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Zslqozntk nr 3

zarnieszkely(a) W

awyz dl.ia 21 sierpnlE.1997 r, o ogr€niczen,L prowadzon,a dz,alalnkcj€ o,.roliczne (Dz, U. z 2006 r, Nr 21,6, p;; i;b;,;pjzilli.lTrEiilp0staddm wchodzqce w sklad maiie6skiej wspOfnJgil ultewoi.j ,uo.,rno_

I

1, Dom o powisrzohnlt ,,,,,,ffi,,,,,,,,,,, m2 polo2ony..,

2, lvlieszkanie (wlasno6ciowe, so6ldzielcze wlaeno$clowe lub.lnne):
adrest ,

3 Gospodarstwo rolnei

tytuIprawny(wlasno6d,wsp6lwlasno$d,utytkowanlowleczyste/dzie126wa,innyMul,podadjak)t.,,,,.,...,,,,.

,{it*,n$s"rJ{ @MK

.Z tego Mulu osl4g nqle m (9lam) w roku ubleglym przych6d I doch6d w wysoko6cii ,,, ,,,,,,.,,,..,,,,,.
4, lnno nieruchomo6ci (ptace, dzlatkl)r .,,,,.,9,?,,\frH,n,,A,.,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,, powierzchni., ,,,,.3, ,+a,i ;, ,2"?/j1, p-8fH.StA:r!Y Qonnz

laor€s, b ul pra!
)r t a.\a. ^ I t 

vny'vla8no6c' wsp6lwiaonodc' ln1y|y1q1 -podsdjak orqzinn€dan€)

a
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|^1!llt-llrlt (nabyl m6j mationek) mienie od

;;It"r'ft',|' 
te rvtoria I n eso, ich zwiq;k6w l;l ;;

tl

iiiili.li:iTfii ;:ifli5j[,"#,,:",",",J"ff U;n,;T,"".J:jrt
ra/ datq

nie"Podai rodzaj mien

trbi::::::::"H'0:tu:

r*vni"",a pJiiiJ"" iii;i;n.;.;i;;;;l;i;;;;;;;;;;;;1.;;;;;i.;;;;;;;jj;,...,........,..,..
z teso tvturu osiqsnElem(eram) w roku ubiesrvm doch6d w wvsokos"i, ....N.!.F-.,..P-S-.r.& .*y.,,.+ t-€ 112. a' 

9i w sp6lkach prawa handlowego, kt6re mogly-b" wnose,

t. r" 
lj"^ i,e_:l"l Irtonkiem zarzqdu ani rady spolki prawa handlowogo, ani

r" " ....................

Z tego tytulu osiqgnqlem(eta m) w roku ubieglym doch6d w wysoko6cii -.___
3. a"

D HC*:l:i::lem zarzqdu,,raoy nadzotczejani komisji ej sp6idzieln i. t )

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ub.ieglym doch6d w wysokosci: ......,,....,,,,...;ffi
4. W nastqpujqcych spolkach prawa handlowego p-osiadam ni2ej podane udziely lub akcjelSp. # e, e, nZEpt:icrV;; 

"" P'ir. t_ z r"e
lprk uw 2n- o:oo "{\,,dzwa sporKr - aoresy, wietkd66 ud;i;i;;;ii;;;;.;i;" '
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z reso tvturu osiqsnqlem(eram) w roku ubiesrvm doch6d w wvsokos.r, ./x.,r.fr,..,.qt $a*.Mrh{Er\
R6wnocze$nie oSwiadczam, 2e w spotce ..........,........

moje udzialy (lub a kcjeJ przekraczaj4l0%.
w pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiE 10% kapitalu.

IV
1. Nie prowadzq dzialalnosci qosD

lHff l'"?:T:i""#;iH::,'J,::lll;lfl ,ff ,,lilffi ffiytr#.r;[,;:i,:ili,[Ti

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysoko5ci: ,..,..............,....,

V

ztotych {w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

?'H.11

ir+r "z_.Cg_i-., ..

VI

ff?i"1f,1*-1il"J1:fl1:f"YflH:: f&::'flf,li-x'll:'-"* #'#ilirixf,iiwJI;ffiil.",, oraz warunki,
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Inn€ dodatkowe dane o stanie majqtkowvmr .....

f*&''?.'..''i'4.'.'g"',?.'f1;i2.n;"';u,?4
r-{gN.i

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: ...,.,.,.....,...,......

[""?#'*Hil?1ff:l,ilfi1il,:]lfffTJl?kil:"??l::::ixflT.-r1-ust 
l.usrawvz dnia 2, sierpn,a 1se7 r.Nr 216' poz' 1584, z p6in' zm.) za podanre nieprawdy grozi *.,.u o";fijJ]!u"",? 
t#nkcie publiczne lDz' tJ. z 2006 r.

d wgggr; gV, !,t . or, eot 6 ry.

rl Nt'o dotyczy rad nadzorczych sp6ldz-,\rc ooryczy dzralarnos"i *rt*or"."ji"r,,]nJoflieszkaniowvch

' NiewlaSclwe skre6li6 i uzupeini6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiodnie dan€,


