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MSZCZONOW.. dnia 21 .a4.2ażż r...
(miejscowość)

UWAGA:
1. osoba składaiąca ośrviadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupebnego rvypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują lv konkretnynl przypadku zastosorvania, nalezy wpisać ..nię dotycz)"'.

3. Osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określić ptzynaIeżność poszczegó|nych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do nrajątku odrębnego i majątku objętego rnałzeńską wspólnością

rnajątkową.
4. Oświadczenie rnajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzyteIności pienięme.
6. W części A oświadczęniazawulę są informacjejawne, w części,B zaś inlbrmacje niejawne do§czące adresu

zamieszkania składającego oświadczenię oraz miejsca połozenia nięruchomrrści.

CZESC A

Ia, niżej podpisany(a) GRZEGORZ PIOTR LUDWIAK. ,

(imiona i nazrłisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) I2.a5.I955 ...,. w ...ZYRARDOWIE..
...ZAKLAD GOSPODARKI KOMLINALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MSZCZONOWIE,
DYREK,rOR.....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa za.poznaniu się z przepisami ustarvy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoścl

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pLrbliczne (Dz. U. z ż011 r. poz. |393) oraz ustawy z dnia

8marca 1990 r. o samorządzie gninnym (Dz. IJ. z ż0I1 r. poz. 1875). zgodnie z aft. 24h tej ustawy

oświadczanr. ze posiadam w,chodzące w skład nlałżeńskiej wspólności majątkorvej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...I7aTYS.ZŁ

środki pienięzre zgromadzone w walucie obcej: ...50 GBP
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papiery wartościowe: . ". . .NIE DOTYCZY ,

na kw,otę: ... .,.NIE DOTYCZY
u.
1. Dom o powierzchni: ...206. m2, o warlości: 800 TYS. Z,Ł tytlź praw,ny:

WSPOŁWŁASNOŚC
ż. Mieszkanie o pclw-ierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY tytń PraWnY:

WSPOŁWŁASNOSC
3. Gospodarstwo rolne:

rodzągospodarstwa: NIE DOTYCZY......, powierzchnia: NIE DOTYCZY,
o wańości: ". .NlE DOTYCZY . . .. rodzai zabudorvy: NIE DOTYCZY ,

tytuł prawny: ...NIE DOTYCZY
ZtegoĄńŃu osiągnąłęm(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: NIE

DoTYCZY
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 1 5 03 ffi2 DZI AŁKA Z D OMEM 20 6 tn2,$}lłlŁDZIAŁKA Z DOMEM 6affi2,

2,aha DZLAŁKA NIEZABUDOWANA,żaa m2 DZl AŁKA NIEZABUDOWANA
o wartości: 2aOTYS.ZŁ DZIAŁKAl503m2, 85 TYS.ZŁ DZIAŁKA 800 m2, 50 TYS.ZŁ

DZIAŁKA ż,0 ha, 2a TY S.ZŁ DZIAŁKA 200 fia

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

..NIE DOTYCZY

adń:ńy te stanowią pakiet większy ńż n% udziŃów w spółce: NIE DOTYCZY .. . .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) n, roku ubiegłyrn dochód w wysokości: ...NIE DOTYCZY,...

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: ... ...

NIE DOTYCZY ......

akcje te stanowią pakiet więksry niż 10Yo akcji w spółce: ...NIE DOTYCZY

Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY...

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynalentego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Panstwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorądu

terytorialnego, ich zwiryków,komunalnej osoby prawnej \ub mviązktlmetropolitalnego rtastępujące

mienie, które podlegało zĘciu w drodze przetargu - nńeĘ podać opis mienia i datę nabycią
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od kogo:......NIE
DoTYCZY

VI.
1. Prowadzę działa]ność gospodarcą?l (nalery podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): . -

.NIE DOTYCZY

osobiście .....NIE DOTYCZY
wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY.

Z tego Ąćułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubieg}ym prą,chód i dochód w wysokości: -. -. - . - - .

.......NIE DOTYCZY
2. Zaruądzamdziałalnością gospodarczą 1Ń jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĄ podać formę pra\Mną i przedmiot działalności): .. ..........NIE

osobiście...NIE DOTYCZY

ił,spólnie z innymi osobami ......NIE DOTYCZY

Ztego łhłłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...NIE DOTYCZY

VII.
1. W spółkach handloł\ych (nazwa^ siedziba spółki): .,....NIE DOTYCZY..

iestem członkiem zarządu (od kiedy):...NIE DOTYCZY

jestem cźonkięm rady ańzołczej (od kiedy):..... .NIE DOTYCZY

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Ztego fi/tułu osiągnąłem(ęłarrr) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY...

2. W spółdzielniach: . ...NIE DOTYCZY.. .

NIE DOTYCZY..,...

.iestem członkiem rady naózarczejg1(od kiedy): . . .NIE DOTYCZY. ..

jestem członkiem komisji rcwiryjnej (od kiedy): ...NIE DOTYCZY

J

jestem członkiem zaruądu (od kiedy):
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ZtegaĘrtułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegĘm dochód wwysokości: NIE DOTYCZY

3. W 1-undacjach prowadzących działalność gospodarczą: ...NIE DOTYCZY

jestem członkięm zarądu(odkiedy): ....,NIE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .NIE DOTYCZY " "

jestem cźonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):NlE DOTYCZY ...

Ztegofiltułu osiągnąłem(ęłarn) wroku ubiegĘm dochód wwysokości: NIE DOTYCZY--

VIII.
Inne dochody osiągane z §rtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uryskiwanych z kaZdega §rtufu:

....199387,24 ZŁ MoJ DoCHoD ZE STOSLINKU PRACY...
.....34853, 14 ZŁ DoCHoD ZONY ZE STOSLINKU PRACY..:,...

...33246,04 ZŁDaCHOD ZONY Z EMERYTURY.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych naleĘ podaó markę, model i rok produkcji):

CITROEN C3 1,2RoK 2015 wSPoŁWŁASNoŚc irłłł,ZEŃSKA..
...HoNDA CR-v 2,0 HyBRtD RoK 2020 wSpoŁWŁASNośc irłałZEŃSKA...... "
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x.
Zobowtązania pienięzne o wartości powyżej i0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (r,vobec kogo. w zw,iązku z jakim zdarzenienr, iv _jakiej

wysokości):

...NIE DOTYCZY.
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Powyższe oświadczęnie składam świadomy( a), tżnapodstawie efl-,233 § 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprarł,dy lub zataj enie prawdy gr ozi karapozbawi enia wolności,

,iytp.,-.. iri rv1.':Ł
I

GRZEGORZ LUDWIAK
(podpis)

MSZCZONOW 21 .a4.żOż2r
(miejscowość, data)

lłlilł:X§:;";ffili';rci wytwórczej w rolnictwie w zakręsie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego,

i;i §t;;' ".ry, 
ad outr,orc ąv ch sp ółdzi e lni m i e szkan iowy ch,
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