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1. o§oba składająca oświad(.enie obowiążana jeśtdo rgodnego r prawdą, 5taranne8o i
zupełnego WypełniFnia |ia/dcj / rltbryk,
2. Jeże|i posźcżególn€ rubrvki nie znaidują w konkretnym prżypadku za§tosowania, należy Wpisać
,,nie dotyczy".
3. osoba skladają.a GśWiadcż€nie obowiązana je§t ókreślić prrynal€źność poszcrególnych
skladnikóW majątkowy(h, dochodóW iżobowiążańdo nrajątku odrębne€o i majątku objętego
małżeńską Wspólnośc;ą majątkoWą,
ą" oŚWiadazenie o stanie lnajątko|.,,ym dctyczY majątkx W i(i;ju iza granicą.
5, ośWiadczenie o stanie mająlkov,/yłr ob€]muje lówł;eż WierzvteIności pieniężn€,
6, W ażęściA oświadcżeniaZawarle są informacjć jawne, l1l, cżęściB zaśinformacje niejawne

oraz miejsca

doiycżąae adresu tamieszkania 5kładającego oswiad..eni€
nieruchomości.
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po zapoznaniu się ż przepi5nnri u!l.nĄlv i dni; 8 mar.d 1990 l o ramo|.ądżle glł nnym {Dż, U, z 2017
r. poż, 1875}, Z8odnie ż alt 2łtl l|j tl!l.lvy oiw]ndcżaln, źŁ. posi.rdaąl vl,chcdzące w 5kldd małżeńskiej
Wspólnoścj majątkc}Wej lut,

il.nolv

ł( t]

lłó] n]njąiek odl

ebl Iy:

i,

1.
;;;;;,;;;;,;;,.
-

paplery wdl

,,',,, ,^,

on oW,

I OO

,, ," " , ,
\

, .,''''

,,

\ l, r

!__]

{

t^,

I

Nabyłem(ami (nabył nó] malronek, ż lvyiączeniem m!eBia prtYna]eżnego do jego majątku
odrębnego) od skarbu f]ańsiv"a, !nne] państwowej croby praWnej, ]ednostek samorządu
teryrorialnego, ich żWiążkÓW. komunalnej ośoby prawne] lub zWiJżku metropolitalnego następujące
mienie, które podle8ało żbyclu W dlodze pr?etargu - nirlei,,/ pof]nć opl! mlenia idatę nabycia, od
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Posiadanl udżiaiY ,ł ]p.,i'^;,:]l hal,d ]:,\,vyc]r l !dż]n]em tin n|]Ych osób prawnYch Iub
przed5iębiolcóW, W któ,Yil L czesiłi( n] ln[le,JstJby n.r]c.y po.iai Iicżbę i enl|tenta udziałów:

Mil

Z .e8o Lylu|U olic8n,,. .n,!,,,

\r':f

, ,, ,| ,,J,,-o,-|| r,, ,,
" lvr^,i d;t;ą-,,,.",

1iliijl]lli:]]]|":,:',,§i'i{.:[i]UaC-V,,r]c

|{ż],;,Fnx,"i]]i'1]]1ll,

Z te8o tytułu osiągnąlcln(ę].r|l.l ,jr |.,i.u trb egil/r] cloi]h.n ,,n Y.]V!,]l..,.]: ,a\r!Ą.,\-

lV.

5połk.(i ł.rn,ji!,,Vy.h l udż]alem gninlly.h (._ijb praWnych iub prżedsiębiorcóW,
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