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Posiadam udziĄ w spótlech handlowych z udziałem gminnych osob prawnlch lub
pne§siębiorcóy, F których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
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udziały te stanowią pakiet większy niż!$% udziałów w spółce:

Ztego §rtułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,.{ź*ś.L....
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Naby"lem{am} {nabył mój mdżoneĘ z wy{ączeniem mienia prrynależnego do jego majątku
odrębnęo} od §Łarbu Państwą innej gaństwowej osoĘ prawnej, jednosttk samonądu
terytorialrregą iń axiązków, komunalnej g§oĘ prawnei lub axĘzku metropliblnąo następuiące
mienią które podĘało ńyciu w drodze pźetargu ,należry podac opis mienia i datę naĘ6ia, od
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{należy podać formę prawną i przedmiot działalności}:
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Ztego tytułu osiągnątem{ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ..................
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model i rok

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżei 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredfi i poźyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}:
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