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(niej scowos6)

2. Je2,e]-i poszczeg6lDe rut'ryti ni€ znajdujq e koEkletald prz).padku
zastosowania, Dal€iy wpisa6 iaie dotyczy".

3. osoba skladljaca o6wiadcz.Di€ obosiazana jest ok!ei1i6 przrDtleino6c
poszczeg6lnych sllaatnik5t eajatkowych, d@hod6w i zobori4zarl do Dajatku

odrebnego i Eajatku objetego EalieiskE ,sP6lto6cia lajat]<dq.

4. oSriadczerie o staDie EajatJ(cHla dotyczy Dajatku { klalu iza g!.nicq.

1. osoba stladrjqcs oririadcz.Die obovitzanE jest do zgodnego z Pleeda,
st-alanDego i. zup.IDego *.tt.:LnieDia terdei z lubryt.

5. oiwiadczeDi. o stanie tajatkoqd cb.jEuje !6snie, wj'elzytelno6ci

5. w czesci A o6{iadczenia zaxait€ sq infor&acj€ jawn€, Eczesci B za6
inf olEacje ni6jawne dotyczace adre6u zaaieszkaDia Ekla&jec€qo
o6,iadc2eDio oraz oielsce pofoie.ia nieiuchonogci.
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zasoby pieniezne:

- Srodki pienie2ne zgromadzone w alucie polskiei

- 6rodki pienierne zgronadzone !? walucie obcej
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3. Gospodarstlro rolne
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Z tego tytulu osiEgnElem(elam) w roku ubieglyn pr.zych6d i
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ly!u1 prawny:

III.

. Posiadan udzialy E sp6ikach handlohych z udzialen qninnych os6b praunych
ub przedsiebiorc6w, !r kr6rych uczestnicza, Eakie o6oby _ nalezy poda6
iczbe i emitenta udzial6wr

udzialy te stanowia pakiet wielszy niz 109 udzial6u 'l sp6]ce

nie dol4,*t1
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Z tego tytulu osiqgnalem (elam) lym doch6d wwysoko6cj I

..lu'e.

2. Posiadan udzialy w lnnych sp6]kach handlouych - nalezypodac Iiczbe i
em.i Lenra udzialoir
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Z tego lytulu osiEgnalcm(elam) w roku ubieqlym doch6d ,, lrysokosci
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1. Posiadam akcje w

lub przedsiebi orc6w,
i emitenta akcj i:

sp6ikach handlowych z udzialem qn.innych os6b pla$nych
!.r kt6rych uczestnicza Lakie osoby - nal€2y poda6 li.rbe
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Z tego tytulu osiagnalen (elaJn) !r. roku ubie
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2. Posiadam akcjc w innych sp6]kach |randloxych - na1ezy podaa liczbe i
emitenta akcii: ...

Z lego tytulu osiaqnalem(elari) 'l roku ubieqlyn doch6d ,wysokosci
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Nabylen(am) (nabyl m6j nal2onek, z wytEczeniem nienia przynaleznego do jego
najatlu odrgbneso) od skarbu Paisllra, innej pahstHoHei osobv praMej.
jednostek sanorzadu terytoriatneqo, ich z$iazk6w lub od konunalnej osobv
pramej Iub zwiazku metropol.italnego nastepujace nienie, kt6re podlesalo
zbyciu !,, drodze przetargu -na1e2y podaa opis mienia i date nabycja, od

ru. uldurtu]J
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Z teqo tytulu osiagnalen(elam) , roku ubieqlym przych6d

i doch6d !r uysokosci: lL
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2. zarzadzan dzialalnoScia gospodarczE lub jesten przedstalricielem
pelnomocnikien takiej dziatalnosci (na]eryPodac forme prawna i P!zedmiot

.....1\rc t\
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z rego tytulu osi4gna

VII.

- jesten czlonkiem rady 11adzoiczej y):

w sp6]kach handlowych (nazv,a, siedziba.sp6iki) :
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jestem czionkiem zar:zadu (od kiedy):, ......

li
'''''''''''Itl.c LltJ,l-i'')ut)t

VIII.

lern(etam) w roku ubieglyn doch6d w wysotosci:
'ri

.Nr. U.Iucru...4,+

,.Irf

rue.d,{cg

.\\i.t.

- jestem czlonkien konisjl re izyjnej (od kiedy) :

z tego tytulu osiagnal en ( et an) i,l roku ieq]}m doch6d w wysotosci

Inne dochody osiagane
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skladnika ,nienia ruchomeso o lrartosci poryzel 10.000 2totvch {mechanicznvch
przypadku pojazd6E nechanicznych nale2y poda6 marke, model i rok produkcji):
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Zobovriazania pienigzne o {arLo6ci powy2ej 10.000 ztotvch, !, tvm zaciqgniete
kredyty i pozyczki oraz irarunki, na jakich zostaiy udzlelone (wobec kogo,
\d z,iazku z jalj.n zdarzeniem, 'l jakiej wysokosci):
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Pouy2sze oswiadczeni.e s*tadan SHladorny(a), i2 na Podstawie art'

233 5 1 xodeksu karnego za Podanie niePralddv lub zatajenie pra'dv srozj' kara
pozbawienj.a Holnosci.
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