
t, o3ob. śkl.dalą.. oświ.d.zeni. obowiążan. ]€st do 4odn.s. r P6}dą, śaEnne8. l
żU pe|nąo !,yp€lnl.nla k td.| ż ru bryk.

2. ld.Ii pon.r.gólne rubryki nl€ zna]duJą W końkrgtnyD prłpadku zaśtosow.nlą naleŹy wli§aĆ

3. osob. 5kłada]ą6 ośwl.d.ż.ńie ohowią.ana ieśt okt.śllć pży..l.iność 96ż@3ólny.h
śkhdników m.|ąikosY.h, do.hodów l lobqją.ań do ma|ątku odĘbnEgo i ńająt|Q objłt.lo
małżeńśką wspólńoś.ią nająttff ą,

a. oświadd.ni€ o śtanl€ m.]ątkówvm dotydY nalątku w kEJu l2,8ranię.
5, oŚ$adRenie. *ani€ majaiłowvń ob.jmui. Ównież wl.nyt.!ńoŚ.l PiEnicin..
6. W.żęłi A oawl.dd.ńi. ,.wżń. śą lnforma.J. i.wn.l w aęó.i § żaś anfo,ń..i. ńi.jawne

iotyąąF adrc3u żama.sżk.ni' skład,ją..€o ośWl.ddeni€ ól.t mi.jś.a potor.nla

ośW^DczENlE MAĄr(oWE

lie]#łlfue_ń.ł-* . ńl!;;;;-*-- 
^-'"- - - -,

poEpożnaniuśięzpnepiśańiUnawyzdna3m.rca1990lo$ńónądźiegminnym(Dz.LJ.ż2017
r, poż 1375), żgodn e z łl,24h tej ośawy óiwiadoami że posiadam wchódżą.e wskład małżefukiej
wśpólnóś.ińajątkowej ubstanow ące mój ńająlek odrĘbnyj

-łod! p en ęźneżglomadżone wwaluoe obr.]: ......".łtC:NL

a..,1... 
, -- , 

_,-___._, ______ ____ __ , ..,,
, -,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,, 

";,- ",; 
- 

_ l_ii-_s_ńł_?Ą_



I

l. Doh o powieiżchni ę.a6yć,ł!.,..

z tego łtulu osiągnąlem(qł.Rł w roku Ubiegłm dó.hód W wysokości| . ,,,łta.;fu.7Żź.|ł. ......

Jolalv le nir ow,ą pa. .t wlę. sy , loq Jd/ a.ow w §polle: .. rYi,_..')Ł.tłŻ.?.

z lego tytułU os ągńął€ń(Ęłdń]

ztego tytułu ósĘgnąłem(ąlam) W roku Ub].s§-d""hód - w],"k łi,'./1a.

1, Pónadań akcjewśpółkź.h handlowy.h ż Udżialem3m nny.h o5ób piawny.h ub pżedsiębiolców,
a t'ory.F u..e.l1(ląbtie o obY fuhżrpooa, Uoę,9ntsllJJh i:,,,, ,, , ,, 1ł€ 3i 71!! '

żkc]elenanowią pak ei Więk,y niż !o% ak4i w ślóke:.... 'łle.. J

2 oo5icddm d<ie u illxl )oolv( 1 Fdt,oiY.h - nc|eiy poddc icżbę ernIu "lL vłE*ł.a-,

z reso l!1UlU ośiąEnrłeńhraĘJ w rokU UbiPgrvm doóód w wvskDłi: }4l'

, p".,"",n^",..../,k!_.hlł,,,..,,,...,,.,,



Nabyłemkm) (nabyl mój ńalżon.k, ż wyłąaeniem mienń pżynależneso do jeEo majątku
odrębń.go) od skarbu państwa, innżj pańnwowej osoby pEwnej, jednośek samożądu
leMolhlne8ą i.h żwiążków, komunal.ej osoby piawndj lub żwążkU metropolk n.só nałępują.e
ńien., które pod|egato żbyci! W dlodż. p2etargu - należy podać opń ńiEnits idate nabvcia, od

---łtE -x'/.".a&.... -. - -

|:Milż,źł^,,: 
:*|1 

p.edniot dżiała]ńoś. ):

wspdln,e żinnvmio5obam, , .. . /|.Jb...^k !

ztĘolylulu ośiągnął3ń(Ehm)wrokU ubiątym pnychód ido.hód wWyśókości:.,,.,.,., . ..,,,..,,,,,.,,
2. zaządam dzhlalnokią gospodarżą lub jgstem pnedławicieem p.łnońó.nikiem take]
dnalard\, {lJle, v oodd( 'olne old* 1ą l pĘedń,ól dnJJlT l il 4/Ć bv?.dł.?.

\|śpó żżnnlmosobami ,Me
7 ląó tytutu osiągnątem{ełaĘlw rckU ubldg\,ń dó.hód w wYsnkości| ,,,,.ł!ę...

W5pótka.h handlowych (ńażWa, d.dżlbd śpólk|:.........1llŻ...

jełem ćrónki.ń żaźldu (od kied i, ,,..-,,.----.l!!-E---.

]::]';;,;;;ii;;;;il;;,;;;;,. t 
"a,l.. 

..t!'t.E... ?h!i.

z iego tylul. os ągnąleń(ęŁt} w loku ubie'vm dońód w wsok;;:. ż_ /:ć_ _ ół ik

lnne do.hody ośiągane żlylulu a udnienia lub innej dż ata noś(i żalobkowej lub żajeć, ż podani€m

:;;;n:;-.-.... jiiż,...-,aś:.ńżżł,,.,,..,,..,,,...."",."""_,".,_,__,,,,,,,,,,_,,,



sldadn]ki midnia ruchomego o wańoł powyżdj 10

mechanicżnych ńaled podać malkę, modeL i rok produkcji):

000 
'olv(h 

lw Dźvpadku poiażdów

ńŁ },9]rćź./

żobowiąEnia p.ńiain. o Wańokipow!żej t000onoty.h, W tyń eclą8iięte kedvlY ipożyc.kioraż
wafunki, naFkich zonavUdżiE]one (wób€ckogo,W,wiążku.iak m żdł?enień, Wjaki.jWysokok]):

,



Powlrsże oświadaenie skladam śwadomyk), i na podśawle ań 233 9 1 Kodeksu kłńe8ó ża

podinie niepńwdy lub źatajenie pmwdy grcżi kła pożb.wienk wo|.ości,

nlAeńańil...A6,N,łĄe


