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3. osoba .kladajqca o6ej..dczeni€ oboriazana jest oLr.6li6 plzyaat.iaoa6
poazc,eg6lnych Bkladnik6n lajqttdych, dochod5n i zct oyiqzrri do lljetku
odfrbn.go i rajqttu objetego lrlied3kq esl,6laoicia lajqtkowq.

2. Jeaela poszczeq6lne lubrykr nae znajdula w konkrernte przEadku
zaltoaoeaaia. nafeiy episai

4. OSwiadczenie o stanae Dajatkowtao dotyczy ualatku w kraju a2a sranlca.

5. o6Eladczenie o stanie nalatkow!@ obejEule r6wnae2 waerzytelno6ca

5. w cze6c1 A o6,iadczenra zararte sa lnfoEDacle jawne, wcze6ci B za6
rnfoleacle nielarne dotyczace adresu zaeieszkanaa skladajqcego
osriadczenie oraz Eielsce polozenaa nieEuch@06ci.

czEsc A

1. o!ob. lrladajqca oaeir.lcz€nle obor.iEzrna jest & zgodnego z prreda,
st raan.go i zupeln€go ryp.lnienia kai&j z rubryx.

Jlos*. .[our,.n u. (*U.'cn,. 
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(imiona i nazwisko

oraz flazwi.sko rodoue)

(mlelsce zatrr.rd.ienla, sLanowisko lub funkcla) 1,. :at, . t..
przepisan\i usEa"A, z dnia e marca 1990 r .- i:r::.r..
2001 .. Nr 742, paz. 1591 oraz z 200, r- Nr 23, poz. 22a, Nr 52, poz. 558,
Nr 1Ll, poz. 984,Nr 153, poz. 12r1 1 Nr 21.4, pcz. tBO6t , zgodnle z aru. a,ih
tej usEaby .: r).i.rai,,ir i, lrorr,,r.rr ,r r,.:lrrt rlrl:, isr.ie ""r, L1i ..,
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...._. na kwote:
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1. Dom o po,,ierzchn',9.,.f.9r.b1 .\u,. .",

m':, o wartosci:

3. coapodarsEro rolne:

rodzaj gospodarsrwa: powierzchnia: ..

2. Mr eszkanle o powierzchni:

,.,.',,,',.',.,

rodzaj zabudorry:

tytul prawny:

Z tego tytulu ::"ssry::,r ln Ll.r ei ,r I r rr :l ii!l,ll
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z tego tytulu o3iqgnalem ( elam) w roku ubieglym doch6d r,

*JY
na]e2y podad liczbe i2. Posiadan udzialy !r innych sp6lLach handlowych -

Z tego tytulu osiagnalem ( glan) r, roku ubiegl
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Z tego tytulu osiagnalen (elarn) !r roku ubiegtym doch6d i,

lT\Ia.

emitenEa akcj i:
a .\. .a t ..,,lda ,':1,.. j
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Z tego tytul.u oslagnqlem ( elan) w roku ubieg]lm doch6d !,

VI

- wsp6lnie z innymi osobami

i t.,r, rvr !1 r ..iajlr .l.r \r. r- | r, I . !l ..rl,rL ,,::\, h.,,



2. zarzqdzan dzialafnoscia gospodalcza Iub jestem

- l,ap61nj,. z iDDymi oaobami

.".;::""5J\ytulu osiagnalem { e}am) tJ roku ubi
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VIII.

Inne dochody osiagane z tytulu zatludnlenia lub innej dzialalnosci
zarobtowej rub zaJe6, z podanien kwot uzy6kiw.nych
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rok produkcl i )

(

skladDiki mienla ruchonego o rartogci powy2ej 10.000 zlotych (mechanlcznych
ptzyPadku Pojazd6w mechanicznych nale2y poda6 marke, model i
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Por,.y2sze odwladczenie skladan glriadony (a), i2 na podsta*ie art,
33 S t Xodeksu karnego za DodaDi
ozbaHienie ,;;;;;;.'- nieprawdv rub zarajenie praidv srozi kara
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