
po zapoznaniu sig z przepisanti ustawy z dnia 21 sierpr{ia 199'1 r, o ograniczeniu prowadzerrra
dzialalno6ci gospodarczej plzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz, l-), z 2006 r, Nr 216, poz. 1584,
z poi.t1 zta.). zgodnle z ad. | 0 tej ustawy odwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sk.lad maizerisk re j

wspolnodci ustawowej lub stanowiEce nroj rnaj4tek odrgbny:

1, Dom o oowierzchni .,.1,1.:,..... ,,^' ,*"r1", ,,,,,,.,

ad res: ,,,

tldu{prawny: ,,rc(:)??34[(] . ,

(^f
2'Mieszkanie(w'lasno6ciowe,@,)l.'*s,an''s''*,.'

44
,powierzchnia catkowita: . , .1. ,( , nt'

wny._.gvlasnoSi, wsp hv.lasnddc, wielkodc udziatru)r,,,.,,,.,
\
l:1,,tr,,),lr,e, r,, r,

3, Gosoodarstwo rolnel

rodzal gospqdarshv ut..,..4.1.'1,./.L.:, ....fn,(** powierzchnia,./.p, lrlG'

adres: ,.

4

5,

(adres, tylul pfawnyr wlasnodi. r{sp6lwlasnodC. inny tyiui - podaC jaki oraz inne de,,re)

Zasoby pien igZnel

adres:

tf u.l pra

il.f"'
Ito



2

il
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek) mienie od Skarbu
jednostek samolz4du terytol ialnego, ich zwi4zk6w lub od
zbyciu w drodze przetargu:

--'d1;-

4.

Parlstwa, innej paristwowej
komunalnej osoby prawnej,

osoby pl awnel.
kt6re podlega lo

Podac rodzaj nrienia, datg nabycia, od kogo ,..,, .,'*.u.........{.?.

b"

III
Nie jesterr.r czlonkiem zarz1du ani rady :nadzotczel, komisji r.ewizyjnej sp6lki pr.awa Jrandlowego,
ani te2 czlonkiem zarz4du fundacj i prowadz4cej dzialalno6c gospodarcz4.
Jestetn czlonkiem zarz4dr, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego.
czlonkien zarz4du fundacji prowadz4cej dzialalno$i gospodal'c24.

(wymienic pelnlone funkcie i stanowiska wfazznazwami spdlek i fundacij)

Z tego g4ulu osi4gn4lern(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: , , , . . . , , . . , , . . . , .

E innych zajgc w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
iczo6i iub interesownodi,
ej wyrnien ione zajgc ia:

ipodac pe{nronq funkcjg, nazwg: adres spoldziejni)

(nazwa sp61ki 'adresy, wielko(i udziai6w. ilodc akcii)



I t )Nie prowadzg dziaialnoSci gospodarczej na w.lasny rachunek, ani wspolnie z innymi osobami, nie
\,--,/ zarzydzam r'6wnie2 tak4 dzia{alnodciq ani nie jestem przedstawicielem czy tez pe{nomocnikienr w

orowadzeniu takiei dzialnoSci.')

2, Prowadzg w wyZej okreSlony sposob dzialalno6i polegaj4c4 na:

Z tego gulu osi4gn4len(glarn) rv roku ubieglym doch6d w wysokodci:

V

Skladniki rnienia ruchomego o wartodci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w rnechanicznych
naleZy podac rnarkg, model i rok plodukcji):

.. ..Fer.,tr l+e*- 2c/(
J

VI

Zobowiqzania pienigZne o waftodci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kred/y t poiryczki, oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci):

'''''''''''^ " ; '
,/ l-/1 t

''''''''( .: -



t)L.v {J-+q ZQ,>+.- TQeg a,(a
(rniejscowoSC. data)

" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6{dzielni mieszkaniowych.
'J Nie dotyczy dzia{alnodci wytw6rczej w r.olnictwie.

" NiewlaSciwe skreslii i uzupelnii, wpisui4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane,


