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POUCZENIE

L 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, nwneru PESEL.

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości - niepodlegające publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

w zakresie określonym w art. 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 cyframi arabskimi), kierując się

treścią zamieszczonych objaśnień.

3. 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 odnoszą się te informacje, oraz datę i podpis składającego

oświadczenie.
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI W NOWYM SĄCZU UL. GROTTGERA 50
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W MUSZYNIE

(mlej.•ce(a) pelnlenla ."Ichy - mI:"'Q I ad, •• aro: "l>nt",IJia .I,,:baU'e I"b flmteja)

CZĘŚĆ A

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz.
355, z późnozm.), składając oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy1):

, We WIlkiwy kWldral wpi".ć:mak X oraz uzupełnić odpowiednie dane.

4) W brzmieniu ustalonym przez ~ 1 rwponądzenia Ministra SPl1lWWewn~ych i Administracji z dnia 20 stycmia 2016 r. zmieniającego
rozponądzenie w sprawie poSI~powania w sprawach oświadczeil o stmlie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń
o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (ln. U. poz. 114), Imm weszło w tycie z dniem 26 stycznia 2016 r.
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D w związku z nawiązaniem stosunku służbowego __ .
(noJ~y fX><I..c>la""",I."" lubi,,,,kcJr <>= tkt'r Im abJrci<>)

X według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj. 2018
(""Iq po"'" rok, =<>k,óry d/aJ<>"" Ju< oi,"i<><k:=<l"i~ moją/Iw" .•)

o w związku Z rozwiązaniem stosunku służbowego .

D na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych .
(""'~:y podał d::leII, na kuj')' ._klaJ""" JO.fIoi ••.lad<;"""i~)

podaję według stanu na określony powyżej dzień następujące infonnacje o składnikach majątku
posiadanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

I

1. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości/nie 139siae\am e\oRle',,', RliosZ:i(ań lUB iRRyoił
Riorl:loiłomośei"':

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

p,. zakres in(orma~jl Nieruchomość l. Nieruchomośt 2. NieruchomośC J.
I Opis nieruchomości {dom, mieszkanie, Dom jednorodzinny Działka Działkalokal użytkowy, plac, <Walka_mduj

Z działkąubudowy, gllTllt,hala, magazyn. inne.
ienić

Powierzchnia nieruchomości w m Dom 250 m2 400 m2 2400 m2
2 Działka -2100 m2
l Wska.vmie. ery nieruchomość nalety Malteóska Malteńska Malteńskado majątku osobistego osoby wspólnośc ,- wspólność wspólnośćskładającej oświadczenie czy do

majątku objętego mał2eńską majątkowa majątkowa majątkowa
wspólnością majątkową

4 Tytuł prawny do władania
nieruchomością (własność, Współwłasnośc Współwłasność Współwłasnośćwspółwłasność: mał2c:ńska lub z osobą
trzecią - wielkość udziału, udział we małżeńska małżeńska małżeńska
wspólnocie gruntowej, spółdzielcze:
wlasnościowe prawo. inny tytul -

0-

S Forma nabycia nieruchomo~ci (kupno. Darowizna Kupno Darowiznaspadek, darowizna, zamiana, znicsienie
wspólwłasoości, zasiedzenie, inna
forma - wymienić) ;

6 Wartość nieruchomości z ostatniego 313.000,- 24.000,- 75.000,-posiadanego dokumentu określającego Akt notarialny Decyzja Naczelnika Akt notarialnyt~ wartość albo - w przypadku braku
takiego dokumentu - data i cena nr 5845111 US w Nowym Sączu nr 8925/10
nabycia z aktu notatialnego lub innego :i dnia 29.07,2011r. pp- z dnia 21.10.20IOr.
dokumentu stwierdzajl!cego nabycie lIJ11/0B/43012074111nieruchomości (nalety podać rodzaj i z dnia 01.07.2013r.datę wydania tych dok.umenIÓw).
W przypadku braku wymienionych
dokumentów podać opis nieruchomośCil
i przybli20ną datę jej nabycia lub
wybudowania

* - Niewłaściwe skreślić
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ii 2. PesiaealH gesl'leears1:we relAe/nie posiadam gospodarstwa rolnego*:
, ,

I' Po.
!
i 1
i

2

3

4
.,

S

6

7

8

Zakres infor"inlcji

Forma gospodarstwa rolnego,
kierunek prowad:z:onej w
gospodarstwie rolnym produkcji
rolne ""
Powierzchnia gruntów rojnych
gospodarstwa rolnego w ha
Rodzaj zabudowy (dom, budynki
gospodarcze, np, stajnia, stodoła.
inne - wymienić)
Powierzchnia wskazanych wy.!:ej
budynków w ml

Wskazanie. czy gospodarstwo
nalety do majątku os'obistego
osoby składającej oświadczenie
czy do majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową

Tytuł prawny do władania
gospodarstwem (własność,
współwłasność: małteńska lub z
osobą trzecią - wielkość udziału,
użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, dzierżawa, udział wc
wspólnocie gromowej, inny tytuł _
wymienić)

Forma nabycia gospodarstWa
(kupno, spadek, darowizna,
zamiana, zniesienie
współwłasności, zasiedzenie, inna
fonna - wymienić)

Wartość gospodarstwa rolnego z
ostatniego posiadanego dokumentu
określającego tę wartość albo - w
przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z
aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nabycie gospodarstwa (nalety
podać rodzaj i datę wydania tych
dokumentów).
W przypadku braku wymienionych
dokumentów podać opis
gospodarstwa i przyblitoną datę
jego nabycia lub wybudowania

.c., ,

Gospodarstwo rolne 1.
. -.

