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oswicdozoDie o stsni€ majqtkowym

Ja nizej podpisany(a), . .

w Prz,?ailku kobiet poda{ naz\visko panienskie)

urcd?f,ny\,4 4,..Q y.... 4,K??.\............,yt ..UK?$.qzr- ( k.....

zafin.trilorryk,)w.J.r&i....RQip.aeZ,.utltn/{,..f.t?J.Irqa.. pA.R|./.i.,.. rue.r'Jfu /.:r.krttr211
(miej sce aEudnienia, stanowisko lub tunkcj

zamieszkaly(a) w 
I

po zapoznaniu sig z przepisami u$tavy z dnia 21 sierpnia 199? r. o ograniczeniu prcwadze
dzialalnoioi gospodarozej przez osoby pe.lniqce flrnkojo publiczne (Dz, U, z 2006 r. Nr 216, poz. 1584,
zp6h, zr .), zgodnie z at. l0 tej ust4wy odwiadczam, ze posiadam wchodzqoe w sklad ma.lzefskiej
wspdlno$ci ustawowej lub starowiqc€ m6j maj4tek odrgbny:

I
1. Dom o powierzohn it ,r1/1,Y,,,,.. ...,m2 poloinrry

ilT;;"i',. G,,2.1. e.d.. *da L a. s /r.e i. ( da t.F. e tu cc tv,

Mieszkanie (wlasno{ciowe, sp6ldzieloze wlasno6oiowe lub inne): .h(.e. Fr??!aq.q'n
eahesi ,,,,.,,.,..,,,.,,,,, ., , ,, ,. ,, , , ,, ,, . ,, , , ,, .. .,powierzchnia calkowitar ... ... ... m'

t,4ul prawny (w.lasno$d, wsp6hllasno66, wielkosi uMatu)l

3. Gospoda$two rolnei

rodzaj gospodarstws: . .,Q-liz. powierzchnia .,,.,.,.,,., , m'

aotes; ,., , ,, .,, ,., ,., ,, .

rodzaj zabudowy :

rytul prawny (wlasnodd, wspdtwlasnosd, uitkowanie wieozyste, dzief2awa, inny ry4u1, podadjakir....

Z tego Rtuhr osi4grqtem(Qhm) lv roku ubieglym psyoh6d i doch6d w wysokoscir

4, Irne nieruohomoici (place, dzielki); .tt"* fx-iet/, zn... . , ,. .powierzchnia: ., .,... ...... m'

(adres, qaul praynyi wlasnosC, wspotwla$oso, inny g4!l - podaC jaki oraz inn€ dane)

5. Zasoby pieniEiro:

- 6rodki pienigine zgomarlzone w walucie po lskiej: ..,&.f.4. dig.,..OQ .d1

lirodki pieni9tne z$omadzone w walucie obceJ: ..a"tC.. pczta</,'rn

'', ,,,., na Kworgl



Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie od Skarbu Parlstw4 innej pansrwowej osoby pmwnej,
jednostek samorzqdu teryto alnego, ich zwiqzk6tv lub od komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegalo
zbyciu w iLoilze plzetargu:

Podad rodzaj mienia, dat9 nabyoia, od kogo

nle

trI

1.a' Nie jestem czlonkiem zarz4du ani rady nadzorczej, komisji rewiryjnej sp6lki prawa handlowego,
ani tet czlonkiem zarzqdu fundacji prowadz4cej dzialalnoi6 gospodarc

--p Jgstet czlonkiem zarzqdu, rady nadzotczpj lub komisji rewizyjnej p6lki prawa handlowego,
czlonkiem zaeqdu fundacji prowadz4cej dzialalno{6 gospodarcz4.

(vymienid pelnione tunkcje i stanowiska *raz z nuwarii sp6tek i tundacji)

Z tego O4ulu osiqgnQlem(Qlan) w roku ubiegt',rn dooh6d w wysokojoj I

2.a' Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujg innych zajgd w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
mog+yby wlvotad podejrzenie o moj4 shomiczoii lub interesownosC.

-.d W sp6lkach prawa handlowego wykoluj9 rdzej w],mierion€ zajgoia:

Z tego t)4ufu osiqgn4lem(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

3.a* Niejestem czlonkiem zwz4dr, rady nadzorozej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.')
,f Jestem czlonkiem zarzqAt,rudy radzorczaj lub kofnisji rewizyjnej spoldzielni:

-k/anf,.,

(podac pelnionq funkcje, ntw9 r ad.es sp6tdzielni)

Z tego tt4ufu osiqgn4lem(9lam) w roku ubieglym dooh6d w wysoko6cir

4. Wmstqpujqcychsp6lkaohprawahandlowegoposiadamnizejpodaneudzialylubakcjer.....,,.,..,.

(naa sp6lki - ddresy. w'elkost ud/idl6w,'lo( dkcji)



z togo tttulu osi4g&lem(Qlam) w roku ubiegbm doch6d w wysokogci:

Ro\ nocze{nie odwiadczarn, ze w sp6lce .......*l *qT

* r"^,,,"", .rr*"", 0,-"*" n*oi"*"*. o"-'"#:Jj;fl,:J "il'""iTT:""ffi"t;;kapitalu,

L

2.

IV

Nie prowadzg dzialalnosci gospodarozej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zarzqdzam r6wniei takq dzialalnosoiq ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prcwadzeniu takiej dzialnodci,'J

Prowadzg w wyzej oke$lony spos6b dzialalno66 polegaj4o4 na:

r.+"...p.t**&gz

Z tego t 4ulu osi4g!4lem(9larn) w roku ubieglyn dooh6d w wysokosoi:

Skladniki mienia ruohomego o wartosci powyzej 10 000 zlotyoh (w przypadku pojazd6w mechalicznych
nale2y podad markg. model i rok produkcji):

VI

Zobo\ryiqzania pieoiQzne o wartoici powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedlty i poiryczki, onz
warunki, najakioh zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

.e.).!.rLe..-4-"@.ha.e.......U../.{'2...8'4ap.Jl4.-'&;r*7/.r.&Az(



Inne dodatkowe dane o staaie majqtkowyn:

... LdV"ry"a/,e/-.R t*/,,fif Zl.? P.{I,ris.& .&+(fu.

Ztegot)4uluosi4gnqlem(glam)wrokuubiogtymdoch6dwwysokodci:..4.g5..LAE.,5y'.2.6a&.a,

Powyzsze o6wiadoz€nie skladam Swiadomy(a), ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2l sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno3ci gospoda.rczej przez osoby pelniqce funkcje publiczre
(Dz,U.z2006r.Ni2l6,poz.15t4,zp6,zm.)zapodanienieprawdygrozikarapozbawieniawolnosci.

'r Nie dotyczry rad nadzorozych spoldzielni mieszkaniowych.
'r Nie dotyczy dzialalnosci w)4w6rczej w rolnictwie.

'Niewla3ciwe skrcSlid i uzupfii6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


