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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
a gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 
organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej 
cyzje administracyjne w imieniu wójta1 de 

Lipówka , dnia ....30.04.2020 r. 
(miejscowość) 

Uwaga: 
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia 

każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością 
majątkową. 

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu 

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Chudaś 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 06.10.1986 we ....Włodawie. 
Skarbnik Gminy Wyryki 

Urząd Gminy Wyryki 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .152.643,54 zł. 

-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy, 

- papiery wartościowe: nie dotyczy. 

na kwotę: 



II. 
1. Dom o powierzchni: 178 m2, o wartości: 400.000,00 zł tytuł prawny: małżeńska własność majątkowa 
l a Dom o powierzchni: 60 m2, o wartości: 60.000,00 zł tytuł prawny: małżeńska własność majątkowa 
2. Mieszkanie o powierzchni: ..nie dotyczy... m2, o wartości: tytuł prawny: 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo rolne (produkcja roślina i zwierzęca), powierzchnia: gruntów 
rolnych 128,81 ha oraz lasy o powierzchnia: 3,16 ha 
o wartości: ok. 2.000,000,00 zł 
rodzaj zabudowy: zabudowana (stodoła, garaż, budynek gospodarczy, piwnica) 
tytuł prawny: małżeńska własność majątkowa 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód -
363.316,38, dochód - 203.356,07 zł 

4. Inne nieruchomości: nieruchomość zabudowana wieżą telekomunikacyjną 
powierzchnia: 144 m2 

o wartości: 10.000,00 zł 

tytuł prawny: małżeńska własność majątkowa 

III. 
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy 

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy, 

IV. 
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 

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: 
Zakup gruntów rolnych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Lublin (dawnej ANR) w drodze 
przetargu -14.05.2012 r., 25.02.2013 r., 13.12.2013 r., 12.02.2018r., 09.05.2014 r, 30.12.2009 r.. 

VI. 
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy 



-osobiście nie dotyczy 

-wspólnie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności 
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy 

-osobiście nie dotyczy 

-wspólnie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 

VII. 

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .nie dotyczy 

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..nie dotyczy 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 

2. W spółdzielniach: nie dotyczy 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..nie dotyczy 

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy 

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy, 

VIII. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 
Dochód z tyt. stosunku pracy za 2019 rok -18.109,67 zł 
Dochód z tyt. zasiłku macierzyńskiego za 2019 rok - 38.053,89 zł 
Dochód z tyt. wynajmu nieruchomości pod wieże telekomunikacyjną za 2019 rok - 5.600,00 zł 

IX. 
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych 
należy podać markę, model i rok produkcji): 

1, Sprzęt rolniczy: kosiarka Pottinger CAT-270F rok produkcji 1998, kosiarka Krone EASY CAT 320 rok 

produkcji 2008, zgrabiarka Krone rok produkcji 2008, kosiarko-rozdrabniacz Desvoys 320 rok produkcji 

2004, zgrabiarka Stoli R 655 DS. rok produkcji 2000, przetrząsarka Krone rok produkcji 2008, 

opryskiwacz Pilmet Europa 2520 XXL rok produkcji 2008, rozrzutnik obornika Tytan-18 rok produkcji 

2008, przyczepa Trebbiner Fahrzeugb PT20.30 rok produkcji 1998, przyczepa Harryda W 105N rok 

produkcji 1976, przyczepa Legrand 10T rok produkcji 1993, sieczkarnia do kukurydzy Pottinger Mex 6 

rok produkcji 1997, ciągnik rolniczy Fendt 714 rok produkcji 2003, ciągnik rolniczy Farmer F-8258 z 

ładowaczem czołowym rok produkcji 2006, ciągnik rolniczy Case 1690 rok produkcji 1985, ciągnik 

Ursus C-385 rok produkcji 1976, agregat uprawowo-talerzowy Twix XXL Unia Grudziądz rok produkcji 

2008, przyczepa rolnicza Metaltech T-629/11 rok produkcji 2009, poskrom weterynaryjny ROLSTAR 

Pawłowski rok produkcji 2009, siewnik Kuhn Espro 4000R rok produkcji 2016, pług Kuhn Mulit-Master 

123 rok produkcji 2013, ścielarka Kuhn Primor 2060H rok produkcji 2011, paszowóz Trioliet Solmix 1-

1000L rok produkcji 2007, ładowarka JCB Agri 536-60 z osprzętem rok produkcji 2012, 

2. samochody osobowe i inne : samochód Mercedes Benz E 55 AMG rok produkcji 2000 sedan, 

Volkswagen Passat Formatic 4motion rok produkcji 2002 , Dihadsu Terios rok produkcji 2007, 

samochód Mercedes Benz SL 500 rok produkcji 1997, samochód Cadillac DeVille rok produkcji 1970, 

samochód Volkswagen Vento rok produkcji 1997 (własność współmałżonka), samochód Mercedes 

Benz E 55 AMG rok produkcji 2000 sedan, samochód Mercedes Bez CLK 430 rok produkcji 2000, 

samochód Mercedes Benz C 250 CDI 4MATIC rok produkcji 2011, samochód Mercedes SE 500 rok 

produkcji 1991, samochód Mercedes Benz 114 250/8 rok produkcji 1968, samochód Mercedes Benz 

250 W 123 rok produkcji 1979, samochód Mercedes Benz E 230 rok produkcji 1991, samochód 

Mercedes Benz E 220 D rok produkcji 1997, samochód Mercedes Benz E 55 AMG rok produkcji 2001 

combi, motor Yamaha XJR 1300 SP rok produkcji 2001 (własność współmałżonka), motor MZ ETZ 150 

rok produkcji 1991(własność współmałżonka) 



X. 
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz 
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

1. kredyt hipoteczny mieszkaniowy BNP PARIBAS BP SA - 300 000,00 zł 
2. kredyt hipoteczny na zakup użytków rolnych BNP PARIBAS BP SA - 198 920,00 zł 
3. kredyt hipoteczny na zakup użytków rolnych BNP PARIBAS BP SA - 87.200,00 zł 
4. kredyt w rachunku bieżącym AGRO EKSPRES na finansowanie bieżącej działalności rolniczej BNP 
PARIBAS BP SA -180.000,00 zł 
5. kredyt suszowy BNP PARIBAS BP SA -160.000,00 zł 
6. zakup na raty użytków rolnych KOWR OT Lublin - 35.000,00 zł 
7. zakup na raty użytków rolnych KOWR OT Lublin - 193.620,00 zł 


