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Mich6w, dnia 26.02.2021 r.
(miej scowoSC)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypetnienia kaidej z rubryk
2. JeLeli poszczegrilne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,

naleiy wpisa6 "nie dotycry".
3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2no6d

poszczeg6lnych skladnikriw maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego maDerisk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.

4. Oiwiadczenie majqtkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienigZne.

6. W czg6ci A o5wiadczeni^ z wurte s4 informacje jawne, w czq6ci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.

CZ\SC A
la, niiej podpisany(a), Zbigniew Eugeniusz Bojanowski,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19.08.1977 r. w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Lubartowie,
Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i NieruchomoSci

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U.22017 t. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzace w sktrad malzeriskiej wsp6lnodci
majatkowei lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigine:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 31.200,00 zl (mal2efiska wsp6lno56
maj4tkowa)

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotycry

- papiery wartoSciowe: nie dotycry
na kwotg: nie dotycry
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II.
l. Dom o powierzchni: zabudowy -149 m2 , uiytkowt -207 m2 , o warto5ci: 450.000,00 zl

tytul prawny: wlasno5d (maEefska wsp6lno56 maj4tkowa)
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartoSci: nie dotycry tytul prawry: nie dotycry

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, povrierzchnia: nie dotycry
o wartoSci: nie dotycry
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
t1'tul prawny: nie dotyczy
Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przach6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci: dzialka rolna zabudowana domem wymienionym w punkcie II.1,
powierzchnia: 0,5200 ha
o wartoSci: 65.000,00 zl
qtul prawny: wlasnoSd (maDefska wsp6lno56 majqtkowa)

IIL
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w
nie dotycry
r;,dzialy te stanowi4 pakiet wi Ekszy nz 1 0% udziat6w w sp6lce :

nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiry podac liczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL 10Yo akcji w sp6lce:

nie dotycry
Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
nie dotycry

v.
Nabytrem(am) (nabyt m6j malZonek, z wylqczeruem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego)od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej htb zwiqzkl metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w dro&e przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datg
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VL
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz{ (nale2y podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie nie dotycry

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy
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2. Zarzadzam dzialalno6ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pehomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalezy podad formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):
nie dotyczy

- osobi3cie nie dotyczy

- wsp6lnie z innyni osobami nie dotycry
Z tego tytulu osi4gnQlem@ w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

- w roku ubieglym 2020 w okresie od 01.01.2020r do 30.03.2020r prowadzilem
dzialalno56 gospodarczq w zakresie uslug geodezyjnych. Z tego grtht nie osi4gn4lem
dochodu. Od dnia 1.04.2020r dnalalno5d zawieszona. Z dniem 30.12.2020r dzialalno56
zamknigta.

VII
l. W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotycry

- jestem cdonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
Z tego tytulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2. W spoltlzielniach: nie do$cry

- jestem czlonki em zarz4d! (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczei3 1od kiedy;: nie dotyczy

- jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego t5rtulu osiapnalem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSd gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycza
Z tego tytufu osi4p4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VItr.
krne dochody osi4gane z brh:tu zatrudnienia lub innej dzialalno3ci zarobkowej lub zaj96,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego t5rhrtu:

za okres od 01.01.2021r wynagrodzenie ze stosunku pracy
w Starostwie Powiatowym w Lubartowie - 16.98436 zl

D(
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku poj azd6w
mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):
Opel Corsa - 2014r , Volkswagen Sharan - 2004r - (malzenska wsp6lno56 maj4&owa)
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x.
Zobovi4zafia pienigine o wartoici powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4pigte kedyty
i po4czki oraz wanmki, na jakich zostaly ud.ielone (wobec kogo, w zwiSzku z jakim zdarzeniem,
w jakiej wysoko6ci):

Kredyt hipoteczny Dom A - na pokrycie koszt6w budowy domu wskazanego w punkcie II.l
udzielony w PLN pnez Bank Pekao SA O. w Lubartowie
- aktualne zadhrienie - 231 811,51 zl

cz\seB

PoryZsze o$vriadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
pod,nie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

iMich6w, 26 futy 202b
(miejscowoid, data)

46, t(- ,/3o/,ca
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rNiewlaJciwe 
sla'eSlid.

'Nie dotycry dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zalaesie produkcji ro5linnej i mtierzgcej, w formie
i zakesie gospodarstwa rodzinnego.
\ie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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