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r. osob. Bttadajaca ossiadczeni. obo,iqzaDa jest do zgodnego z plardq,
atElanDego i zupelDego w)'petnieDia kardej z rubryr.

2. Jeieli poszczeg5]n€ rubryti nie zDajdulr w tonklerrld prrypaaltu
zaato6oHani.a, n.lety wpisa6 "Die dotyciyi.

adajaca o3p-iadczeDie oboFiqzaDa jest or!e6Ii6r>lzynarezDq6c
poszczcg6lnycl slta&il5, Eajatkorych, dochod6r j. zoborieza; do Dajatlu
odiebrego i Eajqttu ohjetego lalietistq esp6]nojcta Dajatkora.

l. o6eiadczeDie o stanie laj4tt orla dotyczy Eajqtlu, traju iza granaca.

s- oSwiadczenie o stanie Daj4rko!5a obsjttluje !5wnae, wielzytetDoricr

w cze6ci A oiwiadczenia zawarte sE iDfolEacje jasne, wczejci B zasiDfolDacje niejawne dotycz<ce adresu zaDieszlaDia shladajac€go
o6Eiadczenie olaz Eiejsce poioienia Die!uchoEo6ci.
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przepj.sami usta}L z dnia I harca 1990

2Ol?r. poz. l87s), zgodnic z art. 24h rei rslawy
wchodz.rce N sklad natzenskiej Dsp6InoEci majatro
najatek odrebny:
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Zasoby pieni?2ne I

- Srodki pieniezne zqromadzone w watucle polstjej:

..'It,.n6.t.rI.

- Srodki pienie2ne ?gronadzo.e H ,iatucie obcej:

^ 
E-. tu\..f

.. na kwote:

rr.

r. Don o povierzch"t, .43!{
tyrur pramy: rur6agu:h*.
2. Mieszkanie o powierzchni:

tytul prakny: .........n"r"Y

3. cospodalsEro rotre:

rodzaj sospodar.stl,,", F\le
o wartosci: .....56.. 000.ar.

dot6vrl

/ 6 Xqs\L., powierzchnia

rodzaj zabudowy:

tytul prahny: ..

. . .^{.r-s=. . dnt*crr,c,l..oJ

.u/k\!rtr'c\
z tego tytutu osiagn4ien (elam) w rotu ubjegtym przych6d i
dochod u wysorosci: ....... ,tl)f . dnilrZ,l.U)
4. lnne nier!chonosci:

.Afr\

- papiery wartoSciowe: .........

rv.u)f,- . . qdtuetur
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III.

t. Posiadam udzialy w sp6ikach handloEych z udzialem
Iub przedsiebiorc6D, , kt6rych uczestniczar takie
liczbe i emitenta udzial6r:

gminnych os6b prawnych
osoby - nalezy podac

A.(Ie

udzialy te stanoria pati€t r.riekszy ni2 tot ud2iar6w w sp6]ce:

z tego tytulu osiagnatem{e}ah) !r roku ubieqlym doch6d ,i{ysokoscj

2. Posiadan rldzialy w innych sp6tXach hand_Iorych
enitenta ud z is 161,

d.o$"i1

nalezy podac I i czbe i

lutE

Z tego tytDlu osiagnelen(etarn) !r rol<u ubieqtym doch6d w wysokosci

IV

1. Posiadan akcje B sp6lkach
lub przedslebio!c6w, w k t Orych
i emitenta akcj i:

handlor.ry<ih z ndzialem gninnych os6b prawnych
uczestnicza rakie osoby - nale2y poda6 ticzbe

IU\ et*g
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alcje te slanowia pakiet siekszy ni2 109 akcji

Z tego tytulu os i agnalen (91am ) x rotu ubieglym doch6d !r hysokosci:

2. PoEiadan akcje w ii:nych sp6ika.r
emitenLa akci i:

AtlL tu\"t

*\ry

na1e2y podaa Ii czbe i

Z t€go tytulu osiagnqleh(elan) , loku ubieql)m doch6d 11,wysokosci

kogo: .

Nabylem(an) (nabyl n6j malzone}, z lrylqczeDjern mienia przynalezneqo do jego
II1ajqtku odrebneqo) od sk.rbu PansLwa, innej panstwol,ej osoby prawDel,jednostek sanorzEdu LerytorialDego, ich zwjazk6r? tub od konunatnej osoby
prawnej .lub zDiazku metropotitatnego nasrepujEce mienie, kt6re podleqalo
zbyciu w drodze przetargu -nateZy poda6 opis nienia i date nabycja, od

lrte-

1. Prowadzg dziatalno6a qospodarczE (nale2y podaC forng prarna i przedmior

VI

dzialalnosci) : . .

...........4^I&
osobiscic .... ..

tu*A'u

wsp6lnie z inn)fri osobami



z tego tytulu osiagnalem(elam) w rolu ubieglym przych6d

i doch6d , wysokosci

2. zarzadzan dzialalno6cja gospodarcza ]ub jesternprzedsrawiclelem
peinornocnikienL taliej dzialalnosci (natezypoda6 folmp prawne i przedmiot
dzialalnoScr)

A^ix-

- wsp6lnie z innymi osobamj

Z tego tytDlu osiaqnalem(elam) w rolu ubieqlyn doch6dw wysol<116ci:

vrr .

W sp6il<ach handloRych

.... . .....Ar,/,Y .

(nazBa, siedziba sp6ikl) :

jeslen czlonkien zarzadu (od kiedy):

jestem c,]onkaem rady.adzorczej (od l.iedy)

- jestem czlonriern komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z teqo tyl!tu osiagD4ler(elam) w roku lbieglym doch6da aysokosci

VIIT.

Inne dochcdy osiagane
zarobkourej lub zaj e6, z

,19.665 r3.6 .fr
600,(, fi-

tytulu zatrudni enla 1ub
krot uzyskisanych

innel dzialalnoSci
z kazdego !ytu,iu:

,i"\r:
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IX

Shladnik-i nieDla ruchomego o wartosci Fiowyzej 10.000 zlotych (nechanicznych
pr:zypadku pojazd6w mechanjcznych nalezy poda6 marke, rnodet j rok produkcji):

,'*X d"f'B

x

Zoboujazania pieiieZne o rrartoSci powy2ej 10.000 zlolych, v tlm zaciagniete
kredyty i pazyczki ataz warunli, na jatrjch zostaly udzielone (wobec koso,
w zwiazku z jakin zdarzenien, w lakjej sysokosci) :* d%ty



Powy2sze o6wiadczenie sklada,n Swiadomy{a), i2 na podstariie art

233 S l xodeksu karneso za podanie nieprawdy lub 
"atajenie 

prawdy grozi kara
pozbarien j a wol no6ci.

YdAsrr ,XS (,q,2c.r,.1 . .M:*L--..KW/e+rJ lnllaU'
(niej sco os6, data) (podpis)


