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3. Osoba skia&jaca o6riadczeDr. obdi4zaDa lest otle6lic plzynale znoic
poszczeg6lnycb sktradnik5w ealatko..!'ch, dochodoB i zobowiazatl do Dajatku
odrebnego i Eajalku objeLe,o .1i-isra .r.rrilr,o6ci a rajatko,a.

2. Jeiela poszczsgolEe rubryk1 nae znalduja , koDtr€tn}r plzypadlku
zastosowaDaa, naleiy h?asa c "!1€ dotyczyn.

1. osoba 6klaclajaca oswiadczenie ct'orlazana t.st do .qod.eqo r pr!ed4,
starannego i zul,elDego wlpeanleria kaid€l z rubEyk.

5. osviadcz.ni. o Etanie r0ajatko*y!! obej8ut€ r'5rni.i rielzytelnoici

6. W cze5ci A os{iadczenia zaHslte sa anfolEacle lawne. ucze6ci B za5
infornacje nielaw.€ dotyczac€ adresu zarni€s2kania skladajacego
o6riadc2enie olaz uielsce poloieDj.a ni€luchdo6ca.

a8.Q6.. 4966 ^r Qaakxu.

hnfuts^ticr'
isko lub fukc j a) po

przepisani uslalry z dnia 8 narca 1990 r. o sanorzadzie qhinnyn (Dz. U. z

2or7r- poz. 1875), zgoaLnie z arL. 24b tet us:Euy o6wiadczan, ,e posiada ,

wchodzace , sklad na]2enskiej wsp6Ino6ci najEtkowel 1ub stanouiace moj

najatek odrebny:

4. O6wiadczenre o s:ana€ Ealat]<oFla doq'czy Ealatku w klaju iza glaDlcE.
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3- Gospodarstlro rolne:

radzat qospod.arstwa. t{/O-

. n1iL. .

pasierzchn\a : ..41,(4..

z tego tytulu osiagnalem (elam) w rok! lbieglyn p.2y.h5d i
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1. Posiadam udzialy w sp6tkach handlowvch z udzialem gninnvch os6b praurvch

lub przeds.iebiorc6F, w k!6rvch ucz'stnicz4, takie osoby - na1e2v poda'

liczbe i emitenta rdzial6w:
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I emitenta akcj i:
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z tego tytulu osiaqnalem(etam) w roku ubieglym doch6d wwysokoici

PosradanL ldzial:-v ! :nnvch sp6lka.h lLrn'llo vch r: eiv podai liczbe I
r.L 1:r.i r r,,r--:i.r:

Z ieqo lyLulu osiagnalem(9]a,n) w roku ubieglym docir6d !r wvsokosci:

sp6]kach handioelych z u.lziatem qminnvch os6b praimych
n kt6rych uczestnicza takie osobv - nale2y podac liczbe
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Z teqo tytuiu oslagnalem(elam) w roku ubieqlyn doch6d x uysoioscil

.Ato.

2. Posiadan akcje w innycl sp6lkach rrandlowyca _ naleZy pcdad iiczbe

emitenta akcji:
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1. Prowadze dziatalno66 qospodarcza (na.Ie,y podac forme prawna i przedmiot
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Inne dochody osiaqane
zarobko\rej rub zaj ec, z
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lwot uzyskiwanych

innej dzialalnoSci
z kazdeqo tytulu I
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233 S 1 Kodeksu karDego za podanie nieprawdy lub zataje.ie prawdy gr:ozi kara
pozbawienia woIno6ci.

fuz,nb*r&c 2D. 0c. 2,oU,-.....i/o114.

(miej scowos6, data ) (podprs)

PoHyzsze oswiadczerLie skladan swradofly (a) , :2 na podstawie art.


