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osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

rzypadku zastosowania, należy wpisaé'l!ggĘ@y''.
przynateżnośó poszczegóInych składników
ego l majątku objętego maľżeńskąwspólnoĘ majątkową.

ężne.
B zaś informacje niejawne dotyczące adĺesu

ożenia nieruchomości.

czĘŚl A
.la, ňize; podpisany Marcin Uchman, urodzony 29 lipca 1980 roku w Mińsku Mazowieckim

Miejsce zatrudnienia:
Urząd Gmĺny CegłrÓw

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziďalnoŚci
.U. Nr 106, poz. 679,21998 r' Nr 113, poz.7'|'5 iNr 162,
. 306 oraz 22002 r., Nr 113, poz' 984 i Nr 214, poz. 1806)
m (Dz.U. z2oo1r' Nr 142, poz. 159'| oÍazz 2002 r. Nr
z.1271i Nr 214, poz. 1806)' zgodnie zaĺt'24htel
eńskiej wspól ności majątkowej l u b stanowiące mój

majątek odrębny:

l. Zasoby pieniężne:
Zasoby pĺenięzne zgromadzone w walucie polskiej (stan na 31 grudnia 2011 r'):

(konta bankowe i lokaty) - ok. 8.0ül zł
Ěolisa ubezpieczeniowa poĘczona funduszami inwesýcyjnymi_ ok. 3 800zł (wpłaty)

Środki pieniężne posiadane w walucie obcej: Nie doýczy
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oraz kwoty podaku (19%), waĺto# wg infoĺmacji z*Bez uwzględnienia gowizji przy spneclaży l<woý podaku Biura Mak|eĺskiego.

il.
1' Dom o powiezchni 776,55 m'(wým 18,97m2 gaĺaz) owartoŚci ok.45o.o00zł

Tytuł präwny akt notarialny, repeftorium A 5315/2001,wlasność obciążona hlpotekąw związku z
kredýem bankowym

2. Mieszkanie o powiérzch ni: nie doýczy m2 o wartości nie doýczy 
I

Tytuł prawny nÍe dotyczy 
l

3. Gospodarstwo rolne:
rodzĄgospodarstwa: rolne, powiezchnia: 4ha (+ 2,o7ha w uzy\kowaniu)' . .

o warłoŚci ok.20.(N0zI (z wyĘczeniem powierzchni będącej w uŻýkowaniu).
rodzai zabudowY: bez zabudowY.

ýtuł prawny: akt notarialny, repeĺtoium A 5345ľ2001,
nabýe w drodze darowiząy od rodziclw.

Z tego Ętułu osiągnąłem w roku utiipgłym, pzychÓd i dochód w wysokości:
ok.6 50qzł @ori|aý dla gospodarstw ARMIR)

Dochld 9.951,45 zl (dochodowoŚć na hektar przeliczeniowy)



4. lnne nieruchomości:
Działka budowlana: powierzchnia 102 m2

o wartoŚci: ok' 100.000zł
Ę[uł prawny: aK notariatny, ĺepeĺtoium A 53452001 własnośé obciążona hipotekąw związku z kredytem
bankowym
nabýa w drodze darcwizny od rodziców.
Budowa domu zakończona w 2012 roku.

!t l.
Posiadam udziały w splłkach handlowych - należy podal liczbę i emitenta udziałlw:
nie doýczy
udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spÓłce: nie doýczy
z tegoĘ1tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochld w wysokości: nie doýczy

!v.
Posiadam akcje w innych spÓłkach ie4Ęn'Ę akcji:

Liczba akcji Emitentakcji

4',lo Kredvt Bank
2'.1 GPW
u Lotos
38 ONE2ONE
87 Oooczno/Cersanit

53'l PKO BP
2890 Stalexport

30 PZU

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałlw w splłce: nie doýczy
Ztégo týułu osiągnąłem w roku 2010 następujące pĺzychody:
Nie doýczy

v' 
en

ľ

vl.
1_ Prowadzę działalnoŚć gospodarczą(naleŻy podaé formę prawną i przedmiot działalności):

nie doýczy
- osobiŚcie nie doýczy
- wspólnie z innymi osobami nie doýczy
Z telo ýtułu osiąnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie.doýczy

2' zaĄaźan dziáänoicią gospodarczą ĺub jestem przedstawicielem, pďnomocnikiem takiej działalności (należy

podal formę prawną i pzedmiot działalności):
nie doýczy
- osobiŚcie nie doýczy
- wspólnie z innymi osobami nie doýczy
Ztego ýtułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochld w wysokoŚci'. nie doýczy

VIl' 
doýczy

tYczY

koŚci: nie doýczy

UczY

kości: níe dotyczy
ą (nazwa, siedziba sprłki): nie doýczy

tYczY

kości: nĺe doýczy



vill.
lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnoŚcizarobkowej lub zajęl, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego ýtułu:. Vtýnagrodzenie Mazowiecka Jednostka WdraŻania Programów Unijnych: Dochód wg pit-íí - 5.842,28 zł
. Wynagrodzenie z tytufu zatrudnienia w Uzędzie Gminy Cegłów - íí0.520'93zł (dochld wg pit 11)
. Umo\ł/Y zlecenia, o dziďo - 800 zł.

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyżej 10.000 zło$ch (w przypadku pojazdlw mechanicznych należy
podaé markę, model irok produkcji):
Nie doýczy

x.
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 złoých, w tym zaciągnĺęte kredyý i pożyczki oraz warunki, na
jakĺch zostały udzielone (wobec kogo, w aitliązku z jakimi zdazeniami):

- kredyt hipoteczny - 58 681,84 cHF pIanowany termin spłaty 2040-07-08, Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

do spłaty pozostaje ok. 58 440 cHF (+odsetki).
_ 18.080zł (+1265,63zł prognozowane odsetki) - l(redyt studencki. Pzewidywany termin spłaty - 1 maja 2013 r.

Pozostało do spłaty - ok. 3'616 zł (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011). Kredyt zaciąnię$ w banku PKo BP.
Umowa zawaĺla w luĘm 200'l r.

ńý, Ížiíä-Ěoä-štawiáart. źss ďl'ŕ6J"rsu Karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

30 loĺietnia 2012 r., @gh1w

(podpis)


