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1 Dom o powieEchni: .,.. m2polozony . . 41<11 *eT7**7

t)T tl pra\ IlY:

2 Mieszkanie (wlasnoioiowe, sp6tdzielcze wlasn iciowe lub inoe)i a' a /e/f *a7 '

adresi ..., . ' ' powierzchnia ca'lkowital m'z

[4u.] prawny (wlasnosd, wsp6lwlasno$, wielko(C udzialLr)l

3 Gospod4rstwo rolne:

rodza,l gospodarstwar ne /-t/7a-zrf- ' ' powierzchnia " m'

ruszct auuu!pJ

tt4ul prawny (wlasno6d, wsp6h asnos6, u44kowanie wjeczyste, dzierzawa, inny qtul, podaC iakii'

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoScir '

(adr€s, qa]ll pm\lny: wiasnoso, wspdtwlasnosi, imv L)'lut - podaclaki oraz 
'nne 

dare)

5. Zasoby pienigznel

- srodkipienigzne z$omadzone w warucie po rskieJt e/' 2'- /Q: J

- gtodki pienigzne zgromadzone v/ walucle obcejr ..,.. n/ e .Ly'..7

- papiery wartosciowe: *r'a . /o/oa7
na kwotql



Podad rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo

TI
1.a' Nie jestem cz.lonliern zarz}dr atil .ady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp61ki prarra handlowego,

b'

(wymLenic peinione tunkcje j stuowisk! wlaz z nazwami sp6lek i tundacji)

Z tego tjtulu osi4gn4lem(flam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscil

2,a' Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie *ykonujg innych zajg6 w spolkach prawa handlowego, k6re
mo c.

Z t€go qtutu osi4gn4lem(9lam) v,, roku ubiegtrym dooh6d w wysokoSci:

3,a' ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni,')
b'

(podad pehiona tunkcje, ftzw9 i adres sp6ldzielni)

Z tego q4ulu osi4gn4lem(9lam) w roku ubieg+ym doch6d v wysokoSci:

4. W nastgpuj4cych spa{kach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcjel..
.rJ

...........,.. . .3.1.e. ....a+.a k.t(,4E. t/......,.4

(nuwa sp6{ki" ad!€sy, wielkosd udzial6w, ilosd akcji)
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L

Z togo t 4ulu osiagnalern(Elam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosc it . . n/.- e, . . . L? ,?)/ . .

R6nynoozesnie oSwiadczam. ze w sp6lce .... ..

moje udzialy (lub akgje) przekraczajq 10%o.

W pozostalych sp6lkaoh prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq l0%
kaDitalu,

IV

Nie prowadzg dzialalno6ci gospodarozej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie

zarzqdzam :i6wrLiez t*q zialalnosciE ani nie jestem przedstawioielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialn jci."l

pr€tyodgg w 11T i4 eli.e6leq sPes6b dzidehsd4PolegEjQe+Bai

Z tego b/tu.hr osiEgnalem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci pol'rlyzej 10 000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mochanicznych

nalery podai markg. model irok produLcji):

VI

Zobowiqzania pienigzne o wartoici po*yzej 10 000 zlotych, w ttm zaci4gnigte kredlty i poiryczkt' oraz

warunki, najakich zostaly udzielone (wobeg kogo, w zwi4zt':u zjakim zdarzeniem, w jakiej $ysoko6ci):

' /J
......4!. e......4., ? Z/-4Z./....................'.
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Z tego tltulu osi4gn4lem(9lam) w rcku ubieglym doch6d w wysokojci:

Powyzsz€ odwiadczenie skladam 6wiadomy(a), ze na podstawie axt. 14 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia

. /y'. o.*r.u*nt *r.1.?;!7.:Z!/4 "(niejscowodc, daia)

" Nie dotyozy rad nadzorczych sp6ldziehi mieszkaniowych,
') Nio dofyczy dzialalnoici lyr4lv6rczej rr rolniotwie.

'Niewlasciwe skeslid i uzupelnid, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


