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zamieszkaly(a) w .i

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarozej przez osoby petni4ce f,rnkcje pobli"^" (Dz. lJ. z ZOOA r. Nr 216, poz. I5g4,
zp6in. z'm'), zgodnie 7 art. 10 tej ustawy o6wiadczam, ze posiadarn wchodz4ce w stlad mabenskiej
wsp6lno$ci ustawowej, lub stanowi4ce m6j maj 4tek rdrgbny:

Il. Dom o powierzchni: ......... m2 polozony...MJ.F..... .P.2T1.(.?.Y.
adres:

tytul prawny:

3. Gospodarstworolne: M te DOT-y CZ-l
rodzaj gospodarstwa: ............ ...... powierzchnia ......... ...... m2

adres:

rodzaj zabudowy:

t5rtulprawny (wlasno66, wsp6hvlasno66, uZytkowanie wiec4yste, dzierZawa, innytSrtul, poda6 jaki:....

Ztego h/tulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: . .. .........

4. Inne nieruchomosci (ptace, dzialki): ...11{.t.1i....Q.0:r.?..( .Z:1.........powierzchnia: ................ m2

(adres, t5rtul prawny: wlasnoSd, wsp6hvlasnoSd, inny tytul - poda6jaki oraz ihne dane)

s ;;;;";iu;, 
'



Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek
jednostek samorz4du terytorialnego,
zbyciu w drodze przetargu: X
Poda6 rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo

2

il
) mienie od Skarbu
ich zrvi4zk6w lub od

Pafstwa, innej panstwowej
komunalnej osoby prawnej,

nie*

osoby prawnej,
kt6re podlegalo

ru
1.a'

b'

Nie jestem czlonkiem zanqdu ani rady nadzorazej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,
ani te? czlonkiem zar z4du fu ndacj i prowadz4cej aiiaano sE go rpod*"r4. 

-

czronki.'+zarzqdu fimdadi prowa&4cuj <triahhOSe EO ldnc t

(wymieni6 pehione funkcje i stanowiska wrazznazwamisp6lek i flrndacji)

z tego b/tutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . . . . . , . .

Nie jestem zatrudniony(a) aniteznie wykonujg innych zajg6 w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
nioglyby wywola6 podejrzenie o moi4 stronniczo$6 lub intiiesownoS6.

z tego tJrtufu osi4gn4lem(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: . . . . . . ; .

Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorc zej anikomisji rewizyjnej sp6ldzielni.l)

;;;; ;""';;;;;; ;;; ; ;; :,;;;,;;;
Z tego tytutu osiqgn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: . . . . . . i . .

W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:...

. M.t!t: a grY €7 7

(nazwa sp6lki - adresy, wielkoSd udzial6w, ilo5d akcji)

2.a'

b'

5.L
b'

4.



3

Ztego t/tutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

R6wnoczeSnie o6wiadozam, Le w sp6lce

W pozostalych sp6lkach
kapitafu.

.... moje udzialy (lub akcje) przekraczaj4I}yo.

prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowia r}yo

IV

l. Nie prowadzg dzialalnoSci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zaru4dz'am r6wnieZ takq dzialalnoSci4 ani nie jestem przedstawicielem czy tez pihomocnikiem w
prowadzeniu takiej dziahro5ci.2)

2-- j4sera:

Ztego tr/tutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dooh6d w wysokoSci:

V
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zNotych(w przypadku pojazd6w mechaniczrych
naleiry poda6 markg, model i rok produkcji):

Zobowi}zania pienig2ne o warto6ci powy2ej 10 000 zNotych, w tym zaci4gnigte kredyty i poayczki, orcz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w nttiqzt<uz jakim zdaneniem, w jakiej wysoko6ci):

r r .r P 71 11 !{ 1.L W.t.!(.L e wt ...y-.. .9. € :. t U.



Inne dodatkowe dane o stanie maj4tkowym:

...?.{.{..L1..t.......7....( tt\/c €. !aei eF E A t €e/+ _

.. :.. ...4. 1.$.......a.72... .3-T.. .. g.fr . ..w. ...h. :r.q.. tt.q

D..i".(.7. n......(.s.i..a. rt.... M.A 2.fi./.1'3.... :.. ........1.1it......g.gi..""r."'.:.i'..y,r.. bo.,,.*r*

Ztego q/ilu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ......

PowyZsze o6wiadczenie skladam
reei 

-r. 
o ograniczeolu p.o*uar" tn:## 

"ffi"'lJfif#3
(Dz. U. 22006 r. Nr 216, poz. 158 kara pozbawienia wolno$oi.

W n g 9.Z*.V,A. .t .2 4.... g.?,. .?. .:.1.7
(miejscowo$6, data)

]] Nie dotyc zy rcdnadzorozych sp6ldzielni mieszkaniolvych.
2) Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie,

'NiewlaSciwe skre6li6 i uzupehi6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


