
POUCZENIE

I. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części:

w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego,

w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL,

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości - niepodlegające publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

w zakresie określonym wart. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą

starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk oświadczenia znajdujących się

w poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi albo lit.

B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cytrami arabskimi), kierując się

treścią zamieszczonych objaśnień.

] Jeżeli poszczególne części i punkty oświadczenia me znajdują w konkretnym

przypadku zastosowania, należy skreślić niewłaściwe sformułowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie

informacji w ramach poszczególnych części, punktów lub pozycji, do oświadczenia

należy dołączyć arkusze formatu A4 zawierające: uzupełnienie wymaganych

informacji w układzie i stopniu szczegółowości określonych we właściwych

punktach oświadczenia, oznaczenie formularza oświadczenia, części, punktu

i pozycji, do których ódnoszą się te informacje, oraz datę i podpis składającego

oświadczenie. .__ '< Tajemnica
.Prawnie Chroniona

.1<'1.niżej podpisany {-flh

pclniącyi-fl~ sllll:h~

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W NOWYM SĄCZU UL. GROTTGERE 50
KOMENDANT KOMISARIATU POLICn W MUSZYNIE

po zapoznaniu się z przepisami lIstawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz.
355. z późn. ZI11.). skladając oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z ~11.~!~~f!\tawyl)
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D \""związku z nawiązaniem stosunku służbowego.

X według stanu na dzieli 31 grudnia roku poprzedniego, tj, 2016
IIJ""'~I /,,,,1,,,' f"k, ~" k,,;(l' ,kf"d,II/,' 1,'1/ "'" I"d, ~,,"h' "I<lj,!,k"'h' J

D w związku z roz\""iązaniel1l stosunku służbowego ..

D na żądanie prze~ożonego w~aściwego w sprawach osobowych

podaję według stanu na określony powyżej dzieli następujące informacje o skladnikach majątku
posiadanych na tery tOl-i u 111Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,

l. Posiadam domy, mieszkania lub inne nierllchomości/~lsiadalll dOIllÓ\\, Illieszl,all luh illll) Eh
AierlJshomeśei*:

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie należy podać w pkt 2)

Poz. Zakn's infurmacji Nil'ruchollluśr I. Nierm.hnmość 2. ,\'il'rul'holllnśt J.

I Opis llierllCholllllśl,;i (dom, 111icszkani~, Dom jednorodzinny Działka Działka
Illkalużytkowy, plm,:. d".ialka - rodząj z dzialką
zabudowy. garaż. hala. magazyn. inne.
wY1l1icni<::)

Pllwierl.chnia nierm:llIllllllŚci \\ Ill' Dom - 250 m2 400 m2 HIW m2

7 Dzialka -2100 m2

3 Wskazani •....czy nieruchomość nakźy Małżeńska Malżeńska Małżeńska
do 1ll,~i,!lkllosohislegll oSllhy wspólnośc wspólność wspólność.-.kłauajacl'j oświadczcnic C/.~ dp

majątkowa majątkowa majątkowamaj,!tku obi~teg() malh::llsk~~
wspólności,! maj<!tkow<!

4 Ty tul prmmy do wladallia
nicHlch(llllościa (\\I.ISllUŚ':'. Wspólwlasność \\'spólwlasność Współwłasnośćwspółwlasnosc: rnal;i.':l'lska lub z osoh,!
trzecią - wil.lkość udzialu. udzi,ił wc małżeńska małżeńska malżeńska
wspólnoci •...gruntowej. spółd/_ielcze
w/asn{)sci()\\'I.' prawll, inny tytuł -
... ,....,

5 Furma nahycia llicruehllllHlŚl~i (kupno. Darowizna Kupno Ilarowizna
spadek. (Im(l\\'izt1a. l.ami:1l1a. I.nil'sicnie
współwlilsności. zasied/,enil'_ inna
111TlBa- \\~'!llicnicl

. :- ;~6 ,I \~art(lś.ć LlierucllOlllości I, ostatniego 313,000,- 24,000,- 75,000,-
lposiadaiie'go dokumentli ()kreśł<l.i,!cego Akt notarialny Det'yzja Nacz{'lnika Akt notarialny

: ,'i,'.i.. l~ \\',lrlOść alhu + \\ przyp.Hlku hraku
nr 5845/11 US w Nowym S~)CzU nr 8925/10lakicgo dukum •...ntu . data i Cl'na

nahycia z aklll nOlmialill'gn łub innego Z dnia 29,07,201 1r, pp- z dnia 2 LI 0,20 lOr,
dukum •...lHu S{\\ ierdl'_.~iaecgu n<lhycic I/I II/OB/4301 2074/1 1
nierucholllości (nakl.y podal: rod".aj i

Z dnia 01,07,2013r,
dal~ wydilnia tych dol,..tlmellllh\').
W przypadku hraku wyrnil'llionyeh
dokunwnt(l\\' p(ld<Jl:opis nierlKholl111Ści
i przyhłiiJlIl:! dal~ .i<:.inahyciH luh
wyhuUOw:lllia '-,.-.~:~.. ,.,
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•
2 .. PesiaElam gOSf'OdarSI'\8 ralAe/nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz. ZlIkrc!'i informarji Gospodarstwo rolne I. Gospodarstwo rolne 2.
':,.

