
~ J1J)6J.I:!1lbEN'E MAJJ\TKOWE
wII/otru.cW radnego gminy 

v 	 PRZ~ f :L.CuZr?ACy~~ ~	 NOWE MIASTO, dnia 26,04.2019 r. 
W.~/ --	 (miejscowo~t) 

Uwaga: Marek ('(ll/tbki 
1. 	 Osoba sktadaj<lca o5wiadczenie obowillzana jest do zgodnego z prawd<t, starannego I 


zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeieli pOSlczeg6lne rubrykl nie znajduJil w konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy wpisac 

"nie dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadaj<lca oswiadczenie obowiilzana jest okreslit pnynaleinosc poszczeg6lnyc.h 

sktadnlk6w majlltkowych, dochod6w i zobowiilzan do majiltku odr~bnego i maj<ltku obj~tego 
maUensq wsp6lnosc.ict majiltkowil. 

4. 	 Oswiadczenle 0 stanie majCltkowym dotyczy majCltku w kraju I za granicil. 
5. 	 OSwiadczenie 0 stanie maliltkowym obejmuje rowniei wierzytelnosci pienleine. 
6. 	 W cz*:scl A o$wiadczenia zawarte S<l Informacje jawne, w cz~Sci B zas informacje niejawne 

dotycz'lce adresu zamieszkanla sktadajClcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomoSci. 

CZ~SCA 

Ja, niiej podpisany(a).PIOTR.. KOlPACZEWSKI 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) ..... ...15.09.1978 R. PlONSK... .. ....... .. .. .. ..... .... . 
LEROY MERLIN SP Z.O.O BIAlOlEKA UL MODLINSKA 8 03-216 WARSZAWA - OORAOCA 
KLiENTA... .... .. ............. ....... ... .. .. ...... ...... ..... ............ ..................... .................................. ................... .. ................. .. .... 

••• II .. . ..... .. ~"""" ,., • ••••• A . , ....... .. .... .. .. .. 11 •••••• '" ... .. .. . . .. . ~ ~ ..... . ...... . ... . .. ~"" " " ••• •• •• • •• II~" • • • •• • II • • • • ••• • • ~ ~ . .. . . .. . .. II ., ...... . . . ........ . . . .. , 


(mieJsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodz"lce w sktad matienskiej 
wsp61noSci majCltkowej lub stanowiqce m6j maj<ttek odrE:bny: 

I. 

Zasoby pieni~ine : 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: ...... 10500 PLN 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: .. .. NIE DOTYCZY 

- papierv wartosciowe: .. .. .. .. .. NIE DOTYCZY 


http:wII/otru.cW


II. 

1. 	 Dom 0 powierzchni: 214 m2 .... .... .. ... ......... .. m2, 0 wartosci :. 2S0 000 PLN 

tytuf prawny: WSp6tWtASNOSC .... ......... . 


2. Mieszkanie 0 powierzchni: ..... .. NIE DOTYCZY............ m2, 0 wartosci : .... ... NIE DOTYCZY 

tytul prawny: ..... ....... ......... .. .... .. .... ..... .. .. ....... ... ..... ... ..... .................. .......... ... ...... .. ....... ... .. ............. .. ...... .. 

3. Gospodarstwo rolne: 


rodzaj gospodarstwa: ... ROlNE NIEUZYTKOWANE ... .. .. .... .. ....... ...... .. ....... .. ....... ............, powierzchnia: 

...........1/8 z 3,8831 hA .... .. ........... ..... .. ........ spadek 

o wartosci : ... 180 000 PLN 

rodzaj zabudowy: ... DOM, OBORA, STODOtA 

tytul prawny: WSP6tWtASCiClEL 1/8 

Z tego tytulu osi<lgn<llem(~fam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ... .... NIE DOTYCZY 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: .... ... NIE DOTYCZY 


III. 

1. Posiadam udzialy w sp6fkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 

.. ....NIE DOTYCZV...... ... .............. . 


udzialy te stanowi~ pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6ke: .. .. .. NIE DOTYCZV..... ................... .. 


Z tego tytufu osiClgnC!lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......... NIE DOTYCZV 


2. Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: ...... .. .. 

............ ...... NIE DOTYCZY 


Z tego tytutu osi<lgn~tem(~laml w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .. .. .......NIE DOTYCZY 


IV. 

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiE:biorc6w, 

w ktorych uczestniczej takie osoby - naleiy podac liczbE: i emitenta akcji: 

......... ...NIE DOTYCZV...... ................... . 


akcje te stanowi q pakiet wiE:kszy nii 10% akcji w spoke: ........... .NIE DOTYCZy.. .... .. .......... 


Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ... .. ....... NIE DOTYCZy............. .. 


2. Posiadam al<cje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: ... .. .NIE 
DOTYCZY 



Z tego tytulu osiqgn~lem(~iam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. .. ..... N1E DOTYCZY 


V. 
Nabylem(am) (nabyi m6j maiionek, z wyiqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du 

terytorialnego, ich zwi~zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce 
mienie, kt6re pod'ega~o zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od 
kogo: .. ....... .. .NIE DOTYCZY....... .. 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawn~ i przedmiot dzialalnoSci): ............ .. 

NlE DOTYCZV................. ............. 

-osobiscie ......NIE DOTYCZY.................... . 


- wspolnie z innymi osobami ... NIE DOTYCZV................................... .. 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci: ......... NIE DOTYCZY 

2. Zarz~dzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem peinomocnikiem takiej 

dzialalnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): NIE DOTYCZY........... . 


- osobiscie ...NIE DOTYCZV......... ........ ............ .. ........................................ .. .......................................... 


-wspolnie z innymi osobami ....... NIE DOTYCZY............................................. . 


Z tego tytulu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .... .. NIE DOTYCZV... ....... .. 


VII. 

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki): ...... NIE DOTYCZY........ .. ..................... .... . . 


- jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy): .... NIE DOTYClY ..................................... . 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... ..NIE DOTYCZY.............. .... .......... .... ... ......... . 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... NlE DOTYCZV................................................ 


Z tego tytulu osjqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ... N1E DOTYCZV............. . 


VIII. 

Inne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajc;c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytuiu: ... Z lYTutU ZATRUDNIENIA - 52206,91 

DIETA RADNEGO - 600 ,00 

UMOWA ZLECENIE 489,40 .......... ..................................... ........................................ . 



IX. 

Skfadniki mienia ruchomego 0 warto$ci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w 

mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): ...... SAMOCH6D OSOBOWY AUDI A 4 

2002 WARTO~Cl12 000 PLN ..... ........ .. .... .. ..... .. ... ... ..... .. .... ........ ...... . 

X. 
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaci~gni~te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

...... ... .. .KREOYT HIPOTECZNY NA DOM (WSP6t:WtASNOSC PIOTR KOtPACZEWSKI , SYLWIA 

KOtPACZEWSKA) FRANK SZWAJCARSKI DO SPtA1Y ZOSTAtO 28400 CHF BANK SANTANDER BANK 

POL5KA S.A. 


