska
urodzony(a) 20.01.1972 r. w Bialej Podlaskiej
Zatrudniona w: Urz4d Miasta Terespol, ul. Czerwonego KrzyLa26,2l-550 Terespol
Na stanowisku: inspektor ds. wymiaru podatk6w i oplat lokalnych

l. Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienigine zgrornadzone w walucie polskiej : 3.000 zl
- Srodki pienigme zgromadzone w walucie obcej ..nie dofvczv"
- papiery warto6ciowe: ..nie dolvczy"
na kwotg ..nie dotvczv"

II.
1. a) Dom o powierzchni: I18,30m2, wartosi: 185.600 zl. tytul prawny: malzefska wsp6lno56 maj4tkowa.

b) udzial 3/40 w domu o powierzchni 100 m2, wartosd udzialu: 4.500 zl., tytul prawny:

wsp6hvlasnoSd maj4tkowa udzial w spadku,

2. Mieszkanie o powierzchni: 48 m2, wartodi: 285.000 tytul prawny: mal2eiska wsp6lnodi maj4tkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..nie dotycz.v", powierzchnia: ..nie dotycry",
o wartosci: ..nie dotvczv"
rodzaj zabudowy: ,rrie dotyczy".
tytul prawny: wlasnoSi, wsp6hvlasnoSi,

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: .-nie dowczv".

osebq-e+a.*}q-erero'oo, *lljff;1,*;{i, " 
administr ac11y;,D,

i*'fr

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. zZ0l7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz4&ie gminnym (Dz. U.22017 r. poz. 1875 ), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam,2e
posiadam wchodz4ce w sklad mal2efiskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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4. Inne nieruchomodci:

a) dzialka 1200 m2, wartosi: 14.400 zl.,tytul prawny: mal2eriska wsp6lno56 majqtkow4
b) udzial 3/40 w dzialce o powierzchni og6lnej 1700 m2, warto66 udzial,t:2.250 zl., tynrl prawny:
wsp6hvlasnoSi maj4tkowa udzial w spadku,

c) udzial 3/40 w budynku gospodarczym o powierzchni og6lnej 38 m2, warto5i udzialu: 750 zl., tytul
prawny: wsp6lwlasnoS6 majqtkowa udzial w spadku,

III. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta udziai6w: ..nie dotyczy"
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10%o udzial6w w sp6lce: ..nie dotyczy"
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .,nie dotyczy"

IV. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji: ..nie dotvczv"
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10% akcj i w sp6lce: ..nie dotycry"
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..nie dotvczv"

V. Nabytem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du ter,,torialnego,
ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegaio zbyciu w drodze
przetargu - naleiry podai opis mienia i datg nabycia, od kogo : ..nie dowczy"

VI.
l. Prowadzg dzialalno6i gospodarcz4t2l (nalezy poda6 formg prawn4 iprzedmiot dzialalno6ci):

.nie dotyczy"
osobiScie ..nie dotyczv"

- wsp6lnie z innymi osobami ..nie dotyczv"
Z tego tytulu osi4gn4iem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ..nie dotvczy"

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 Iub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnodci
(nale2y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci):

- osobidcie..niedotvczv"
wsp6lnie z innymi osobami ,.nie dotyczy"

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..nie dotvczv"

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .lie dotyczf"

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ..nie dotvczv"

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..nie dotyczv"

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ..nie dotvcrv"
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .,nie dotyczy"
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2. W sp6ldzi elniach:,,nie dotyczy"

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ..nie dolycz.v"
jestem czlonkiem rady nadzotczejl3l 1od kiedyl: ..nie dotycry"
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ..nie dotvczv"

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: ..nie dotyczv"

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarcz4: .,nie dotycz.v"

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ..nie doWcz.y"
jestem czlonkiem rady nadzorczeJ (od kiedy) ..nie dotvczv"

- jestem czlonkiem komisji rewizyj nej (od kiedy): .:rie dotyczv"

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..nie dotyczy".

VIIL Inne dochody osi4gane z Otutu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
Umowa o pracA - 47 .964,51 zl. brufto,

lrne ir6dla - 473,60 zl. brutto

Umowa zlecenie - ..nie dotyczy"

IX. Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji):

Opel Insignia,20l I

X. Zobowiqzania pienigine o warto5ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty i po2yczki

oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

Kredtt hipoteczny w wysokoSci 33.577 zl. zzci4gngty w Banku PEKAO S.A. na dokoriczenie inwestycji-

budowa domu.

Kredyt hipoteczny w wysokoSci 31.824 zl. zaci4gnigty w Banku PEKAO S.A. na zakup mieszkania.
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CZESC B

Adres zamieszkania osoby skladaj4cej oSwiadczenie:

2l-550 Terespol ul. Kraszewskiego 35 B

Miejsce polozenia nieruchomodci wymienionych w punkcie II czg5ci A (adres):

1. a) Terespol ul. Kraszewskiego 35 B,2l-550 Terespol

b) Piszczac ul. Stodolna 6, 2l-530 Piszczac

2. Warszawa, ul. Wrzeciono 7
3. .nie dotvczv"
4. a) Terespol ul. Kraszewskiego 35 B,2l-550 Terespol

b) Piszczac ul. Stodolna 6, 2l-530 Piszczac

c) Piszczac ul. Stodolna 6, 21-530 Piszczac

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Terespol, dn. 12.11.2020 r.
(miejscowo5d, data)

(

(podpis)

[] NiewlaSciwe skesIiC.

[2] Nie dotyczy dzialalno$ci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzQcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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