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Uwaga:

1. Osoba skladajqrca o$wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannegc)

i :luprelnego wype*nienia
ka2dej z rubryk.
2. Jetieli poszczeg<ilne rubryki nie zrrajdujq w konkretnym przypadkJ zastosowania, naleiy,wlpisa6
,,nie doty'2y,,.

3' Osoba skladajqca

oSwiadczenie obowiqzana jest oire6lic przynaleino6,6 posizczieg6lntch skladnik6w
ntajqtkowych, <lochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego 'i majqtku objqtego matens*q wsptilno6ciq
nrajqtkowq.

4. orswiadczenie o stanie majqtkowyrm dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O:iwiadczenie o stanier majqtkowyrm obejmuje r6wnie2 wieriytetn<i6ci pieniq2ne.
6' W czq6ci A o6wiadczenia zawartre sq informacje jawne, w czqsr;i B'za6 informiacje niejarrne dqtyczqr;e adrersu

z,amieszkania skladajqcego o6wierdczenie oraz miejsca poto2enia nieruchomoSci.
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tego tytulu or;iqgnqlem(qlam) w'roku ubiegtym dochod w wyr;okosci:
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Posiadam akcie w spolkach handlowych
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Z tego tytulu osiqgni4lem (qlam)w,roku ubieglym dochod w wy:;okosci:.........
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Nabylem(am) (nabyl nroj malzonc'k, z wylqczeniem mienia pnrynaleznego do jego
malqtku odrqbno'go) od
Skarbu Panstwa innej panstwo'wej osoby prawnej, jednostek samorzqdu tefiqrialnego,
icfr z:w'iqzkriw,
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