
ZAĘCZNIK Nr 2
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzaiącej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej--------

decyzje administracyjne w imieniu wójtar

Tczew dnia 15.04.2019 r.

Uwaga: 
(miejscowoŚĆ)

1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. JeŹeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkr€tnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maĘeńską wspólnością
majątkową.
4, Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczeniemajątkoweobejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poloż€nia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), MARC|N JAROSŁAW CEJER,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...2!,O1,,L977 w TCZEW| E.

ZAKŁAD UTYL|ZAOl oDPADÓW STAŁYCH SP. Z o.o. - PREZES ZARZĄDU

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z 2oI7 r. poz.1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzace w skład maŁeńskieiwspólności maiatkowei lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 21226,96 ZŁ - WspÓŁWŁAsNoŚĆ Z ZoNĄ.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1000 EURo - WSPÓŁWŁASNoŚĆ Z ZoNĄ.
-:::]:::::]]]:]]l 
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l!.
].. Dom o powierzchni: ...160,05....., ffi2, o wartości: 500000 ZŁ.... tytuł prawny: . WspÓŁWŁASNoŚĆ zżoNĄ
2. Mieszkanie o powierzchni: ...33,38 m2, o wartości: .130000 ZŁ....... tytuł prawny: . WspÓŁWłAsNoŚĆ Z ZoNĄ
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....,.,..,.,.,NlE DOTYCZY..,... powierzchnia: .,.,.,.......................

rodzaj zabudowy: ...,,.......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: 1. Działka pod domem 727m2 2. Działka 237 m2 3. Działka LoL7 m2 4.:Jdział !l23 w działkach
drogowych o powierzchni0,372! ha,5, Działka 938 m2,6, Działka !o74m2,7.Udzialt/6w działce drogowej o
powierzchni 7!3 m2.8, Udział 1/8 w działce drogowej o powierzchni 330 m2, 9, Udział !/24w działce drogowej o
powierzchni L357 m2.
o wartoŚci: 1. 60000 zł 2.2O0O0 zł 3. 103000 zł 4. L00O 5. 130000 zl6,7.8.9. - łącznie 65000 zł
tytuł prawny: PUNKTY - 1,.3.4.5.6.7,8.9, - WSPÓŁWŁASNoŚĆ Z ZoNĄ; 2. WŁAsNośĆ oDRĘBNA



lll.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.,......NlE DoTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż tO% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

............... Nl E DoTYCZY......
akcje te stanowią pakiet większy niż t0% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl.
1, Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

..........N l E DoTYCZY....,.

- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:

2,Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ,....NlE DOryCZY

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):.1. Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp, z o.o, w Tczewie.

2,Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie.
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........1. 27.06.2Ot7.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 2.01.04.20!5.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,.,.,........NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
t. 202488,63 zł, 2, 297 6!,t! zł.

2. W spółdzielniach:
,..............,.,. N l E DoTYCZY..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy);

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
.......,.,........ Nl E DoTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):
Z tego t6ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lJ



Vi;l.
inne ciochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kv."loi l.tzyski,-vanych z każdego tytułu:

1. Wynajem mieszkania - 11,900 zł.

iX,
Składniki n,lienia ruchonrego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naieży podać markę, nrodel i rok produkcji): ....,..........,.,

ł,jiĘ DOT"YCZY

7-cbowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakieh zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

1. Kr"edyt hipoteczny własny kąt na warunkach ogólnych w PKO BP na poczet zakupu działki w kwocie 150000
zł pozostało do spłaty !48633,,18 zł, umowa kredytowa z dnia 08.08.2018 roku do 10,07.2033 roku,

?. Kredyt cdnawialny na warunkach ogóinych w PKO BP do kwoty 40000 zł.

3. Pożyczka w EURO od osoby prywatnej na zakup nieruchomości gruntowej w kwocie 9000 Euro z okł,esem
spłaty do 26.07.2025 roku, zaciągnięta w 2017 roku.

CżrŚć B

E*, 
"§,,kło19

F-owyższe cśuriadczenie skłaoam świadomy{a), iż na pocjstawie art. 233 § ]. Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

iub zatajenle prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

1 Niewłaści,rve skreślic,
? lJie dctyczy działalności wytwórczej W rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospcdarsiwa rodzinnego.
3 Nie dotyczv rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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