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oŚwrłocZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pľrypadku zastosowania,
naleĘ wpisaó ..nie dotvczY''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićpľzynależność
poszczególnych składnikĺów majątkowych, dochodĺíwi zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju i za gľanĺcą.
5. Oświadczenie o stanĺe majątkorvym obejmuje ľównież wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje
nĺejawne doĘczące adresu zamieszkania skladającego ośwĺadczenieoľaz miejsca
polożenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Piotr Pepliński..
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

Ja,nizej podpisany,

urodzony(a)

04.02.1968r.

w Wejherowie

radny
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy
(Dz. U. z 2OI7 Í. poz. 1875), zgodnie

z dnia 8 marca 1990 ľ. o samorządzie gminnym
z art. 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromađzonew walucie polskiej: .'.....ok. 65.600 zł. w skJadzie
małzeńskiej wspólności majątkowej

í 40.000zł w składzie

małzeńskiej wspólności majątkowej i matki Iľeny składającego oświadczeniepo połowie.

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........ ,'nie dotyczy''.......

II.

Dom o powierzchni uzýkowej 96, 5 m2.nadziałce o powieľzchni 360 m2 wartości: ok.
360.000zł.
týuł prawny: małŻenska wspólność majątkowa
1.

2. Mieszkanie o powierzchni:,,nie dotyczY'' m2, o wartości: ,,nie dotyczy''

týuł pľawny: ,,nie dotyczy''

3. Gospodarstwo rolne:

dotyczy", powieľzchnia:
dotyczy''
''nie
dotyczy''......'...'...
,,nie
,,nie dotyczy
tytuł pľawny: ..................''nie dotyczy" ...
Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości : ....
,,nie dotyczy"..... . .
rodzaj gospodaľstwa:

wartości: ',nie
rodzaj zabudowy:

o

4. Inne nieruchomości:

ď Dom jednoľodzinny nadziałce o powieľzchni 608m2
b/ Dom j ednorodzinny na działce o powieľzcIni 2400m2
o wartości: ď

ok' 350.000zł.

b/ ok. 240.000zŁ.

tytuł pľawny: dla puhktu 4a l małŻenska wspólnośó majątkowa,
dla punktu 4bl odrębna własnośómajątkowa składającego oświadczenie(daľowizna
rodziców)

ilI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z'udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaó liczbę i emitenta
udziałőw:
.. ,'nie dotyczy"..'.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 oÁ udziałőw w spółce:
,,nie dotyc2y"..............
Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ...........,

2
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udziałów:

r

emltenta

,,nie dotyczy''..............

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości
.. ,'nie đotyczy"...

IV.
1. Posiadam akcje

::T:::::::*

w

-

spółkach handlowych

z

udziałem gminnych osób prawnych lub
i emitenta akcj i
::::: ::::: ]]:'bę

:::::iää:',i:íą::]: :::::

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0 Yo akcji w spółce:

Ż;;;;,ňł' ;;il;;ä i;il; ; -h' ;ü;ły- J;;ĹáJ ;*y;ilś;i,

:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych_naleŻy podać liczbę i emitenta akcji
,,nie dotyczy"...

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, z vłyłączeĺiemmienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metľopolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetngu - naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:
,,nie dotyczy''.............

vI.
1. Pľowadzę

działalnośćgospodaľczą (naleŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności):
.......,,nie đotyczy"

- osobiście
- wspólnie z innymi

.. ,,nie dotyczy"...

osobami

,'nie dotyczy''..............

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
... ,,nie dotyczy"...

2. Zarządzart działalnościągospodaľczą lub jestem

przedstawicielem pełnomocnikiem
(naleĘ
takiej działalności
podać foľmę prawną i pľzedmiot działalności):
,,nie dotyc2y"...............

-

osobiście

-

wspólnie z innymi

',nie

dotyczy''............'.

osobami

..

',nie

dotyczy''....'

:-::::*:::::::::ii::''''l1ľ}ffi"'y:::*::*:*::::::]
VII.
W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki):
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....... ,,nie dotyczy"......
-

-

........ ,,nie dotyczy"............

jestem członkiem rudy nadzorczej (od

kiedy):

',nie

dotyczy''

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....... ,,nie dotyczy"......

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
,,nie dotyczy"...

VIII.

Inne dochody osiągane z týułu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć,'
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu :

Emerýura-

34.618 zł. brutto
Diety z týułu pełnionej funkcji radnego 16.087 zł.
Ztyt|IŁrJpľacy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Z tytlillokazjonalnego wynajmu 19.200 zł.

w Wejherowie 55168zł' brutto

Dochody stanowią skład małżeńskiejwspó lno ścimaj ątkowej

IX.

Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
samochód osobowy - Audi A4 ľok produkcji 2000 stanowi skład małzeńskiej wspólności
majątkowej i syna Macieja,
samochód osobowy VW Passat rok produkcji2012 stanowi skład małżeńskiej wspólności
majątkowej
samochód osobowy fiat Panda rok pľodukcji 2010 stanowi skład małzeńskiej wspólności
majątkowej

x.

Zobowiązarua pieniężne o waľtościpowyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kĺedyty
i poŻyczki oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo' w z:wiązku z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokości) : ......................,,nie doĘczy''...
,,nie dotyczy"

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ l Kodeksu kaľnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikaľapozbawienia wolności.
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