ośWADcrENlE MAJĄTXoWE

"",",16
1, ośobasB,dalą.a

ol,iad.E il. obowĘi n. i.n

do 4odneso :

Ę_Ar4ł

DEudą

,.].i.llpo*ae.ólmrublYkld.mąduhwronkdnympdypadkuŹ*oso

o$ba *ładnąd
majłlow.l! doóodÓU 1.ob,wlą6ń

3.

j.i .k.!lić

do

mhtfu

pl4naleiność

odĘbngso i ńająlku oblęi.so ńalźeń*ą 6pĆlńoŚ,lą

4, oŚwladdenie o sbnle ńaląrkoĘm doĘeY ńająlku * kaju l 4 3lanią,
9. ośwladdgnb o *nie ńająlkowyfi obein ui o ńwnlei wl.zyrcliold ple nĘine,
lnfom j. ńi.]a,ńg dotv'żąe adEsu
ą i,,foma.je Fwne, U c4ś.l B źś
polorenia
oś.l.
ńl.jld
ńl.iuchom
oar
żaml.§k nl. stkdanero ośwhdd.nie

3)'#ł***,o,,....,,.,..ilauła..,6ęadą.......,,4|ąłr,c,ł"d,ł,astałł.
o
łt)a*M?
Llkllł b,l.. 7..r:144Qua]ł 1
&ffi_ń)iii}.i.::i,
::ń,:a*fu
.' ła.ofuą_{_4ałłr..
"ź.,,

::
...

- --

--

--- -- --

......

.....-....;.-.;aą7tlxl......,;.3b.dkft.,,rk,r"r..:.r::- ,,,,,,,,,,',,,,-,,,,,,,,,,',,,
ouądżi. gńinnym lor, U, ż 2017 r
po epolnani! 5,p ż pnepisam]!d

pośiadam w.hodżą.e w śkladmałżeńskiej
poż, 1s75), żsodńi. ż ań. 24h l€j u*ł,Y ośwradaań,
'e
W§ŃlioŚ.i ńa]ąlkowej fub nanow]ące mój mająlekódĘbny]
zaloby pen

,

ężne

-,";i;.;;"^,--.,",

*',,

.lP
ąą,,,", "",
ą
"",g
".ł

aLu.ieob,e]]

-;";,;;;,"";.,.;;,,,,,,,

""",

........ń,:!--

fui:

,".",*,.,,.'.,,,,,

,fr

ęą ł_ _ __

.ń,o*uloŃi:
-a)"r
ŁL.aA"4,!.ą?.......
M,e*i.n,. o -"k,-h",,,ł ł,dl.. .
4,? a4ą"4r
","*.
itlllpruwiy.''.'.''''',',',',',','
ąń\]d

(

,

_

_,|ę_._ _o_

tn|lprawny],,.,,,.,.,. .li

;;;i;;"";,
1,

""

'l:!t

Pos.dam Udżialy w spdka.h ha

7

leso

tł.lu o,ac,ąle.lę.ań)

ł o u uo,eg.yń

oochoo

ł dńoto*,,

..

.

i4Ap.

aę+ ą

Posad3mUdŻia]łwniy.hspólkachhaidoqch-ideiypodaćy':^',*,łŻ.,Ż

... ?ul..dlż|.. ą..
|l lJ

llecotyr.lJo9ągrąleń.ę.ańl*,o
1, Pos]adam

akje w 3półkach handowych

!

udżiaten gmńny.h osób pmwf,y.h

w klórych uaennkżą takie osobv -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-..-..-...-...-.....-..-..-:..--ńż-.,ą

,.iii",i..J-,i",,"i-.i".,,*ł".,,..
lieAót,1,1 oyagn9|"nlęlm

z

...

;.'1ąi

tlot, JoFs\, oo,hodłq,olo,i

teo tńułu o,Ęgnąłemkł6m) w

rcku

ubi4vń d€hód

w wvsokoaci: ,

!b

pżedś]ęborcóW,

i .ńitenia

;/ż' )
,/l

l

źkcjj:

młDŃk, ż ł}ląaeniem mieiia puynaeżnqo do jego ma]ąik! odĘbnego)
]triej pańnwowej osoby pżWnej, jednónek smouądu leMóriali.gą .h

Nabyłemlam] (nóbyl mój

żwiążrów, łom!ialiej ośoby pĘwne] lub ?wiążku ńevopoitalńego następuiące mieńie,
żby.iu wdrcdże p2eblgu-na€ży pódżćop 5 fi eńia datę ńaby.ia, od logo]

--

1, Prowadżę

,

kórc podecało

-,]

drata nośćgospodarcżą (należypodaćrońę pdwną ipĘedmloi drala nokł]

., .,,.,,.,,.,,.,,,, ., ,,,.

.""p.l,;;l.;;;;;;";;l,,,,,-,l.;-.Mł.
(należypodaćlormąplawnąipnedńloldrałalnolcD:.,,.,,.'ll

z leco

Mułu o§iągnąlen(ęhn)Wlotu ubi.Ńm dochódwW}sorołi: .,,

Wsp,rh.h

hand

owch lnłwa, śiedzibó śpdtli): .,..,..,..,... ru:e..,.

d,pń

jenem alonkeń żanądu (od kiedy)

-F T-

olol l.m

rudv ndd/oa/el (od t

bklfl,ą.

... ........... ...
!.,n...................... .....
,da!ĄktU.....

"d\):,,,,,,,,,,,,

-i;;;;;,'.;;;;;i;;;i;;;;;]i;;l;;;i:"

...,

.,.,.,,..,.,,.7

zlesotnulu oliągiąleh(ęhfi ) wlok! lbtglym dmhódwwy$kości:
lub iin€i

(/d

.

.,,.,,łła,.

dzalaności klobkNej |Ub ża]eć, ż podańiem

:lł .:...ą..€ś.q::. . .

.

s|ładn

ł mieiia

ruchonego o Włtok] pow}źei 10 000
i rok prcduk il:

nalerypód.ćn łe, mod€l

'oiy.h

(w ptrypadfu poiażdóW ńe.hani.żny.h

zobowiąan. penężne o wańółi pówyźej 10 000 żłoiy(h, w tyń ża. ągd]ętc kćdńy gożyakioEż
Warunkl, naiakichżonałyUdżelone lwobec kogo, W,wiążkużFkiń żdażen en,wFl el Wy.oloŚcł]

srkdań śWźdomyF),ii na podnawie ad 233 § 1 Kodek
pńwdygloż kaE pozb.w]di a wolio!.,

kłneBo. podane