I Fnnll<l gnS]lodflTstwil rolnego.
l\icnllll.'k prowadzonej \\ ,

gospodarstwie rolnym produf,;cji
rolnej

2 Powierzchnia gruntów mln}'ch
gospodarstwa rolnego \I' ha

3 Rod7.<~izabudowy (dom. budy]}"i
gospndmcze. np. slajlli<l. stodola.
inne - wymienić) -

4 Powicr7.chnia \\'51\<l7<1n)'chwyżej
hlldynk\I\\' \I' m"

5 Wsk(l7imic. czy gospodarstwo
llnle/y dClmaj,!tl.;u osobistego
osoby sklad<ljącej oświadczenie
czy do lll<l.irytku objt;tcgo
malże!'lsk,! wspólnością rnąjatkowa

(, Tytuł prawny do wl(ldania
gospodarstwem (wlasność.

.współwłasność: malżcllska lub z
owh,! trzeci,! - wiell\ość udziału.
użyt"owuni\.' wiu:zystt'.
l1żylkow,mic. JzicrŻlm,l. udzial wc
wspólno<.:ic gwnh)""t'j. inny tytul -
wymicnić)

7 forma nnbyt:ia gospodarstwa
(kupno. spadek. d<lrowizn<l.
7.<lllliana.7.nicsiC11lc
wspóh\-lasno~ci. zasiedzenie. inna
l~mlla - "-ymicnić)

R Wartość g\)spodarst\\"ól rolncgo z
oSIHll1icgo pnsiadancgo dokumcntu
okrdlaj,!ccgo l~ wartość :llho - w
przypadku hrnku takiego
dokumentu - dat:l i ccna nabyt:ia 7.
aktu nOlarinll1cgn luh innego
dokullll;;'lltu stwicrdz;~iąecgo
nahyeie gospodarstwa (należ) .

podać rodZól.ii Jatt; wydania tych
dokulllentów)
W po.ypadku hraku wymienionych
dokurnenlów podać opis
gospodarstwn i przybliżoną dat~
ie!!o nnh"da luh w,"hudowania- ~.. .

* - Nic\\'ła~ci\\'c skreślić

3. PssiaEfalfl-zaSSB) J3ieRiężlle/nie posiadam zasobów pieniężnych*:

Przynależność do majątku Prz)'nalcżność do majątku
I'oz. Znkrcs informlu:ji objętego malżcllsk/ł wspólnością osobislc,eo sklada.iącego

majątkową oświadczenie

I Kwota śrndkĆlw picnic7.nycl1 zgrol11ad7:onych w walucie
polskicj (suma środków zgwllladzonydl w g\ltówcc
orai'. na rachunkach hicża'ych i lokatach prowadzonych
przc? h,mki. spóldzielczc kasy oSi'.ci'...;dnośeiowo-
krcdyt()\V(' luh il1nc instytuc.je finnnsowc)

2 h\\"()I,l.~rodkó\\" picni~7.nych zgronwdwnych w walucie
OI1CCj(w rozhiciu na P\)si'.Ci'.ególnc waluty - suma
środków zgromadzonych II' gotówcc oraz na
rachunkach hicż,!cych i lokatach prowHd7.0nych przez
banki luh innI.' instytucje linansowc)

3 Papicry w<"lrtościowc (rod/.aj. ilosć. data j cena nahycia.
a w pr/.yplldku papicrów wartościowyt:h \\.ohrocic
puhlicznym - warh)sć rynkowa na di'.iel1 ,Jo7.cnia
oświadczenia)
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"PesiadamlJ38Siada mej małżsnsk'maja n~ałżeAka rAienie Rabyte* JHb nie posiadam/nie posiada ~
małż8Ael</moja małżonka mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gminy, związku międz.ygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub
związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

Poz. ZHkn's informacji Skł:ulnik mienilł I. Skladnik mieuia 2. Składnik mit'lliJł 3.

