
Ja ni2ej

/4
zamieszkaly(a) w

L Dom o powierzchni:

zeniu prowadzeria
poz" 1594, zpoin.
sklad malzeriskiej

t5rtul prawny (wlasno5i, wsp6twlasnc,d6, wielkoSi udziafu):

3. Gospodarstworolne: r7 / e, d.OZ?azV
rodzaj gospodarstwa:..... /

powierzchnia ...... ....... m2
adres:

rodzaj zabudowy:

t5rtul prawny (wlasnoii, wsp6lwlasnorid, urytkowanie wieczyste, dzier2awa,inny t1,tul, poda6 jaki):

wrllucie polskiej: 2So

4.

5.

Srodki pienig2ne zgromadzone

- papiery wartoSciowe: .... " .....4r'.€.... C.htfrr-. U,/
..... na kwotg:



. 2..,

II

mienie od Skarbu
ich zwi4zkow lub

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek)
jednostek samorzEdu terytorialnego,
zbyciu w drodze przetargt:

Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej,
zvv i4zku metropolitalnego, ttO.e 

- 

poategaln

.*
nle

III

lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa
cej dzialalnoS6 gospodarcz4.

komisji rewizyjnej sp6tki prawa handlowego,
t:.:::ospodarcz4

(wymienic pelnione funkcje i stanowiska wrazznazwami sp6lek ifi:ndacji)

Ztego t),tufu osi4gn4lem(glam) w roku ubreglym doch6d w wysoko$ci:

2.a
handlowego, kt6re

ztego b/tutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci: .

dzor czej lub ko mi sj i rewizyjnej sp6ldzi elni. r )

rczej lub komisji rewiryjnej sp6.ldzielni:

(p-odad pelniong. funkcjg, nazwg i adres spdldzielni)

z tego tytufu osi4gn4lem(gram) w roku ubie,grym doch6d w wysokosci:

4. W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam niZej podane udzialy lub akcje:rhe

(nazwa sp6lki - adresy, wielkoSd udziat6w, iloSd akcji)



3

z tego t5rtulu osi4gn4lem(Qlam) w rorcu ubieglym doch6d w wysokosci:

R6wnocze$nie o$wiadcz am, Lew spirlce /U€'

t o"r"r,"rr"n ro u*""n oru*r nun J"*;r" ; ; ;"o"r" ror'#il ;ff :i,l":ffi ff ^::r::^

IV

l ' Nie prowadzg dzialalnoSci gospoclarc:zej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami, niezarz4dzam tak4 dzialalno5ci4, nie jestem przedstiwicielem czy pelnomocnikiem wprowadzeniu
taLtei dzialalnoSci. 2)

ztego tjrtufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:

V

Skladniki mienia ruchomego o wartofci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleLry poda6 markg, nnodel i rok produkcji):

Jr') eAZz

Zob ow i4zania p ieni g2ne

oraz warunki, na jakich
wysoko$ci):

VI

o wartodci powyZej l0 000 zhotych, w tym
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku

zaci4gnigte kredyty i poLryczl<t

z jakim zdarzeniem, w jakiej



VII
Inne dodatkowe dane o stanie maj4tlkowym:

I ) N ie dotyczy r ad nadzorczy ch sp6ldzielni mieszkaniowycn.
2) Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakesie produkcji roslinnej i zwiengcej,wfonnie izakresie gospodarstwa

rodzinnego' a takze pelnienia funkcji czlonka zarz4du na podstawie umowy o swiadczenre uslug zuz4dzartia, o kt6rej mowaw art' 5 ust I pkt I ustawy z dniag czerwca20l6 r. o zasadach ksztaltowania wy nagrodzehos6b kieruj4cych niektdrymi spolkami(Dz. U. poz. 1202, z p6in. zm).

Niewladciwe skreslii i uzuperni6, wpisui4c w poszczegdrnych punktach odpowiednie dane.

z tego tvtutu osi4gn4lem(gram) w roku ubiegrvm doch6d w wvsokosc r, . . .2, .7i. . ..i ii . . f

Powy2sze odwiadczenie 
4 ust. 1

1997 r. o ograniczeniu p ^-:,_:. ^ "
(Dz. rJ. z 20o6 r. poz. 15 osobY P e

kara po


