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r- o6ób. skład.jąca oŚwiadceńie obowląana iesl do zgodń.qo ż pEwdą, śt.hnn€qo i zupeh.go
lypctnienia każdej z rubryŁ
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3, o6oba skladaiąca óświ.dcz.niG obowiqzana jeśt ok.śtić przynal€żność poszdególnych gkladników

maiąlkowych, dóćhodów i zobowiąań do mająlku odlębn€gó l mająt*u objęlego małż€ńską
Bpólnośclą maląlkową,

4- oświadćz.nl. o slana. mająl*owyń dotyczy m.jąlku w kEjU i za gr.nicą.

5, oŚWiadczenieoślańlo m.iąlkowym obejmuj€ ównl.żwier.ylelnoŚcipi€nlężne,

6, w c.ęścl A oawl.dcz€nia awańe 6ą ińlom.ćl.jawneiw ąęśclB ż.ś infomacje ni.l.wno doly.zą'e
adr.ś! anloszkania składającego oŚwlad.zeni. oraz ńi.j3c. połoŻenja ńi.rlchomoŚci,
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zgodnie ż an 24]i iej uslawy o§wiadczań. że pos]adam Wlrodżąde w śkEd nałż€ńśk ej EpóhŃc ńajątkowej

ub stanowia* ńójńa]ąt€k odrębny:
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rcdajzabudowy: chłodn€,s a;{.

z ieqo tYtLru o§iągnąlom(ę]am) za 3 ń cy pży.lrod i dochód w Wyśoko§c

1 Póśiadam Udzialy W spółkach hand owych ż udz alem
lyćh ucześiniczą iak]e o$by , należy podać l czbę ]

9ń nnych osób plaw^ych lub pź€d9,ębórcóW w kó

udziały ie 31anow ą pakiei w ększy n ż ]oyo udz 6lów w spółce ik dolyczy

z leoó lviulu osiagnąłem(ę]ań) w loku !b eglym d@hód w wysokoŚc

2 Posiad a m udzialy w in nych sńkaolr hań d óWy.h - i a €ży podać Liżb ę i em il€ nla udzialów: de doB.ży

z iego lylulu osiągńąleń(ęłam)Wroku ub]egłym dochód Włyśokóśc

1 posiadamakcjewspółkaćhh.ndlNychzudzialeń9mnnych

rych uczstiiczą iakie óśoby - należy podeć lićżbę i .m lenla
osób p€wnych ub puedśięb olców w k'ó
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Póś6d.makc]eW ńńych sŃłkach handówych na gży podać -bę i em lenla akc] ,

zle§oryiułu osiągnąleń (ęłam ) w rcku lbie9ryń dochód w wyśokóść ii. dolyc.y

Nabyłem(am) (nabyi mó] małżonek. z wyłącżen em men a pżyna eżnego do iego mająlku ódrębnego) od
skalbu Pańshła. nnej pańS§Vowej o§oby p€wier ]ednoslek safióżądu leryIoranego ch żWiązków Ubod
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ops m enia dalęnabyca odkogo n].dol],y
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2 zazEdzam dzała ńoścą§ospodal.zą lub ]eśtćń pu edslawi. € em pełnóńoćń kień takiej dzialaln o sc (na_

leży podać fomę prcwną ippedmol dż ał.lnńc )

Z leqo i}tułu os ą9nąłem{ęłam)w roku Ube9]ym dochód w wysokośói] nie dol,{ży

W sŃlkach hand oqch (nazwa. śiedz,ba śpókD:
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z teqo tYiulu osiąqnąlem(9ań) W loku ubiegłyń doc]ród w WysokoŚc !i€ doly,zy

lńn€ dochódy os ą9ane z tylulu

Uźyskiwadydh z każdego 9tUlU:

ub lnne] dz,ala ność zarcblowej ubzajęć z podanem Nwoi

skłódniki m en a fuchońegó o wańóśc pe!żej 1o o00 zlolych (w ppypadku Ńjazdów mechanióznyoh ń6 eży

:ok lrodukćji
oodaĆmalk9 mode rck pfudukc]) rór.lczy N,ł RoilA(o 2011 r,

pl,- 
.--,l*.. 

o,"sl -k ,,"a*.:l u 

' 
*. 

"l,,t*i 
pońo,nna ók prcdul,ji 2014r" ttrona ,klywia rok prcduk,ji

zobowązańia peniężne o wańości

ńa jak ch żógla! Ńżeone (wobec

w iyń żciąqń ęie kedyty i pożyczki old wafunk ,

zdażen em w]al e] wrsolo{d)




