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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

gmin:fsebFaeqdzarq€ef zlonka organu ?azqdzajqcego gminnq osobq prawn-q orad;€S),
wydajqeej deef.je administraeyjne w imieniu w6jta 1

cdynia / dnia 18.09.20L7 r.
(mie j scowo66 )

Uwaga:
1. Osoba skl.adaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodn€go z

prawda. starannego i zupetrnego !r.!T)el.ni6nia kazdej z rubt.yk.
2. ,Jezeli poszczeg6lne lubryki nie znajduj a w konkretnym

plzypadku zastosonrania, naleiy t{trrisa6'tn.ie dotyczyr'.
3. Osoba skiadajaca ost{iadczenie obowiazana jest oklesLii

przyna1e2no36 poszczeg6lnych skladnik6w najatkowych,
dochod6w i zoboni4zai do naj4tku odrebnego i ttajAtku
obj etego nalzefsk4 wsp6lnodci4 lraj4tkolra.

4, O6r{iadczenie najatkowe dotyczy naj4tku w kraju i za g,ranica.
5. OSwiadczenie najEtkolle obejmuje r6wnie2 wierzyteLnogci

pietrieZne.
6. W czesci A osBiadczenia zawarte sq i.nfornacje jawne, w

czesci B zag infortoacje niejawne dotyczace adresu
zanieszkania skl.adaj4cego oswiadczenie oraz miejEca
pol.oienia nieruchomoSci.

czEse A

Ja/ ni2ej podpisany (a) , WAT,ERY TAI,IKIEWICZ n. !. TANKIEWICZ
(imiona i nazwi sko

oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 3 LISTOPADA 1963 R w LIDZfE

?B4EpsrEeronsrr.io wooocrAc6w r KANArrzacur sp6aKA z oeRANrczoNA
ODPOWIEDZ IAINOSCIA W GDYNI - WICEPREZES ZARZADU

(miejsce zatrudnienia/ stano\4isko lub funkcia)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 2L sierpnia 199T r.
o ograniczeniu prowadzenia dzlalalno5ci gospodarczej przez osoby
pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 1O6t poz. 6j9t z lggg t.
Nr 113, poz. 715 l Nr 1-62, poz. LL26, z !999 r. Nr 49, poz. 483,
z 2AA0 x. Nr 26t paz. 306 oraz z 20A2 x. Nr 113. poz. 984 i Nr
2I4t poz. 1806) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorz4dzie
qrLannjrm (Dz. U. z 2001 r. Nr 1,42, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ Nr 753, poz.
1271 i Nr 214t poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam. 2e posiadam wchodzace w sklad mal2efskiei wsp6fnoscl
majatkowej@:

I.
Zasoby pienie2ne:
- Srodki pleniezne zgromadzone w walucie polskiej: 54 000,-....

- Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcei: 370 USD

- papiery wartosciowe:

1.
2.

TUnZ SA - SA NA
NA GPW

POI,A!{D 670 Ar(c,f f
SA 777 AKC,fI

SA 1965 2

a3 467

642

6ETIN NOBI,E BANK SA 2084 AKC.'I 438.28 PrN



5. GOAARTO SA 1186 AKCJI - 13 864,34 prN
EACZNTE * 55 052,85 PrN

II.
LDom o powierzconii 720 !tr2, NA DZIATCE O POWIERZCHNI 389 tn,
o wartosci: aACZNIE O

powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:

Mieszkanie o
t 1/r'rr 1 rr. n,n t'.

NIE DOTYCZY
rodzaj gospodarstl,ia:,...,.........., powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:

rut

- naleZy poda6 liczbe i

udzialy le stanowia pakiet wiekszy niZ 10? udzial6w w spolce:

Z Lego LytLld osiAgna-Le-r{etam) w r-oku ubieqlVn doch6o w
*ysokod.i, .AlE. PqTYa?.y........ -.....::.:....:.

P^qi rd.n :L-i^ "'
pm i 1 anf' rL.ii.
d^uJ c Lc n Ldrruwr4

sp6lkach handLowych

h:Li a+ L,i aLa',. ni +

- nalezy podad liczbe i

103 akcji w sp6trce: NrE Doryczy

Z tego tytulu osiagnatrem ( elam) w roku ubiegll/I0 doch6d w
wysokosci: NIE DOrYCZY.

