
oswt-adczenie
o stanie rna jatkowym

zatrudnr.ony (a) w ....,. ,../,U/./.n./.,
(n16j6o€ zat

zanie8zkaly(a) w,,.,,

I
1, DoE o powj-erzohni !

adreet ,,..
n2 pgl.oiony

lyfur prawny,,/ilJfrA{.kZ.V|Ai/e/
2. l(ieszkanle (wtrasno6ciowe,

4,/.'€,.
,,.. powierzohnia oalkowthai ...,,, n2

prawny (wl.aeno66, wap6l.wl.asno66, wietkoC6 udzial.u)

adree :

tytul

adrea i ,

rodzaj zabudowy i , ,, ,, r
tylul, prawny (wl,asno166, wep6l.wl.aenoC6, uiytkowanie wieozyste, dziet|awa, inny bytut,
poda6 jaki) i .,,,,,

(adres/ tyrul prawn{r w}asnogl wsp6lw}asno6d( rnny lytur. _ podat; a](i olez inne dan€)
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5, Zasoby pienj.eine I- irodki pieni€rne zsroEadzone w eratuoie polskiej: ...... ,/.6g ,q.AA,,,?d
- Srodki pienigine zgronadzone w watucie obcejr . .,,.nZl C76:

../?d.fuE4
na kwote4 . ...i .

i3;::li*'i""i::::i :3"J:'jonek) nieaie od sharbu paiarwa,
prawnei,r.!a".poai"s"d;'"11'r"T1fi"?""T"X#;izwi4zk6w

Poda6 rodzaj
. ... ... .../r

- papiery wartodciowe :

II

. innej paistwowej osoby
J-ub od konunalne] osoby

nJ-e*

TTT

y.e-je6ten czlonhierd zarzad! ani rady nadzorozej, konieji relqizyjnel
lSlij!]i3li. ""' Lez czlonkiEr. 

".""aiu---r-,l,ia"":i pro,adzqcej
sp6lki prawa

dz ialalnod6

prawa
b*

(tryrruienr6 p6]naone ;;"k.j;',,' ;;;j;' ;;;;'; ;";;;, il; r. il;;j)
ubieglym doch6d w wysoko6oi :

ie wykonuje. innych zajEd w sp6.tkaoh prawapodejrzeni6 o noj4 stroinrczoEi 1unb* W sp6lkach prawa handlowego

....//.w...
wfrnrentone zaj ecia r

Z lego tytutu ogiagnEten (ei.an) w roku ubiegltm doch6d w wysoko6ci I
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zorczej ani konisja renizyjnej sp6l.dzie1ni.1

.:] ]:: 
konisji rewi.zyinej epirlzierni:

(poda6 petrnion4

Z tego tytul.u osiagnaterl (elan)

nazwe i adres sp6tdzielni)

ubiegllar doch6d w wysokodoi :

funkcje,

w roku

na€Eepujacych sp6lkach prawa posiada.n niiej podane udzialy 1ub akcjet
handlowego

z tego tytulu osi4gnqien (elan) !, loku ubiegl.]m doch6d w

(nazwa sp6lki - adr66y, r{ie1ko66 udzia}6w, ito66 akcji)

r{yaokogci:
R6wnocze6nie o6wiadczan/ ie w sp6lce

" '/7/a"'*'?'"'V "
.... ....(. . ../......

W pozogtalych sp6lkach prawa
Kaprt'atu.

.... Eoje udzia.lv (Iub akoje) przekraczata LO*.handlo ego posiadane udi.al.y lub akcje nie etanJwia 10*

[ 1. Aie pf,owadze dzia.lav:i:i:;:ii;jii+:'.:::l'?i,::.r'1"""_T":1,.X",::::l{#,*;l:*
nie

ani wEp6lni€ z innyni
lesten przedstara,icietetn::y_:::-":1:T::,iIi"T. * p,"".a""ilu- uJi;;;;J",il;ll . 

I

z tego Lytuiu osi4gnq.ten (eian) ra, roku ubiegllm doch6d w wlrEoko6ci I
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v
Sktradniki nienia ruchone
ne cha n i c z n jci ;"1. ;; ;;;:"J_ ::.*ff :i .o?"3*, ?r"" 

j,l* 
"ororl,,, 

"."on
. . . . 6)-a . . .A-.rzte_y Zae3,4

vr
zobowiEzania pi6nieine o wartodci powyiej ,O OOO-,:l:q:nl , _r* zaciqgnrqre kredytyl.Ii,?ft5ti 

""i"^i,rll'lll'"lo'ra,iaticf-zllllt"""o"""t'.t."e 
(wobeo kogo, t{ ziiqzru z jakir.

tu7 -7

(!r przlpadku pojazd6w

VII
Inne dodatkowe dane o

Ltz.'.t

z tego tytulu osiagnalen (etan) w roku ubieghm doch6d !c

2 lh na

P 9zenia

il,g.f natet
-fu-o=- ?ct 6

(niej scowo66 / data)

; Ii: *:I:"" rad nadzorczych €p6ldzleLni :lieszkanr.owych 
,Nr€ croryczy dzialalnogcl tdytw6rczej !4 rolntcrwie.

;-TGl=;i.$€ skre.lid i uzupetnri/ wpisuiac e, poszczeg6r.nybh punktach odpovriedale dana.
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