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dnia..

osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreśIió przynateżnośó poszczególnychskładników majątkowYch, doch ldów i zobowiązaR ao ńaJątru odrębnego i majątku objętego

dotyczące adresu zamieszka
nieruchomości.

(miejscowośc)

Uwaga:

4.
5,
6.

1" adczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
2, a każdej zrubryk.

bryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
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Zasoby pienięzne:

- środl<i pierriężne zgron-ladzolle w walucie polskiej:

t

paplefy waftościowe:

Doll o powierzclrni: ..,....,....,.., nr2. o waftości:
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3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

"Przedsigbiorców, 
ń litórych uczestnicątakie osoby - na|eĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet więks4i niż 70%o udziałów w spółce:

o waltości:

rodzai zabudowv.

t

ztego §łułu osiągrrąłem(ęłarn) w roku ubiegłym doclród w wysokości:

2, Posiadanr udzlalY w innych spółkach handlowyclr - należy podać liczbę i emitenta rrdziałów:

Ztego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,....,..,.......

Iv.
l, Posiadanr akcje w sPÓłkach handlowych ztldzińelnpowiatowych osób prawlych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczątakie osoby- należy podać liczbę iemitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy 1-1iż 70%o akcji w spółce:

ztego tytułLr osiągrrąłeln(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości:

Z tego §łułu osiągnąłem(ęłanl) w roku ubieg.ĘIn doclr

2, Posiadam akcje w innyclr spółkach lrarrdlowych - należy podlćliczbęiemitenta akcji:



,)

v.
Nabyłerrr(arn) (nabył rnój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego) od

Skaibu Państwa, inirej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządtl terytorialrrego, ich zvłiązków lub od

komunalnej osoby prawnej następrrjące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ Podaó
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

prowadzę działalrrość gospodarczą (na|eĘ podaó forrnę prawną i przedrniot działalrroŚci): ........,...........

Ztego §,tułrr osiągrrąłerrr(ęłam) w roku ubiegłynr przyclród i docliód w wysokości: ,,........,.,...

Zarządzatndziałalriością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnOŚci

(na|eży podać fonnę prawną i przedrniot działalności): ,.,......,.,.,..

- wspólnie z innylrri osobatrri

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................

vII.
W spółkach lrandlo clr (nazwa, siedziba spółki):

-jestem członkienr rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjrrej (od kiedy):

Ztego tytrrłu osiągrrąłerrr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: .........,......

zarobkowej lub zajęć,
l
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Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 ńotych (w przypadku pojazdów mechaniczrrych
naleĘ podać markę, model i ro ro$ukcji): ...._

x.
Zobowiązxlia pienięzne o waltości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyry ipożyczki oruz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkll z jakim zdarzenietn, w jakiej wysokości): ..,,..

CZĘŚCB

Powyższe oświadczerrie składam świadorrry(a), iż na podstawie § l Kodeksu karnego za podanie
niepl,awdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wol

scowość, data)


