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oswrADczENIE MAJATKOWE
r'6jt*r zastQpc'' rv6jtgr sekretarza gminyr slrerbnilre gminy; kierorr nil€ jednostlii
ergssize€yjx€i€miny, osoby zarz4dzajqcej i czlonka org nu zarzqdzajqcego gminn4 osob4
prawnq

Lomianki. dnia 27 kwietnia 2O16 r.

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. IeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisai

"nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okredlii przynaleanoit poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zah do majqtku odrqbnego i maj4tku objgtego
malZerisk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4.
4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majEtku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oswiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czqSci B zaS informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc

A

Ja, niZej podpisany(a),

Piotr Nowicki, urodzony(a): 16 kwietnia l97l w Warszawie.

Komunikacja Miejska Lomianki Sp. z o.o. Kielpin ul' Rolnicza 248,05-092 Lomianki
Czlonek Zarz4du
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialainoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr ll3, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz' 306
oraz z 2002 r. Nr I 13, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o
samorz4dzie gminnym (Dz. tJ. 22001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.
558,Nr I 13,poz.984,Nr 153, poz. 1271iNr214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tei
ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce ,yv sklad mal2eriskiei wso6lnoici maiatkowei lub

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy

z

stanowi4ce m6j maj4tek odrgbnY:

t

1,M,,

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 28000 zl

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotycry na kwotg: nie dotyczy

II.
l.

Dom o powierzchni: 100

-',

o wartoSci: 400 tyS zl,

tytul prawny: wsp6lwlaSciciel.

2. Mieszkanie o powierzchni: ....nie dotycry..... m', o wartoSci : nie dotycry

tytul prawny: nie dotycry
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj
o

gospodarstwa:......niedotyczy......,powierzchnia: niedotycry.

wartoSci:

nie dotyczY

rodzaj zabudowy: ...................nie

tytul

z

prawny:

dotyczy "'......."..

nie dotYczY

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym

przych6d

i

doch6d

w

wysokosci:

..................nie dotyczy.'...........
4. Inne nieruchomo5ci:

powierzchnia: dzialka o pow.900 rn2 , o wartoSci:360 tyS. zl

tytul prawny: wsprilwlaSciciel

m.
posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
.....nie dotyczY...
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotycry

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg iemitenta akcji:
. nie

dotycry

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0%o akcli w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

."""""'nie dotyczy """""""'

V.
Nabylem(am) (nabyl

m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego

maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzAdu

terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleZy poda6 opis mienia i datq nabycia' od kogo:
.........nie dotyczy

VI.

l.

Prowadzg dzialalnosi gospodarczq2 (nalezy podai formg prawn4

i

przedmiot dzialalnosci):

i

doch6d

- osoDlscr9
- wso6lnie z innvmi osobami

Z

tego tytulu osi4gnqlem(glam)

w roku

ubieglym przych6d

w

wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (naleZy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): ..............nie dotyczy.... '..'.........

Z tego t).tulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
........nie dotyczy

VII.

l. W sp6lkach

handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

Komunikacja Miejska Lomianki sp. z o.o. Kielpin ul. Rolnicza 248,05-092 Lomianki
-jestem czlonkiem zarz4drt (od kiedy): Czlonek Zarzqdu od 07 grudnia 2004
-

jestem czlonkie m rady nadzorczej (od kiedy): ..'.....'.'..."'nie dotyczy"

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....'........nie

dotyczy"""" "'

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
nie dotYczY
2. W sp6ldzielniach:
.nie

dotyczy.........

"""""'

" """ '

dotyczy"'""

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ......... "'......

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejr iod kiedy;: ..............nie

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......'..."'nie

'..

'....nie

dotyczy"""""""

dotyczy"""""""""

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSd gospodarczq:

................nie do
-

jestem czlonkie m zarz4du (od

kiedy):

.nie

dotycry""""""""

-jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

."""""

""nie dotyczy"""""""

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
.nie dotyczy.......

VIII.
lub
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej

zajEl

z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu:
Dochody w roku 2015

- ll3

Nale2no6ci ze stosunku ptacy

436,46 zl

-

brutto' w tym:

113036,46 zl

Umowy o dzielo - 400,00 zl

Ix.
skladniki mienia ruchomego

o

wartoSci powyzej 10.000 zlotych

(w

przypadku pojazd6w

mechanicznych nale|y podad markg, model i rok produkcji):

Toyota Verso, rok Prod. 2013

x.
kredyty i po2yczki
zobowi4zania pienig2ne o wartoSci powy2ej | 0.000 zlotych, w tym zaciegnigte
wjakiej
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z iakim zdarzeniem'

oraz

wvsoko6ci):

nie dotYczY

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $

I

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

........Lomianki, dnia 27 kwietnia2016 r.
(miejscowo56, data)

I

Niewla6ciwe skredli6.
' Nie dotyczy dzialalnodci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roSlinnej i zwierzEcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
t
Nie doty"ry rad nadzorczych sp6idzielni mieszkaniowych.

Kodeksu karnego za

