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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

1. Os a 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 

11
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 o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym 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), Piotr Paweł Wlazły 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 27/05/1956 w Burzeninie 

właściciel PPHU „MĄK-POL" Piotr Wlazły,  
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:









Samochód ciężarowy MAN PGX rok prod. 2009 
Ciągnik rolniczy McCORMICK Gmax 135 rok prod 2013 
Ładowacz czołowy MXT 412 MX rok prod. 2015 
Plug obracalny Multi Master 113 4T Kuhn rok prod. 2014 
Rozsiewacz nawozów Axis 20.1 R Kuhn rok prod 2015 
Głębosz uniwersalny Rolmako rok prod. 2015 
Opryskiwacz polowy Perkoz 1015 Bury rok prod 2015 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1 O.OOO zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz 
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 
SS odział Sieradz kredyt inwestycyjny na zakup automatycznej linii do pakowania mąki w kwocie 
515443,00 zaciągnięty dnia 14/05/2010 na okres 8 lat pozostało do spłaty 101920,00. 
SS oddział Sieradz kredyt inwestycyjny n a rozbudowę młyna w kwocie 500000,00 zaciągnięty 
20/08/2009 na okres 8 lat pozostało do spłaty 117600,00. 
SS oddział Sieradz kredyt mieszkaniowy hipoteczny na zakup działki z budynkiem mieszkalno
gospodarczym w kwocie 63000,00 zaciągnięty 23/12/2014 na okres 5 lat pozostało do spłaty 
50400,00 
SS oddział Sieradz kredyt obrotowy na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej zaciągnięty 16/06/2015 na okres 1 roku w kwocie 200000,00 pozostało do 
spłaty 200000,00. 
SS oddział Sieradz kredyt obrotowy na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej zaciągnięty 07/09/2012 na okres 5 lat w kwocie 200000,00 pozostało do 
spłaty 200000,00. 
BS oddział Sieradz kredyt inwestycyjny na zakup maszyn rolniczych zaciągnięty 16/06/2015 na okres 
8 lat w kwocie 464017,50 pozostało do spłaty 188625,00 
BS oddział Sieradz kredyt obrotowy na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem_ 
działalności gospodarczej zaciągnięty 3/11/2015 na okres 2 lat do w kwocie 500000,00 zł pozostało 
500000,00 zł 
PKO Leasing SA na zakup samochodu dostawczego zaciągnięty 13/10/2014 na okres 5 lat do spłaty 

pozostało 76367, 19 
PKO Leasing SA na zakup samochodu dostawczego zaciągnięty 13/10/2014 na okres 5 lat do spłaty 
pozostalo76363, 13 
PKO Leasing SA na zakup samochodu dostawczego zaciągnięty 18/08/2014 na okres 5 lat do spłaty 
pozostało 74289,03 
Bankowy Leasing Spółka z o,o, na zakup samochodu ciężarowego zaciągnięty 30/07/2012 na okres 
4 lat do spłaty pozostało 27814, 12 
PKO Leasing SA na zakup samochodu ciężarowego zaciągnięty 02/01/2015 na okres 4 lat do spłaty 
pozostało 83633,04 

CZĘŚĆ B 
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

................... Burzenin 29/04/2016 ............... . 
( miejscowość, data) 
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