.

,.
Gospodarstwo rolne 2.

"

,I'! '

,ił.

I~
ii

" -

,* - Niewla.sciwe skreślić
,:
":3. PosiaelaR'l zasoby ~ieflięŻitolnie posiadam zasobów pieniężnych*:L ' .

II

JL
o- Pnynale:l:ność do majątku Przyilale:l:ność do majątku

Po. zakres informacji obj~tego małteóską wspólnością osobistego skladającego
• majątkową i1i oświadczenie..

l Kwota środków pieniętnych zgromadzonych w walucie

ttpolskiej (suma środków zgromadzonych w got6wce
"

-!
I oraz na rachunkach bietących i lokatach prowadzonych

! przez banki, sp6łdzie1cże kasy oszczędnościowo-
o - ~;i.kredytowe lub inne instytucje finansowe) > e

o ,.
2 Kwota środków pienięrnych zgromadzonych w walucie

" -obcej (w rozbiciu na poszczególne waluty. sunia -
środków zgromadzonych w gotówce oraz na
rachunkach bie.tących i lokatach prowadzonych przez
banki lub inne instytucje finansowe)

,Ii
3 Papiery wartościowe (rodzaj, ilość, data i cena nabycia,

a w przypadku papierów wartościowych w obrocie
publicznym. wartość rynkowa na dzień zlotenia

.1 oświadczenia),

,
i~
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"PasiaElaHblpasiaEla FBej FRai1aAelvmeja FBałżaRi(B mieaie f1ahyte* h:l:9 nie posiadam/nie posiada ffiej
H1ał:i:sael"lmoja małżonka mienia nabytego. od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub
związku metropolitalnego, które podłegalo zbyciu w drodze przetargu:

Po. zakres informacji Składnik mieoia l. Składnik mienia 2. Składnik mienia J.
l Rodzaj mienia

2 Powierzchnia w ha lub m (w przypadku
nabycia nieruchomości gruntowej, domu,
mieszkania)

3 Wskazanie, czy mienie zostało nabyte do
majątku osobistego czy do majątku obj~lego
malteńską wspólnością majątkową

4 Ty tul prawny do władania mieniem
(wlasność, współwłasność maltcńska lub z
osobą trzecią - wielkość udziału.
u:tytkowanie wieczyste, utytkowanie,
dzier1llwa, inny tytuł. wymienić)

5 Dane podmiotu, od którego mienie nabyto
(nwo:wa i adres)

6 Wartość nabytego mienia z ostatniego
posiadanego dokumentu określającego tę
wartość, a w PIZYpadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aJ,.'u
nowialnego lub innego dokumentu
stwierdzającego nabycie mienia (nalezy
podać rodzaj i datę y,ydania tych
dokumentów)

* -Niewła.ściwe skreślić

1lI
L JesłefRlnie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spólki prawa

handlowego lub spółdzielni!:

Po. Zakres informacji Podmiot I. Podmiot 2. Podmiot 3.

l Nazwa i adres sp6Iki, spółdzielni

2 Pełnione funkcje lub zajmowane
stanowiska (w [ym członkostwo w
zarządzie, radzie nadzorczej. komisji
rewizyjnej)

3 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji lub
zajmowania stanowisk

2Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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•
2. Posiadam Iidzialy lae ałEeje!nie posiadam udziałów lub akcji* w spółkach prawa handlowego.J.ł:ffi

jest:eminie jestem* wspólnikiem w osobowych spólkach handlowych:

Po< Zakres informacji Spółka l. Spółka 2. Spółka 3.

I Nazwa i adres spółki

2 1I0sć iwartość nominalna wkładów lub
udziałów

3
Ilość iwartość nominalna akcji, a w
przypadku akcji w obrocie publicZl1ym _
wartość rynkowa na dzień złotenia
oświadczenia

4

Data nabycia wkładów, udziałów lub akcii

IV

Pfe' ••••aelzęha,lt'iesiłeFfl(8:H'l)'" (ł2:iałalfloM gespeelarsi'ą na WłasBY raSRI:łROk lUB wSj'llHRie z iRJł:Yf'li oso!:laR'li!flie
prowaelzę liziałalllośei gespoelaFEizej Re •••••Ia:sf-ly FaeAl:łflo!l: !Id') wspalaie i'! iRR)'HIi osobafRi*, auądZiHH/nie
zarządzam* taką działalnością IYB jestom/nie jestem* przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w
prowadzeniu takiej działalności3:

POL Zakres Informacji Podmiot I. Podmiot 2. Podmiot 3.

