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osoba skladalaca oswiadczenie obowiezana iest do zgodnego

z

nvbno, dnia 28.o4.2ozzr'

t'

(miejscowolc)

prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk,
2. Jeieli poszczeS6lne rubryki nie znalduia w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad :!i9
dotvczv'i. 3, Osoba skladajqca ofwiadczenie obowiezana iest okreili6 przynaleinoS6 poszczeg6lnych
Fanlt6*r ma.;qttowych, dochod6w i zobowlqzaf do malatku odrqbnego i malqtku objetego malieiskq
wsp6lnoSci4 majetkowa'
4, OJwiadczenie o stanie maiatkowym dotyczy maiqtku w kraiu i za granicq.
5. Oiwiadczenle o stanie maletkowym obejmuie r6wnlei wierzytelnosci plenieine'
5. W czesci A ofwiadczenia zawarte sq informacie iawne, w czeEcl B zag Informacie nieiawne dotyczqce adresu
zamieszkanla skladajqcego oSwiadczenie oraz mleisca poloienia nieruchomogci.
czEsc A
Ja, ni2ej podpisany(a) Dariusz Karbowski
{imlona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 07.12.1974 w Rybnie
KPP Dzialdowo ul. Grunwaldzka 8, Dyiurny
(mielsce ratrud nienia, stanowisko lub funkcjal

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. u. z 20!7 t. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej wsp6lnogci
majqtkowej lub stanowiEce m6i majqtek odrqbny:
t.

Zasoby pienieine:

-

6rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: 6800 zl

-

Jrodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcej: 2300 euro

-

papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwote: nie dotyczy
.

1. Dom o powierzchni l20 m:, o warto6ci: 150 000 zlotych
tytul prawny: Wsp6twlasnoSC matie6ska
2. Mieszkanie o powierzchni: 48,2 i 50,3 m', o wartoJci: 194 000 zlotych i 200 000

zlotych tytul prawny: Wsp6lwtasnosi malieiska
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grunty rolne., powierzchnia: 2,7 ha

wartoici: 20 000 zlotych
rodzaj zabudowy: -

o

tytul prawny: wsp6lwtasnoii malief ska
z tego qdufu osiqgnqfem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy

4. Inne nieruchomoici: Zabudowana dziafka budynkiem magazynowym
powierzchnia:43 ary,5 m' o wartosci: 32 000 zfotych
tytul prawny: wlasnoSi

5. Inne nieruchomoSci: Dzialka zabudowana budynkiem mieszkalnym
i
gospodarczym powierzchnia: 0,0687 m2 o warto6ci:250
ooo zfowcn
tytut prawny: MajEtek osobisty z trzeciQ osobq
6, Inne nieruchomofci: Dzialka zabudowana budynkiem mieszkalnym
powierzchnia: 0,0591 ha o warto6ci: 15 OO0 zlotych

tl^uf prawny: wsp6lwlasnosi malie6ska
7. Inne nieruchomo(ci: Dzialki rolne zabudowane budynkami mieszkalnvmi i
gospodarczymi powierzchnia: 2,3999 ha o wartojci: 10 O0O zlotycn

tytuf prawny: Wsp6lwlasno5i malie6ska
8. Dziafka zabudowana budynkamr
Powierzchnia: 0,1978 ha o wartosci

z

osobq trzeciq

2OO OOO

zlotych

Tytul prawny: wlasnojC mal2eiska
9. Dzialka zabudowana budynkiem
Powierzchnia; 0,0608 ha o wartosci 10

0OO

zfotych

Tytul prawny: wsp6lwlasnoii malieiska z osobE trzeciA
.

L. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorcdw, w
kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podad liczbq i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udziafy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce: tego tytufu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysokojci: -

Z

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych

-

naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w: nie

dotyczy Z tego tytulu osiqgnqlem(qfam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: -

tv.
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w, w
kt6rych uczestniczQ takie osoby - naleiy podad liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6lce: Z tego tytufu osiqgnqfem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokofti: 2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji: nie
dotyczy
Z

tego tytulu osiegnqfem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: -

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego dojego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pafstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorlalnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w
drodze przetargu - naleiy podaC opis mienia idatq nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1. Prowadzq dziafalno6i gospodarczq (naleiy podai formq prawnA i przedmiot dzialalno6ci): nie

dotyczy

- osobiScie - wsp6lnie z innymi

osobami Z tego tytutu osiagnqlem(elam) w roku ubiegfym przych6d idoch6d w wysoko6ci: -

.

2. ZarzEdzam dziafalno6cia gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno3ci
(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
osobiScie -

-

-

wsp6lnie z innymi osobami -

Z tego

tytulu osiEgnafem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: -

v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):'
-iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): z tego tytulu osiqgnqfem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: -

v

t.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajed, z podaniem kwot
przych6d 111, 815,06 zfotych, doch6d 10&815,06 zlotych,
uzyskiwanych z kaidego tytulu: zatrudnienie
7298
zfotych
zfotych,
dieta
tL2,346,61
najem
-

-

-

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podai marke, model i rok produkcji): Kia Sportage 2014

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartoSci powyiej 10 000 zfotych, w tym zaciEgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zdarzeniem, w iakiej
wysoko6ci): kredyt hipoteczny - santander Bank - 19,140,00 euro
kredyt hipoteczny - Credit Agricole - 51,360,00 zlotych
Kredyt hipoteczny - Bank Sp6fdzielczy - 205,506,84 zlotych
czEse B

Powyisze oSwiadczenie skladam Jwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Rybno, 28.04.2022,
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Kodeksu karnego za podanie

... .. ...

(miejscowos., datat(podpis)

