
Dz. U z 2003 r. Nr 34, poz 283oŚwlnDczE N l E MA..!ĄTKoWE

(miejscowość)

Uwaga:
1, adczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, iłXi'i"i"'#ł?ł; * konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInychskładników majątkowych, dochodów i zobowiązin ao majątku odrębnego i majątku objętego

u iza granicą.
rzytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawneego oświadczenie oraz miejsca połóżenia

CZĘŚC A

(imion

p9 zapoznalllu się z przepisami ustawy z dnja
(Dz. U. z 200l r. Nr l42, poz. 1592 oraz z 2002 r. N
l53, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
I.

Zasoby pienięzne:

il.
l.

tytuł prarvny: .....,.....,...,..



1,odzaj zabudowy:

§Ąuł pramy:

l, Posiadanr udziałY w sPÓłkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub
Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘpodać licńęi emitenta udziałów:

IV.
1' Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych zudziałelnpowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczes.,,ticzątakie osoby- naleĄ podać liczbęi emitenta akcji: ..,......

2, Posiadam akcje w innYclr spółkaclr lrandlowych - należypodać liczbę lemitenta akcji:



V.
NabYłerrr(arn) (nabył rrrój rnałżorrek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek Śamorządu tórytor-ialiego, ich związkówTuu oa
konrunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze p.""turgu _ należy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadzę działalrrość gospodarczą (naleĘ podać fonnę prawną i przedmiot działalności):

ztego łtułu osiągrrąłerrr(ęłam) w roku ubiegłym przychód i docliód w wysokości:

2, Zarządzam działalrroŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiern takiej działalności
(naleĄ podać formę pfawllą i pzedrniot działalności): ..........,...,.

Ztego qftułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.



Składniki rnienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch(w przypadku pojazdów meclranicznych,naleĘ podać markę. model i rok prod_uk:ji); .. ,
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x.
Zobowiązutia pierrięzne o wartoŚci powyzej 10 000 złoĘch, w tym zaeiągnięte kredyty ipoĘczki oraz
warunki, najakich zostały udzielorre (wobec kogo, w nłiązku z jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości): ,..,..
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PowYŻsze oŚwiadczerrie składam Świadonry(a), iż na podstawie aft. 233 § 1 Kodeksu kanlego za podanie
ni eprawdy l rrb zataj en ie prawdy gr ozi karu pozbawien ia wolności,

(mie.iscowośó, data) (podpis)