I Nazwąlfinna prowadzonej lub zarządzanej
działalności gospodarczej. lub której osoba
składająca oświadczenie jest
przedstawicielem lub pełnomocnikiem, oraz
numer NIP, REGON lub KRS właściwy dla
tej działalności

2
Wskazanie, czy działalność gospodarczajest
przez osoby składającą oświadczenie
prowadzona ezy zarządzana, czy jest
przedstawicielem lub pełnomocnikiem tej
działalności

* NiewlBŚciwe skreślić.

v
Uzyskalem(am) w roku ubiegłym przychodY/His ~sl(ałeRł(alR) 'N fakt! H13iegio)'ffipnyeheeew"':

Nalety podać w ponitszej tabeli:

źródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziałem fonnularza oświadczenia na CZyścI. w l1:órych został wymieniony stan
prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, np.:
&ęś~ ••• I: JlFZ)'silM ;>;najmu RiePdeilemeśsi, JlFZ)'sileEl ~ E1zier;l;Q"'~,pFZ)'silM ;>;gespellarstwa fslnege (z uwą;lęllRieniem
rellzaju i "~'Sel:eśsi lIelasjilfleplat), ellsetl:i z łe1:at Ilanke"~'sll. JlFZ)'eilell;>;JlesiadMyeil Jlapierew I"afleśeie'yysll.
Bllęśe ••• II: JlFZ)'sluld ;>;pesiall8łlege mienia Rallytege ell ShFilu Państwa, iRRej plll'islVlewej eseby prawnej, gtAin), ló'I"ią.;>;l.u
międ~'f;miRFlege, Jlewlalll. i'!'''iip!l,u pe'"iats", i'!"';ip!liY Jle"'iatev'e gmiFlnege IHIll\vią.;>;l,y metreJlełilalRegs, I:!(ire pelllegale
zllyeill Ył dredile pFi!elargy.

I'i!~~ ••• III: pRysilśll ;>; tytułY s;r,!eRlieslwa '" sFgaRasil slaRe"'iąsysll esell jlrlłY'FIysil, lIdiIial)' w ;>;)'SI<IIJlellll'liete'"
gesJlellars'l}'sil \~'HIienienyeil'" tej eeęśsi.

B;>;ęśeA I": pFZ)'elled ;>;PFe" e.d;>;eRejluli i!Qfi!ędll8Rej lIi!ialalReśsi gesJlell&Rl;>;ejwymieRienej 'Y lej szęśGi, inRel '~'FIągrellzenie
ze stesllRkll słu;1!l:le".aga łllll slesHnl;1;i prasy, IIpesateRie, Ilieta, ell'leT)'lura lylI fenta: jlFZ)'siled z Hme'I,~' zlaGania IlIb ume'l,~' e
daiela. pFZ)'sliell z ~łll ;>;bysia RiePdsliell'leśei, sl<ładnikśw mil!łlia Pdmell'lege luli pllJlierew "'afleśsiewysll. pFZ)'Glled ;>;

etrz)'HIanej darewiZll~' JlieRlętłlej luli sjladl,H, Jl~'sIlM z "~'gJilRej pieRięl'iRej '" gF8sil ilmrlle",-eil. JlFZ)'eililll ;>;najmu
sliladnil:(j'}' ll'IiMia nJshamega. edsetl;; all IId;zielen)'ah Jlef!)'s;zeł., JlFZ)'sllilil ;z praw aytershisll. IRAe Rie"~'HIieRiaREl Jla'N)~
ireilla pTZyGlledll Rale~ eheśli~ w talleli;
kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych Wdeł;
przynaletnośc przychodu do majątku osobistego składającego oświadcunie albo do majątku objlttego malteriską wspólnością
mąiątkową".

3 Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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l
Częśt Okrdlui~ Kwota Przyoaldnołt przyebodu do majątku Uwagi

formularza !rOd'. przychodu o,obist~o .Ibo do majlltku objętego matteńsą
nl'7Ychodu ~,~lności.maiukowll

A-'

A-II

A-III

A-IV

Wynagrodzenie ze 96290,23 Majątku objętego małżeńską B.-..
inne stosunku wspólnością majątkową

służbowego

Do oświadczenia dołączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełnienia. informacji, o którym mowa w pkt 4 pouczenia.

,

Powy1:szc oświadczenie skladam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewi(lzillllcj w llrt. 132 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Oz. U. z 2016 r. poz . .1782, z późn. un.).

(ml~j.~t Idata=/u=.tnio oJ••/adt::ellla)

21 MAR. 2019

• NiewWciwe skreślić.

4) Zgodnie 2lll'1. 31 ~.2 pkl l ;.2 IlSI~wy Z dnia 25 IUICI:O1964 r. - Kodeks rodzinny iopiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682.
z pótn. zm.) do mająlku wspólnegn nale:ą pobl1ln. wynagrodzenle:za prac~ I doc:hodY:l: Inńej cWalaJn05.l:1 zarobkowej katdego
z mattonków OfU doc:hGdy z maj~lku wopólnego. jol: równie!: z majątku ooobistego katdego z malton!<ów.
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