
zamieszkaly(a) wj

Fto z'aponnniu sie z przepisami ustawy z dnia 2r sierpnia 1997dzialalno$ci gorpod"."o; t.-i Jr:b, O"'tniq"u funkcje publiczrre (Dz.zp6in- z'n-), zgodnb.? .&. 10 tej ustawy os*iua""u-, z"-poriuau*wspdlno$ci ustawowej lub stanowi[ce m6j maj4tek odrgbny 
-

I
1. Domopowierzchnir.2h.C. m2polozronyi

adres: 
l

ryrur prawny, n f?.i.+lt J.ts r+ oA i m 1 q.TK o.w. .ft . ., .H.A*,. E t,'yc.n
2' Mieszkanie (wlasno$ciowe, sp6ldzielcze wlasno$ciowe rub inne): :

tytul prawny (wlasnod6, wsp6*wlasro$6, wierkocd udzialu

ia oalkowita:--=ffi,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwu: .t'|.*.9.[.K. .1....(.lv.La[r.v... r.r.i...r... powierzchn ia1.0.il.6..s mz
adres:_/

rodzaj zabudowv:tu.o.v.[rE.K..Irl.F.sa.y.0.LN..(,.Gtg.hz,.3lu.?.(1,.r.K. .€w.?.e6pcz.f..
tytulprawny (wlasno56, wsp6lwlasnoSd, uiytkowanie wieozyste, dzierzawa" ingy q/tul, podac jaki:....

g s P -8 -*.rf .*. R .F. .pe.s 1 . . . .u n JvT K.Q.w. fr . . . . .H.frt 2,E.ur.,r. k. H.. . .

ZtegoMufuosi4gn4lem(9lam)wrokuubiegtympizych6didoch6dwwysoko5ci+

4 @e,d?ialki): powierzchnia.-mrn2

b.b.tl.K0,rA.v.9.l,..rES?.9.?.6fz$aAc.rg.Fpcll.,.lC9..4,r.A,g/.:5.0.H.0..u fi.a{.pt.eczp:p.?n)NDve-v
5rodkipienig2nezgromadzonewwalucieoacei:.K0,1.6.a.,.E.v.?,.o'..

r. o ograniczeniu prowadzenia
U.,22006 r. Nr 216, poz. 15g4,
wchodz4ce w sklad mal2eriskiej

5.

papiery wartosciowe: .N. t f.. QZSS,?.DA.H



Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej,
komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegalort

Poda6 rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo

n
l.a'

b'

Nie jestem czlonkiem zyzgda ani rady nadzorazej,komisji rewizryjnej sp6lki prawa handlowego,
ani tez czlonkiem zarz4du.fundacj i prowadz4cej aiiauno sE go.p,d*""a. ^

2.a'

b'

(wymienid petrione flrnkcje i stanowiska wragznazw^mi sp6lek i fundacji)

ztego t'ltutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .....i

Nie jeste 
F4j fei nie wykonujg innych zajgd ri sp{tkach F!:flr,r,a handlowego, kt6remogtyby enie o moi4 stonniczo6d iub intelesowno6i. - 

r')'r'

II/ E-,U'^ L --^.,-- L--lt1^--,^_^ ___-r____ : .t ,

(podad pelnion4 funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

ztego tJrtuluosi4gn4lem(glam)wrokuubieglymdoch6dwwysokosci:...... j........

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

: u ir aoati n;BH

4.

(nazwa sp6lki - adresy, wielko5C udzial6w, ilo$C akcji)



5

ztego brtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

:*:::'::"::::l-::i -- l1- t\rjr -oitqa i i-tiH

W pozostalych
kapitafu.

*u*""n 0,"*" n*0,"*" r" o ".ru""'"' ";fft f;t"ilff 
,"t: 

T:3 ri i #"

IV

l' ej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
ani nie jestem przedstawicielem czy teZ pilnomocnikiem w

Ztego tlrtufuosi4gn4lem(glam)wrokuubieglymdoch6dwwysoko6ci: ....."..i......

V
skladniki mienia ruchomego o wartodci powyzej 10 000 ztotych(w przypadku pojazd6w mechanicznychnaleLy podaC markg, model i rok produkcji):

. 55 F ],p yoN c. rc oq,idm..: sgooo : ft,-r,/yr;$c



!A.b.Q. h !,!.6., 'tC, fi t.m a g .Afi u. ft. x.E .rt T AR.N A. :. .&,.s- .6. .( 6.^ .g.€

ztego tlrtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Fowyzsze oswiadczenie skladam $wiadomy(a),2e napodstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia2l sierpnia
1997 t' o ograniczeniu prowadzenia dzialal:rosci gosiodarczej przez osoby pehri4ce funkcje publicare(Dz' U' 22006 r' Nr 216, poz. 1584, zp6in. znt.l ipoaanie niJpiawdy groiikara plrbawienia wolno$ci.

h"*^^-.^^- !,o- o3.qel?-
(miejscowoSd data)

t) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
'/ Nie dotyczy dzialalno5ci wyw6rczej w rolnictwie.

' Niewla6ciwe skresli6 i uzupelnid, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


