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o.oba 3khd.lą.. ośsl.dd.nl. o§owiąż,., l6t okEślić prł..lernoŚĆ p6xże!ólny.h
składnlków n.j{kós,y.Ę do.hodów i zolodą!ń do n.jątku odĘbń€so l ń.jątłu obiĘtelo
nalreńską spólnośdą fr ajątkouą,
oŚwi.dgenie o śl.ni€ mąąlkowym do!Y.ł ń.i+ku w kalu l ż. c..nią,
oŚwl.dł.ni. . st,ni. ń.i*kóWym ob.lmul. ńwni.' Ui.żytolnoŚ.l Dl.nięźne.
W dę1.1A ośsi.dd.ni, żawae śą hr.rm..l. ]aUne, w drć.l B żaś hfoh..ie nl.jaMe
dółdą.. ad6u żanie,k.nia śkład.Ę..g. oŚwlad.r.ni. .r:ż mlćJs.a !.łor.nir

1, osoba śkla dają.. oświ.da.ńi€ ób o$/i ą lF*dol8.dnĘozel dłł ańńecoi
żlPelnel, s.yp.lnleiia k.rdej ż rubryk,
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r,poż,1375),żgodiieża.t.24h t.i unaWyójwiaddam, że pó5]adafi W.hodżą.ewsldad mrlr.ń*iej
W3pó iośc majątkowejfub nanfu ą.enój mźi.t.kodcbńv:
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1 posiadam udżiały w spółkó.h handlowy.h ż ud?ialen gmiiny.h
-nźl€żypod.ć licżbę iem ienla udżialów:
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1 Pos adań akjewsp,rka.h hand owy.h ż Udrał.n gminnych ośób prawny.h lub pnedsieb]orcóW,
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odĘbnsAo) od skarbu Pańlfua, ńn€j pańśWowe] 6obY plawnej] jednonak sanożądu
lelytorialiego, th żWiążkóW, komunalne] osoĘ prawie] lub żwiążku mdrcpdblnĘo młępu]ąa
m.nje, kióre Dod ?Ę.lo żŃciu w d hńienii]d ę naby.ió, od
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słładiiki menb ru.homegó o wańoł po4iej 1o
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