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Serock, dnia 28 styania 2019r.
Immejwodt)

Uwaga:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypelnienia katdej z ~ b r y k .
Jeieli poszczeg6lne mbryki nie znajdujq w konkretnym pizypadku zastosowania, naleiy
wpisaC ,,nie dotvczv".
Osoba skladaiaca ~Swiadczenie obowiazana iest okreBliC ~rzvnaleinoBC ~oszczea6lnvch
skladnik6w mi(qtkowych, dochod6w i zobowiqiali do majqtk" oirgbnego i majqtku ibjgtego
matieliskq wsp6lnodciq majqtkowq.
OBwiadwenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
OBwiadczenie maiatkowe obeimuie r6wniei wietzvtelndci ~ i e n i e i n e .
w czgsci A o ~ w i b c z e n i azakarie sq informacji jawne, i czisci B za* informacje niejawne
dolycqce adresu zamieszkania skladajqcego okwiadczenie oraz miejsca pdoienia
nieruchomoSci.

Ja, niiej podpisany(a), RafalTomasz Karpiliski,
(imiona i narwirko oral nanviska rodawe)

urodzony(a) 20 stycznia 1981r. w Ostrowi Mazowieckiej
Urzgd Mlasta i Gminy w Serocku, Sekretarz Miasta i Gminy Serock
(mlejrce zatrudnienia,rtanawirko lubfunkcjal

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadaam,
i e posiadam wchodzqce w sktad matieriskiej wspolnoici majqtkowej lub-stanowiacem6j majqtek odrebny:
I.

Lasoby pienieine:
-irodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: wg stanu na dzleli 28.01.2019 r. 8 857,44 (downie: osiem
tysigcy osiemset pigtdziesiqt siedem, 44/100); jrodki zgromadzone na koncie bankowym wsp6lnoft
ustawowa majgtkowa malieliska
-irodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartoiciowe: nie dotyczy
na kwote: nie dotycry

-

11.

la. Dom o powierzchni: 200m' o wartoici: 250.0006 (slownie: dwieicie pietdzieslqt tysigcy dotych) tytul
prawny: odrgbna wlasnoit, umowa cz~9clowegodzialu spadku KW Nr 13270
l b . Dom o powierzchni: 167m' o wartoici: 3S0.000~1(stownie: trzysta pigtdziesigt tysiecy dotych) tytul
prawny: odrgbna wlasnoit KW Nr 13270; dom w trakcie budowy, Decyzja Nr 298/2016 z 5 lipca 2016 r.
Starosty Wyszkowskiego zatwierdzajqca projekt budowlany i udzielajqca pozwolenia na budowg

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyuy

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyay, powienchnia: nle dotyuy
o wartofci: nie dotyuy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnglem w roku ubieglym przych6d i dochbd w wysokofci: nie dotyay
4a Budynek wolnostoj~cy(garai) o wartofci: 40.MX)d (uterdziefci tysigcy) tytul prawny: odrgbna wtasnog
KW Nr 13270; w trakcie przebudowy na podstawie Decyzji Nr 29812016 z 5 llpca 2016 r. Starosty
Wyszkowskiego zatwierdzajeca projekt budowlany i udzielajqca pozwolenla na budowg; tytd prawny:
odrgbna wtasnoft, umowa czgkiowego dzlalu spadku KW Nr 13270
4b nieruchomoft gruntowa pod domami oraz budynkiem wolnostojgcym (garai) wskazanymi w pkt la-lb,
oraz 4a o powierzchni 0,1800ha o wartofci: 180.000d (sto osiemdziesigt tyslgcy zlotych); tyhrt prawny:
prawo wlasnokl na podstawie umowy czgkiowego dzialu spadku KW Nr 13270

4c udzia180/1920 w nieruchomoki rolnej o powienchni gruntu 2,6ha, Mugosiodto gmlna Mugosiodto tytul
prawny: wspMwlasnoM KW 1532, R18192, PS 536195, NS 556114 o wartoki: 21.00021 (dwadzleLcia jeden
tysigw).

111.

-

Posiadam udzialy w spakach handlowych naleiy podat iiczbg i emitenta udzial6w: nie dotyuy
udziaty te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10% udzial6w w space: nie dotyuy
Z tego tytulu osiqgnqtem w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych -naleiy podat iiczbe i emitenta akcji: nie dotyay
akcje te stanowiq pakiet wigkszy n i i 10% akcji w space: nie dotyay
Z tego tytulu osiggnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nie dotyczy

v.
Nabytem(arn) (nabyl m6j mationek, z wytqczeniern mienia przynaleinego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w.
komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastgpujqce rnienie, kt6re podlegalo zbyciu w
drodze przetargu - naleiy podat opis mienia idate nabycia, od kogo: nie dotyay
VI.
1. Prowadzg dzialalnoft gospcdarczg Ii(naleiy podat forme prawnq i przedmiot dzialalndci): nie dotyczy

Z tego tytulu osiggnglem(@am)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokofci: nie dotyuy
2. Zarzqdzam dziatalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnofci
(naleiy podat formg prawnq i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy
- osobifae nie dotyczy
-wsp6lnie z innymi osobami nie dotyuy

Powyisze oiwiadczenie skladam $wiadomy(a), i i na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

5 1 Kodeksu karnego za podanie

(miejscowoit, data)

' Niewladciwe skreilit.
Nie dotyczy dzialalnotci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji rollinnej i zwierrecej, w formie i rakresie
gospodarstwa rodzinnego.

'Nie dotyuy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,