Nabylem{am) (naby} m6j ma}Zonek, z wy}aczeniem mienia
przynafeznego do jego maj4tku odrebnego) od Skarbu paistwa,
innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadrj
terytorialnego I ich zwiazk6w fub od komunafnej osoby
nastepujAce mienie/ kt6re podlegalo zbyciu w drodze
NTE DOEVCZY

nalezy podad opis mienia i date nabycia, od kogo:

vr.
1. Prowadze dzialalno66 gospodarcz42 NrE DoTyCzy

(nafezy podae forme prawna i przedmT6E-ffiTElno3ci ) :

- wsp6lnie z innlzni osobami

2.

Z tego tytulu os iagn4lem (glam) w roku ubieg.ll,rn przych6d
i doch6d w wysoko6ci:
Zarz4dzan dzialalnogcia gospodarczq lub jestem
przedstawicielem pelnomocnikiem takie j dzialalno6ci
NIE DOEYCZY

prawnel
nr?aJ:rftrr -

3.:;3: ;t::.:: :??"1iFiA:iffi!fc?Tl iii l li T ::: Ti:: l
4. Inne nieruchomosci: NIE DOIYCZY

powierzchnia:
o wartosci:
tytul prawny:

rrr.
Posladam udzlaly w
emitenta udzial6w:

sp6lkach handlowych
NIE DOTYCZY



(nafezy podad forme prawn4 i przedmiot dziaialnosci):

- o S obiscie
- w6p6lnie z innlmi osobami

Z teqo tytulu osiAgnal em (elam) w roku ubiegllan doch6d
w wysokosci: NfE DOTYCZy

VII.
1. w sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp6?ki) :

lestem czlonkiem zarz4du (od kiedy) : IIIE DoTyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE pOTyCZy

Z tego tytulu o s14gn41em (e1am) w roku ubieglym doch6d
w wysokosci : NIE DOTYCZY

2. W sp6trdzielniach: NIE pOTyCZy

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) : NIE DOTyCZY,

jestem czlonklem rady nadzorczejr (od kiedy) : NrE DoTyczr

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOIyczy

Z tego lytulu oslaqnAlem ( etam) w roku ubieglym doch6d !,/
wysokosci: NIE DOTYCZY.

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnosd gospodarczA: NIE DOTYCZY

- jestem czfonkiem zarz4dv. (od kiedv): NIE DOTyczy
..'.......*.....-.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTyCZy

* jestem czlonklem komlsji rewizyjnej (od kiedy) : NIE poTyczy

Z tego tytulu o siaqn4]em (etram) w roku ubiegl\m doch6d w
wysokoscl : NIE DOTVCZY

vI1I .

Inne dochody osi4qane z
dz.ialaf noSci zarobkowe j
z kazdego tytu.lu:

tytulu zatrudnienia 1ub innej
lub zaj9d, z podanlem klrot uzysklwanych

fx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10-0OO ztotych (w
przypadku pojazd6w mechanicznych nateiy poda6 marke, modef i
rok produkcj i ) :
SAMOCI{OD OSOBOI{T SKODA R,APID 2016
SAMOCI{OD OSOBOITS NISSAN MICRA 2012



Zobowiazania plenieZne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tyro
zaciagnigte kredyly L pa2yazki oraz warunki/ na jakich zostatry
udzlelone (wobec koqo, w zwiazku z jakim zdarzeniemf w jakiej
wysoko sci ) :
wspozlGEDyroBroRcA - lGEDyr HrporEczNr w BANKU pKo Bp NA cEr,
MIESZKANIOWY NA OKRES 20 I,AT W KWOC]E 380 OOO, PIN - KWOTA POZOSTAI,A DO SPI,ATY
380 000 PLN.

Powyzsze ogwiadczenie sk?adam srvradomy(a), i2 na podstawie art.
233 S 1 Kodeksu karnego za pooanie nLeprawoy lub zar-aienie
prawdy grozi kara pozbawienia wofno6ci,

p r>*4;,,+
(niej scowo66. data) (podpl s )

NiewlaSclwe skre31id.
- Nie doLyczy dzialalnosci nytli6rczej w rolnictnie w zakresie

-.rlllr'^ . rr<tinn-i w f^rn.^ i TFl.lesae
qosoodalsrwa ! odzinneqo -

'Nle dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mies z kaniolrych.


