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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
ergaxizs€yjnej€minlt osoby zarz4dz^jqcej i czlonka organl| zarzqdz jqcego
prawn4

Lomianki, dnia 07 sierpnia 2017 r.

uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oiwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. leLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisai
"nie dotyczv".
przynalelnoi6 poszczeg6lnych
3. Osoba skladajqca odwiadczenie obowiqzana jest
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w zobowi4zah do majqtku odrgbnego maj4tku obj?tego
mal2erisk4 wsp6lnoSciE maj4tkow4.
4. Odwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oiwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawafte s4 informacje jawne, w czgdci B zad informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poto2enia nieruchomoSci.
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CZ4SC A
Ja, niZej podpisany(a),

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

Komunikacja Miejska l,omianki Sp. z o.o. Kielpin ul. Rolnicza 248'' 05-092 Lomianki
Czlonek Zarzqdu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko I ub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnoici gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr ll3, poz. 7l 5 i Nr 162, poz. | 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306
oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 iNr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (Dz.U.z2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.
558, Nr I13,po2.984, Nr 153, poz. 1271 iNr2l4, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej
ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

'

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 40 178 zl
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwotg: nie dotyczy

IL
l.

Dom o powierzchni: 100 m2, o warto5ci: 400 ty5 zt, tytul prawny: wsp6lwla6ciciel.

2. Mieszkanie o powierzchni: ....nie dotycry..... m2, o wartodci : nie dotycry

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ......nie dotyczy......,
o

warto(ci:

Z

prawny:

nie dotyczy'.......

nie dotyczy

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

tytul

powierzchnia:

dotyczy .........,..

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w

roku ubieglym przych6d

..................nie dotyczy.. ..... ....

i

doch6d

w wysokoSci:

..

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: dzialka o pow.900 m2 , o wartoSci:360 tyS. zl

tytul prawny: wsp6lwlaSciciel

III.
Posiadam udzialy w sp6ikach handlowych - nale2y poda6liczbq i emitenta udzial6w:
..,..nie dotyczy...
udzialy te stanowie pakiet wigkszy niL l\Yo udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

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

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10% akcii w sp6tce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: ........"..nie dotycry

...."""""'

v.
Nabylem(am) (nabyt

m6j malZonek,

z

wyl1czeniem mienia przynale2nego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleLy podad opis mienia i datE nabycia, od kogo:
............nie dofvczv ......................

VI.

l.

Prowadzg dzialalno56 gospodarcz42 (naleZy podai formg prawn4

i przedmiot

dzialalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w

roku ubieglym przych6d

i

doch6d

w wysoko5ci:

2. Zan4dzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (naleZy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): ..............nie dotyczy.................

Z tego Irtutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
...nie dotvczv.....

VII.

l. W sp6lkach

handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

Komunikacja Miejska Lomianki Sp. z o,o. Kielpin ul. Rolnicza 248' 05-092 Lomianki
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): Czlonek Zarz1du od 07 grudnia 2004
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................nie dotyczy...............,.
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......,.......nie dotyczy...........'.........
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:
nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach:
...nie

dotyczy.........

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): .....................,.,..nie

dotyczy........

-jestem czlonkie m rady nadzorczelr 1od kiedy;: ..............nie dotyczy.....................

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno6i gospodarczq:

-jestem czlonkiem zarz4du (od
-

kiedy):

.nie dotyc2y................

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

;;;;;;;;-"*;;,'l",?-l;";;...''........;;;;;.;;........
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
.nie dotvczv.......

VIII.
Inne dochody osi4gane z

tltulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajg6,

z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
Dochody w

rokt

2017 ze stosunku pracy (za 7 miesigcy 2017

)-

73

2l7,56zlbrftto,

Ix.
Skladniki mienia ruchomego

o

wartodci powy2ej 10.000 zlotych

(w

przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji):

Toyota Verso, rok prod. 2013

Kia Picanto, rok prod. 2012

x.
Zobowi4zania pienigZne o wartodci powy2ej 10.000 ztotych,

wtym zaci4gnigte kredyy i po?yczki

oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokoSci):

nie dotyczy

t

cz4sc B

Powyzsze o5wiadczenie skladam Cwiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zat4ienie prawdy grozi kara pozbawienia wolnodci.

........Lomianki, dnia 07 sierpnia 2017 r.

............

(miej scowo5d, data)

I

Niewladciwe skre$tid.
Nie dotyczy dzialalnofci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji ro6linnej i zwierzgcej, w formie i zakesie
gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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