I Rodzaj mienia

2 Powierzchnia w h<llub m~ (w przypadku
nabyciu nieruchomości gruntowej. domu.
mieszkania)

3 Wskazanie. czy mienie LOS1(11onabyte do
mająt"u osobistego czy do mąi,!tku objętego
Illałtclisk,! \\'spólnościa maj'ltkową

4 Tytuł prawny do władania mieniem
(wlasnoś(:. wspóh",lasnosć ma!żcllska lub z
osobą trzecią - wielkość udzialu,
użytkowani!: wieczyste. llzylkowanie.
dl'jcrt.aw<l" inny tytuł - wymienić)

5 Dane podmi()tll. od J,;tórego mienie nabyto
(nazwa i <ldres)

(, Wartość nabytego mienia z ostatniego
posiadanegu dokumentu ohdlająt.:ego tę
wartość, a w przypadku braJ,;u tal\iego
dokumentu - data i cena nabycil:l z aktu
Ilotarialnl'g() lub iJltlcgo dokumentu
stwi!:rdza.i,!cego nabycie mieni<l (naiczy
podać rodzaj i datę wyd<lllia tych
dukurnentówj

* - Nicwlaściwc skn:ślić

III

I. J.e.s.t.e.m/niejestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spóJki prawa
handlowego lub spóldzielni2:

Poz. Zakres informacji POl.Jmiut I. Podmiot 2. Podmio13.

I N<lZWfli adrcs spóll\i. spt'lłdziclni

2 Pc1nionc funl\cjc lub zajnwwane
st<lnowisJ,;a (w tym czlonl\ostwo w
zarz"dzic. radzie nadzorczcJ" kumisji
rcwlz~JncJ)

3 Dala rozpot.:zt;cia pclnicnia funkcji lub
zajmowania stan()\\ isk

~Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

4/7



,
2. Ilesiaaa", "azi~/nie posiadam udzialów lub akcji* w spólkach prawa handlowego llli>

.~nie jestem* wspólnikiem w osohowych spólkach handlowych:

.
I'oz. Zakres illfnrnuł('ji Spólka I. Spólka 2. Spółka 3.

I Nazwa i udrcs Spt11ki

2 lln~c i \\'arto~ć nOl1linahul wkladów luh
lId7.illłó'"

3
Ilość i wartość nomimllna ••kc.ii. a \\'
pr7.ypadku akcji \\' nhrocic pllhlic7.nym -
wartość rynl.;owa na dzicli zfożcnia
oświadczenia

4

Dala nab"cia wkładów. udzialów lub Clkcji

IV

Prs'Jo'adzę'za'łt'iesilem(am)* dzialalneśe gesl9sdarezą Re ",laSA)' raehtmel:. IHI3",spaIAi€' z iAA)'mi esebamilAie
f'Ffl'ń'adzę dzialal118sei gosJ3odarezej na własny raclułAel< lHI3 WSI9ŚIAie z iARymi osoaami', z:aFządz3m/nie
zarządzam'" taką działalnością lub jestem/nic jestem* przedstawicielem czy też pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialalnościJ:

.
"-• .. ,' ....... ., <.,' - .' ,.

I'nz. Zakr('s informluji Podmiol I. Podmiot 2. Ilodmiot 3.

I Nazwa/firma rrnwadzonci luh zllrzadzllnej
d7.ialalnosr.:i gosrodaro.eJ. luh klórc:i osoh'a
skladaj,!ca nświadc7.cniejest
rrzedstuwicielcm luh relnollloenikie111. oraz
numer NIP. REGON lub KRS wlaściwy dla

. tej dzialalności

~12 ••••• I,',. .,
WSkllZ:lnie. C7.)'dzialalnllSC g{)srlldarcza jest
przez llsnhl; składa.i'!c:) (l~\\'iadczenie
prnWadZOtHl czy znrządzanll.ezy jest
przedst:lwicicll'm luh pclnnmocnikiem Ic.i
d7.iał:l1nllścl

v

Uzyskalem(am) w roku uhieglym przychody/nie "z)'skaieHl(aHl) w rok" "~iegi) Hl"rz)'<00a8\\'*:

