
OŚWIADCZENIE 

o stanie majątkowym prokUratora 

Właściwy urząd skarbowy 

Urząd Skarbowy w Kióbucku, 

Ja, niżej podpisany(a) Artur Klaudiusz Piekacz 

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również  w przypadku mężczyzn) 

urodzony(a) 13.07.1977 w Częstochowie 

zatrudniony (a) w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku, prokurator 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko) 

zgodnie z  art.  104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 	Prawo o prokuraturze (Dz. U. 

poz. 177 z późn. zm.) oświadczam, że w skład mójego majątku osobistego oraz 

•objętego małżeńską  wspólnością  majątkową  wchodzą: 

Zasoby pieniężne 

1. środki zgromadzone w walucie polskiej: 20.000 zi;, 

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: nie posiadalt; 

II 

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 

1. Dom: nie posiadam 

powierzchnia: 	m2 

położony na działce o powierzchni: 	 m2 

adres: 	 

tytuł  prawny: 	 

2. Mieszkanie: 

powierzchnia: 54 m2  

adres: 

tytuł  prawny: własność  



3. Inne nieruchomości: nie posiadam 

powierzchnia: 

adres: 	 

	m2  

tytuł  prawny (własność, współwłasność, inny tytuł  - podać  jaki oraz inne dane): 

4. Gospodarstwo rolne: nie posiadam 

rodzaj gospodarstwa: 	 

powierzchnia: 

adres: 	 

rodzaj zabudowy: 	 

tytuł  prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny 

tytuł, 

podać  jaki): 	  

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

osiągnąłem  

Ill  

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł  

(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać  markę, model i rok produkcji) 

1. samochód osobowy marki Opel Vectra rocznik 2007 o wartości 14.000 zł  
wspólność  ustawowa małżeńska 

2. samochód osobowy marki  Hyundai Tucson  rotnik 2015 o wartości 80.000 z1 

wspólność  ustawowa małżeńska 

IV 

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 

(nazwa spółki, siedziba, wielkość  udziałów, ilość  akcji) 

nie posiadam 

	m2 



V  

Instrumenty finansowe w rozumieniu  art.  2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. 

zm.9 inne nit wskazane w pkt IV 

(rodzaj, ilość  i wartość) 

nie posiadam 

VI 

Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, uzyskane w okresie roku przed dniem, na który składane jest 
oświadczenie, o ile ich łączna wartość  przekracza 10 000 zł, i ich źródła, z 
wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z zajmowaniem stanowiska 

prokuratora3)  

nie posiadam 

VII  

Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od 
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 

terytorialnego, ich związków lub samorządowej osoby prawnej, które 
podlegało zbyciu w drodze przetargu 

(podać  rodzaj mienia, datę  nabycia, od kogo) 

nie posiadam 

VIII  

Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 
10.000 zł  

(w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, warunki na jakich zostały udzielone, wobec 

kogo, w jakiej wysokości, wysokość  pozostałego zadłużenia) 

i. umowa pożyczki na cele mieszkaniowe od Skarbu Państwa Sądu 
Apelacyjnego * 	 zawarta przez firalżonkę, na kwotę  300 000 zł  
zawarta w dniu 11 czerwca 2013 roku na okres 25 lat, spłacona do kwoty 
221 739,24 zł, raty miesięczne zmienne, oprocentowanie wg stopy inflacji 



2. umowa kredytu na cele mieszkaniowe zawarta 
na kwotę  131 800 z1 w dniu 23 lutego 2015 roku, na 

14 lat, spłacona do kwoty 95 474,51 zł; raty rfflesięczne WIBOR 3M+marża  

lx  

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 

1. dochód w wysokości 700 zł  miesięcznie (łącznie 8 400 z1 za rok 2019) tytułem 
czynszu najmu mieszkania własnościowego 	' 

2. samochód osobowy  Hyundai Tucson  nabyty został  częściowo za środki 
pochodzące z darowizny od teściów w kwocie 15 000 zł, w pozostałej części za 
własne oszczędności. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnefia złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

• <2 .  

(miejscowość, data) 
rm- oryginale 

oręczny podpis 
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