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Uwaga:
t.osóba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zuPełnego wYPełnienia

każdej z rubryk.

2,Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ,,nie dotyczY".

3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małZeńską wspólnoŚcią

majątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy nrajątku w kraju i za granicą.

5 . O świadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelnośc i p i en iężne.

6.W części A oświadczeniazavłarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZĘSC A
Robert Piegza

J a, niżej podpisany(a),

17.0I.1970

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Głuchołazach

IJrządMiasta w Nysie, Sekretarz Miasta
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przezosoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz. |584 ze

zm) oruz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)

zgodnię z art.24h tej ustawy ośńadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci

majątkowej lub y:

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 9392,66 zł

- środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy



- papiery wartościowe: nie dotyczy

il. ń l,,: {:/'wf, ,, - i
1. Dom o powierzchni: ,.,...... ,,,- ......,.,:...m2 o wartości: ........,. tytuł prawny: """""""

ż. Mięszkanie o powierzchni: 7I m2, o warlości: 150000 tytuł prawny: ustawowa wsPÓłwłasnoŚĆ

majątkowa

na kwotę

3.Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: .............

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny:

Ztegoty'ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ............

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 1. 0,06 ha,2.0,87 ha, 3.0,99ha

o wartości: I. 17260 zŁ,2. 8590 ń, 3 . ż9300 zł

tytuł prawny : ustawowa współwłasność małzeńska

III. nie dotyczy
posiadam udziały w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta udzińów:

udziałyte stanowią pakiet większy niż lĘońudziałów w spółce., .. , . ./: .'.". .'.1. . .::. .: .:, ,, 1 : /



ztego§tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV. nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: """"""

v.
Nabyłem(am) (nabył mój mńzonek, z vłyłączeniem mienia przyna\eżnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

zwirykow, komunalnej osoby pru*rr"j lob związku metropolitalnego następujące mienie, które

podlegało zbyciu w dro-dze przetargl_na|eĄ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1. działka o powierzchni 0,06 ha stanowiąca pastwiska trwałe, zgodnie ze studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Głuchołazy oznaczona jako terenY

zabudowane i zagospodarowane- do przekształcenia lub rehabilitacji mieszkalnej niskiej

intensywności, tereny lokalizacji usług, turystyki i spońu; działka nabYta od Skarbu Państwa

w dniu 2.08.2010 roku.

2.działkaopowierzchni0,87hastanowiącalasy,zgodnie
kierunków zagospodarowania gminy Głuchołazy oznaczona

nabyta od Skarbu Państwa w dniu 29-04.2014 roku,

3. działka o powierzchni 0,09 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe, nabyta od Skarbu

Państwa w dniu 13.11.2007 roku.

Ą. działka o powierzchni 0,99 ha stanowiąca lasy, zgodnie..ze,studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Xamiennik - terenY lasów i zadzewień,
nabyta od Skarbu Państwa w dniu 18.05.2016 roku,

VI. nie dotyczy

l.prowadzę dzińa1ność gospodarcz ąż (na1ezy podaó formę pfawną i przedmiot działalności):

m l e. o/oŁąc:łą
- wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: """"""

ze studium uwarunkowań i

jako tereny lasów; działka



- wspólnie z innymi osobami

ZtegoĘ,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIl. nie dotyczy l /

1.W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..,l"/"ę",o/a1 ł nl

- jestem człoŃiem zarządll (od kiedy):

- jestem człoŃiem raĘ rladzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : """"""",

,r*rry**::*:*|ełamFrrotu*:*:::::'*-'""-_"". 
_

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,:*:*:**'::*:",:*,-]*."::Ńległ:d::n:u*-""i""",_. _, _, _,

3. Wfundacjachprowad zącychdziaŁa'nośćgospodarczą: ",t,/,("",ębłą,aą
- jestem człoŃiem zarządu(od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):

zwoty."n::*.::*:-teł1'l wrotu:':*]"'u:*u:*-""i- 
" " .

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęÓ' z Podaniem

kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: 
_.__:__I..l ł rl

1.18500złztytułusprzedażydrewnapozyskanegozwłasnegolasuwzwiązkuzdecy4ą
Starosty Nyskiego ustalającą obowiązek wykonania zadań,

2.95697,34zlztytuluzatrudnieniawUrzędzieMieiskimwNysie.

ż. Zarządzarrl, działalnością gospodarczą lub jestem Przedstawicielem' Pełnomocnikiem takiej

działalnośc i (należylpodaó formę pra\Nną i przedmiot działalnoŚ ci): .,,..frj.n'..d'ę /ł*ą

- osobiście



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

Jeep Grand Cherokee 2008 rok

x.

1. Zobowiązańa pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym

pożyczyj oraz warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo,

wydarzeniem, w jakiej wysokości):

1. kredyt odnawialny przy rachunku osobistym prowadzonym przez PKO BP do kwoty

18000 zł.

2. Kredyt gotówkowy zaciągnięty w dniu 26.07.2016 roku w Banku PeKao S,A, na 60

miesięcy, przeznaczony na cel konsumpcyiny, wysokość kredytu 67587,94 zł,

wysokośćzadłużenianadzień3{.10.2016r._64749,83zł.

zaciągnięte kredl,ty i
w związku z jakim



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżna podstawie art.233 § 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy ff ;""j 
";ie 

prawdy g,Ć,i Ź*upozbawienia wolności,

*----)

7 ,- 7v-, 
" 

/,
1podpis)

Nysa 31.10.ż01'7 r.

(miejscowośó, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i rvłierzęcej w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego,
i Ń i" aotv"rv r ad nadzor czych spółdzi eln i m ieszkan i owyc h,


