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Nie jestem czlonkiem zarz4du ani rady nadzor,czei, 
.komisji rewizyjnej sp6rki prawa handlowego,
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(nazwa spdlki - adresy, wielko$C udziat6w, iloSC akcii)
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Pory2sze odwiadczenie sktadam e art. 14 ust, I ustawy z dnia 2 I sierpnia1997 r. o ograniczeniu prowadze
(Dz u ,20"06; N;zroii,""-iis ,r,fiTrE::Tf#Hriil:;f $:r,*.1:

Z tego L)^u+u osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

D ryrtt s.q * ...1.2, 9 Q, ?.94 b
(miejscowoSC, data)

//L
(podpis)

ndotyczy rad nadrorczych sp6tdzielni mieszkaniowych. :'

" Nie dotyczy dzialalnodci wytw6rczej w rolnictwie.

Niewtasciwe skreslii i uzupe{nid, wpisui4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


