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WYJASNIENIE/KOREKTA
W odpowiedzi na pismo WOiK.rk.2124.1.08.2015 wyja5niam , ze w ,pierwszym" oswiadczeniu maj~tkowym oraz
oswiadczeniu maj&tkowym za rok 2013 omylkowo podalem metraz domu mieszkalnego oraz powierzclmi dzialek.
Oswiadczam, ze od chwili zakonczenia budowy w rokn 2004 powierzchnia domu mieszkalnego nie ulegla zmianie.
Podobnie jak nie zmienila si~ powierzchnia dzialek od chwili ich nabycia.
W zwi~zkn z powyzszym odpowiednie wpisy w
brzmiee:

c~sci

A II ,pierwszego" oswiadczenia

maj~tkowego

powinny

II.
1. Dom o powierzchni: UZytkowej 117,60 m2 i powierzchni zabudowy 143,20 m2, o wartosci: 450 000 PLN tytul
prawny: wlasnosc prywatna- malzenska wsp6lnosc maj~tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: 72,3 m2, o wartosci: 210.000 PLN tytnl prawny: wlasnosciowe prawo do 1oka1u
sp61dzielczego - malzenska wsp6lnosc majqtkowa
4. !nne nieruchomosci
Dzialka pod domem o powierzchni 927 m.kw. o warto8ci 40.000 PLN tytul prawny: wlasnosc prywatna - mali:eriska wsp61noS6
majqtkowa.
Dzialka budow/ana o pow. 920 m kw. o warto8ci 39.000 PLN tytul prawny: wlasnosc prywatna -ma/i:eriska wsp6/nos6
majqtkowa.
Dzialka budowlana o pow. 902 m kw. o warto8ci: 37.000 PLN tytul prawny: wlasno86 prywatna · ma/i:eriska wsp6/nos6
majqtkowa.
Oraz w zeznaniu na rok 2013:

II.
I. Dom o powierzchni: UZytkowej ll7,60 m2 i powierzclmi zabudowy 143,20 m2, o wartosci: 407 000 PLN tytul

prawny: wlasnosc prywatna- mal:lei\ska wsp6lnos6 majljtkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: 72,3 m2, o wartosci: 210.000 PLN tytul prawny: wlasnosciowe prawo do lokalu
sp6ldzielczego - malzenska wsp61nosc majqtkowa
3, !nne nieruchomosci
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Dzialka pod domem o powierzchni 927 m.kw. o wartosci 43.000 PLN tytul prawny: wiasnosc prywatna - malienska wsp61nos6
majqtkowa.
Dzialka budowlana o pow. 920 m kw. o wartosci 43.000 PLN tytul prawny: wlasnosc prywatna -malzenska wsp61nos6
majq!kowa.
Dzialka budowlana o pow. 902 m kw. o wartosci: 40.000 PLN tytul prawny: wiasnosc prywatna- malzenska wsp61nosc
majqtkowa.

Ponadto w zwitjzku z faktem, ze omylkowo nie wykazalem 5rodk6w zgromadzonych w ramach III filaru
ubezpieczeniowego :
Odpowiedni wpis w cz~sci A I ,pierwszego" oswiadczenia majqtkowego powinien zostac uzupelniony o :
- srodki pieni~zue zgromadzone w III filarze - 2296,23328 jednostek o ltjcznej wartosci 23501,95 PLN
Odpowiedni wpis w cz~sci A I oswiadczenia majqtkowego za rok 2013 powinien zostac uzupelniony o :
- srodki pieni~zne zgromadzone w III filarze- 2377,63124 jednostek o lqcznej wartosci 24667,45 PLN.
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