
ośWADcżENlE MĄĄrkoWE

"^ł1,!n,?,uP.

l, osbaś]ładajądoŚ*iad ..ieobwlądnai.*doaodnglo:plawdł

J.i.ll po,aegÓ]i. rub ry*i nie zn ajd ui a nla, n i leł }pl§Ć 'ni. dolvdv1
o$ba 9klad.ją.. ośdrda.ni. obowĘEm ,es okleft
ńajłlowó' dochodóa l żobNlądń do maIąlku ołębn.go l na,ąrku objętę. mfreńlką Wspólńoklą

oŚwhd.eńi. o n.ni. rulątkoW dotvay mają*u U khIu l t ,fanką,
oŚUl.dd.ń l. o ,.n le mjątk w}m .bglm uie ńwnlei Wlanne lnoa.l pienlęźn€,
w aęŚd A ośwnd.ania zawade są |nlo.ńacja lawną * .4ś.l B żaś hroma.j6 nlalawna d.rydąm adrc(
żańlenk.,ia śłlad 4ą.g3o oiwladden le o 6: m1.1.6 poloŹen la nl.fu.h on oŚ.l,

i!:Ył -"*"",^,,., l,,l.,p. l,!ł.,rł_. h l. t lł A J. . L|/.u hlJ lL
r_ 89'T':,'.:':i:":',, ",,?_,7 -R 4 P laP-JĘ

po kpożnaiiu śiqż pzepi$m]uławy ż dn]a 3 m e 1990l. o samonądre gmlnnym (Dż U. ż 2017 t.
poż. 1375), żgódne z 3ń, zah ie] uslawy oświaddam, 

'e 
po9iadam Wchodżące W skład malień9klel

Wspó nośclfi ajątków.] lubśanowią.e nó] maiąlekodĘbny]

;,.,;;;;;".;,.,"",.,."*",."",,., ĄY LliĘ_;n



1. posi.dam udżaly w splrkźch handlowych ż udraten gmiinych ośób prawnych |ub pżedsiębiodw,

Wklły.hUcżenńicżąlarreosobY na eźy pódać llebę eńitenń udż]alół:
" 

^Y i;_Ę^ ., '. .... , ,,

,o*l ".-"- ąp"rI",."*^ " "",'a.. dc*ź/aa. ..

*l. ,/0!?J !a\

qołdo. ,ud_ d,y4 |r(l,DoldF 1.1k 4/iłóq ,,,,,,. , "a---łPŁh 
,Ą. . ..

, -e" ł.,, -,"rł"-,ę,u., ̂  
- ,,.. , n?. l/.,Ę?' . ..

Pos]adam akcje w spółtach handow}ch ż udżialem gmiinych osób prawny.h lub pżedślębiorców,

W kóĄch ludśni.żą iakie óoby - dalery podać lidbę i ,hiieŃa ak,ji]

;;;ł.;", 
, 

,, ., , ,,,,_,_ , ,,,,,, . .. .. .. .. ,.,.;;ę.. .. a!h;.?i,.,,,,,_,,_,_,",",,,,,-,,-_ _ ,

,r,;;;;,;,,.,_,.".,._,,,,,,--...: ,.,.---.,.,.,.;i?-.:Ó-Ę,?{..,*,,._,,,,,_,._-
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