NHk7.y plldHĆ \\' poni:i.s7.ej taheli:

i.ródla uzyskancgo przychOllu zgodnie z pnd7.ialcm fimllulmZ:l nświadczeni<lnR części. w których zosiał wymieniony stan
prawny luh faklYC7.ny 7.wi,p',allYz uzyskaniem pf7.ych()dll. np.:
ł'-7.\,!;.ć-A--ł-:-tH"~t\.d-i':-nąirnH-flłeHł~łHłll~~i~*d""".~.a 'y. fJri~:<iht'JlJz gespAEłrlrst.. rl rAlnegA (7. u'."i_glęsAieniem
FHtł-M.tU-ł"'""7~l-k(~~~~~'~*'~l-:-f*Z)'eh8s 7. pAsiatlalł-)'ffi. flapiert'J artAseie" )ell.
~~f-jI~,*~~;~ifl(łiłnegH-rnłffita-+Hłłły-le-gfH~kiłrbu--P-atl-st-wa:---ffillej flllliSi" 8" ej AS('IRYI3rw 'nej. dA1iR). Z••.ią7lu
Iliię(,j~:'gll1illłł\.~~;-fłtl 'ialu. ;. 'ią-;-.k-H--f*l-W+lłI8".r ilr~J.a+-.i)fl-w+aIAA gminRege lUR Z"'ią,,:I"H l~epflrilalnegA. liter!! 138Ełlegal8
~H-w-dH~d".e-p-fi':~-tMg-tł,
""'.ęśf .' III: pn:'",hlłEł---;..~u---('''i'.-kmJi.łłSl ua .. Ar-g-anR6h slalHW ią~ł 8588 pra' 'llY6R. uaział. r:."Shl flssrni-ełt'łw
g'H5f*4tr€-7:;'€-łł~t-Hłłl)-'6ł~~:
nęśf.\ I": IlF'.:Th ia '~iH"~+hłh---'ł.aR-ą6ł..aH~ł-(kialaln8ści gesfl8aar~.i ./AlieniAAej u tej ezęśel. inne: "':'nagr8Ełzenie
7_~IGSH-łłkłł~~tb-sk~"U pras:', H~.e-ł1ie. Elietrl. eme-ry-t-urah:ll:lreRla. prZY6AM z litRA ." Y.:I@"'@lłiahłll lIlllA 'f A
d7.ieI8. flTi~:'(;'hÓ(,j---i';~h: ~ia niml€-łH'HllO!k~nił:8 mienia f116Rmne-ge---l-OO-papieft'Jl' 'arteśeie ")".,11. flrz:'.,ł18E1 i~
nIF"•.'nHtn<'.i-darBwir.tl~'i>:ncj lu~ "'pa(,jI,l1. 1*.••.;'€-łH~.-w;'gratte:i-flienięlllej .u graeh ł1a7.arEłA'~'eh. flfZ. <ihM z najmu
sl'I;uJnih"'" mi"'llia rlH;łłHł~,....-edwik-i--fHł--H~n~'6h P81.:'6i.eli. I3r-?'-)'vhoo--r.---J*A• allter5lii6R. inne nie,u:'mieniAllt? pe ">~ej
~-7:~"4Hltlu nalc".:' el;r~'!'li~"u I~
kwoty pr7ychndów faktyeznil' uzyskane 7.poszczególnych źródcl:
pr7.ynale7_ność prz.yd10du do m;~i~lkll osohislego skladaj<)ccgo oświadczenie alho do majątku ohjętego malzenską wspólnością
mąj,!lk()w,!~l.

y Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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2017 -113- 3 '

<:Zfśt Określenie Kwota )Jrz}'llaleiność przydwdu do nUłjtl1ku l'wagifurmularza źródla przychodu osobistego albo do majlllku objft!:go mllli.eilskłl
przvehodu wspólnośria mailltktlWll

A-I

A-II

A-III

A-IV

Wynagrodzenie ze 86464,29 Majątku objętego małżeńską Brak
inn!: stosunku wspólnością majątkową

służbowego

l)o oświadczcnia dulączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełnienia'" in/ormacji, (l którym mowa \\' pkt 4 pOliczenia"

Powyt.sze oswiadczl'nie składam świadomy(a) odpowiedział noś ci dyscyplinarnej pm.:widzianeJ warl. 132 lIstawy I. dnia 6 k\, ietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. 7. 2015 r. poz. 355, z póżn. zm.).

Z~otlllie z <li!. .>1 * 2 pkt I i:2 ustaw) z dlli;1 25 lutego 1<)64 I'. - K()d~k, rodzin!!y i \)pi~kuI1L.Z) Il)z \J. z 2lJI5 l pw .. 2(J~21 dUlllaj,!lkll \\sp"lll~g()
llakżl) pohranl: \\"vl1i!!;!r(ld:ll:llie :li! pral;O; i do.:liody z inll~j d:li<llall\o~l;i zarobkoll"ej ka7.dego z IlliilżonkólI OI:!1 dll.:hod\ 'I l1laji)lku IIspóll1ego, .lak
rówlli ..•ż. z IHa.FlIku O,ObISll:go kai:d~go z Illaliollków
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