
Urząd Skarbowy Kamieniu Pomorskim
ul. Mieszka I 5B
72 - 400 Kamień Pomorski

Oświadczenie o stanie majątkowym

■la. niżej podpisany(a). Krzysztof Bronisław Rogalski 

Lirodzony(a) dnia 1 września 1978 r. w Tychach

zali udniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. 
jako referendarz sądowy

zamieszkałyCa) v\

po zapoznaniu się / przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pi^nractenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399. 
ze zm.). zgodnie z art. 10 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład 
małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I
1. Dom - nie posiadam

2. Mieszkanie (własnościowe) 

adres:

powierzchnia całkowita; 55,2 m 

lytiil prawn>': własność oraz związany z tym prawem udział M>e ^jasności griinlu i 

współwłasności częsści wspólnych i urządzeń
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3. Gospodarstwo rolne - nie posiadam

4. Inne nieruchomości udział m’ lokalu stanowiącym garaż podziemny przy ..

oraz ZMuązane z tym udziałem prawo 

) powierzchni 14,93 nr. a także udział weużytkowania jednego miejsca postojowego / 

własności gruntu stanowiącego drogi dojazdowe na tej nieruchomości

5. Zasoby picnię/.ne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 179.542,49 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

- papiery wartościowe: nie posiadam
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II
Nab> leni mienie nd Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 

lerylorialnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w 

drodze przetargu;

Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo: 

nie nahytem mienia ley,o rodzaju

nie*

III
1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa 

handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. 

h* .lestem członkiem zarządu, rady nadzorczej- lub komisji rewizyjnej spółki prawa

handlowego, członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osic/gnalem takiego 
doehodu

2. a* Nie jestem zatrudniony ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa 

handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność. 

h* W spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osic/gną/em takiego 
dochodu

I3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.

b* .le.stem członkiem zarządu, rady nadzorczej łub komisji rewizyjnej spółdzielni:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osicigin/lem takiego 
dochodu

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: 
nie posiadam żadnych akcji ani udziałów m' spółkach prawa handłowego

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości; nie osiągnąłem takiego 

dochodu
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IV

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi 

osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.^

ej określony sposób działalność polegającą na-:2. ih'owadze w-w

/, tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem takiego 

dochodu

V

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów 

meclianicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

samochód osobowy Mazda 3. rok produkcji 2014

VI

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i 

pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w' związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):

1) kredyt mieszkaniowy w CHF zaciągnięty w' 2007 r. Raiffeisen Polhank SA u’ kwocie 

HS.675. O ('HF na nabycie własności nieruchomości wymienionej w' pkl 1.2. do spłaty 

pozostało 62. "03.6H CHF:

2) kredyt mieszkaniowy w> CHF zaciągnięty w> 2008 r. Raiffeisen Połhank SA ir kwocie 

17.989.55 CHF na wykończenie nieruchomości wymienionej ir pkt 1.2. do spłaty 

pozostało 13.083.32 CHF:

3) kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2013 r. w kwocie 350.000 zł ’

na nabycie własności i remont nieruchomości stanowiącej łokał

. oraz zw’iązanego zmieszkałtn ■ położony

tym prawem udziału we własności gruntu: do spłaty pozostało 315.028 zł. ja jestem 

współkredytobiorcą, natomiast 

nieruchomości.

jest wyłącznym wdaściciełem tej
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VII
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: 

wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych 

16.400 zl.

kwocie

I\>w\ żs/e oświadezenie składam świadomy, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pelnigce 

funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) za podanie nieprawdy grozi kara 

pozbawienia wolnośei.

Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.
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