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Ulragal
l. Osrllla sl,iiltla,iąca łlśrriadczcnie łlliłlrriazana jcst tio zgłlttncgrl e prarrdą. starannegtl izr,łpclncgo

rl,r,;rclrlie nia każde.i z rltlrrr k,
2. .!eżcli posz,czegłi!lre rub11 lri lric r-najdu.ią lr ktlnlil,e{llr llt prli padkrr z-astosorrania, nalezr rr pisać ..nit

rltl!r czr " .

3. C)s<llla 'sklada.jąca tlśrr iałlczcnie tri;tlw iązana jest określić przl,należność poszczególnlch skladników
nlajątktlrrrch. dochrltlórr iz-eilltlrriązali drl ma.jątku od19bncgo imajątku objętcgrl n,spólntlścią nlająlkorrą.

ł. (}śrl iatlczcIlic tl s{itnic llrająllirlrr \ !ll d()tl czr rnirjatkrr rr krajtl i za grłnicą,
5. ()ślr ittlcze nie tl stanie lnająlktltrT nl ohcjnluje rón,lticż r,r,ie rz\,1cIntlści pieniężne.
ó. \\' części A rlślriatlczcnił zarrarte są inlilrnlacje jarlne. lr części B zaś infornrac.ie niejarrne dotrczllcc atIrcsł

zalnie szkatlia slilirda.iącegtl tlśrl ilttlczcnie tlrirz nrie.isce polrlżcnia nicrtlchonltlści.

ttrtlttztll)t,,.', _46,.,{4.,Ą958 T,
nazrr isktl rtldort e }

ł rll ic.j scc zli1 rucitt iell ia. stitntltl isko lirll lilll kc-.ia;

1,1i,zcz t,stlll_r llclrlitrcc lirllke,i,., lrttlłliczllc tl)z_ [ , Nr, ](}(l. 1ltlz. {r79_.t l99tł r,_ Nr ll_i. 1"ltlz, 7i5 i\r l(ll. ptlz. ll)6. l
l()1)() l,. Nl, j(). 1rtlz. -lfi_l. z ](X)() r. l\r,](l. ptlz. 3()(l. oril.t. l )lJli) r. Nr l l3. poz. t)[j4 i Nr l1-1. ptlz, ltiO(;; tlriiz tlsta\\_\ ,/.

Nr (l2. ptlz, 5.rti. Nr Ii3. ptlz 9li-1. Nr l53" ptlz. l]7l_ Nr 2()0. poz. l(l8ti i Nr 2l-ł. ptlz,. l8()(l). zgtldliic z arl. ]5c tl,i

tlilrebIl1,:

l.
lltstib_r picrr ież,nc :

- s.tltjki 1licrlieżrle zgroltlittlztlne ti ltillucic ptliskic,|: Nt§ .OCT Uah

srodki 1licrlicztle z.qt-t;ltlitdz()ilc \\ \\ łlLrcie tlbct,i:

papiery, rłartościou,e: NtE P-S.IY tzh.., . . ,. .

...... na k\\ote
ll: 

Doln o porł,ierzchni: 46C ln-. o wartoscl: ') i t l11u,,"
< \{,ł.Ł9t#-ł.

L
j\{ieszkanie o potłierzchni: .,T,.. ni]. o waftości .. t),t uł prau n}

Gospodarstrvo rolne:
rodza.i gcspodalst\ł,a: . łb0{$Ł pou,ierzchnia .f,9hO

Z tegcl tytLrlu osią3nalenl(ęłain) rł roku ubieeły,nl przychód idochód rł,rł,l,sokości: .,...,...........,.
lnIle ll ierLichonlości ;
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() \\iłft()\(,l

t l l.

tl(i/iał\ 1c slitlltllr iit 1llrl._ic1 rr icksz

./ tc_gtl trtrtłtl tlsiagllitlttll(elalll ) rr

iV.
I'ł,s iittlalll ilkc, i tJ \\ slltiłklrclt hlilld l

l* tg, CIcT_t{,QA

,,*. a''. *',,,r,rrr r, ',',,' .' ,, arrr,

lt;tleżr llLltlitt, liczll! i r,ltlitt,ll1ll irkt,i i: ,

\.

pra,,r,ttc,i nasteptrjace lnierlic. kttirc ptrtllcealo zlrrciu ri drtldz_e l)fżetargtl nalczr podlrc tlpis lllictliit i datc tllrbrcilr. tlii
ktlltl:

NtĘ

} l.

l, [)rori,aclze działalnclśc 9ospt,darcza: (rlalez1 potjać fbrrlle pra\!na i przecinliclt clzialalntlsci.);

\\|E nc§ĘźL{

ri,spólnic, z innvrli ostlbanli

)

Z tego t)tulu osiagnąłenl(ełanl) ir rclku ubiegł1 nl przrchód idochód rr u,.,,sokości:

Zarządzam dzialalnością gtlspodarczą Iub jestem przedstali,icielenr. pełnomocnikiem takiei działalności 1naiez1.

Ń\E D}:tkuĄ
osobiście

lr,spó|nie z innylni osobami
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l lcgtl 1,, liliLr ti:ilr::tlałc]ll{L,iż1lll;ri rt;kLt ubic3ł1lll dtlcht)d rr urstlk<l-(ci

Vll.
l, \\ sllt'lIkilch lt,ttlciltlrr _t cll (llaz\\ a. :icclzilra spćlłi<i.1:

.jtslcin człtltlL ie lll I,1tiir tlttdztitczc,i itld kictl1 l:

.jcsteill e zlrlllkiulli krlrrlis.i i llrr izr jlle.] (tltl kicd} )

\\ :1lrlltlziclrli,,.I,, . KIE trTęŹlł

_ia\lclit cl ltrltkiutll larl.at]u (tltj kicd_r }:

.ic:tctll czltlrlkictll rlttlr lllltlzLltczt,i' {,ltl kietlr ):

iirrltltic,ilrcll 1-1ftlr,rittlzilcrclt tlziałaltitlsc ll()spo(]arczŁl:

fiiE DOTkW4

.ies{clll czltlltl,itttl riid. t,litr.lztlrcze.j (otl kicdr ).

vlll.
lnne dochoci} osi4gane z tl,tulu zatrtrdnienia Iub innej działalności zarobkorvej lub zajęć, z podanienr krvot
Ltzr sk iwanl,ch z kazclego t,vtLlłu:

/

63 136 ,2Z ,

d.pł^ę!ł ' .= 23 9tłtn 
,oc

lx.
Sk]adrliki rllienia rLrchcrlrlego o \vartości powyzej ]0 000 złoty,ch (lv prz1 padku pojazdóu, llechanicznych naIeży podać
nlarke. rllcldel i rok produkcji):

[rlp DcrvaA
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X.
Zoborl,iirz-iin i a p i en i.-żrle tl rt a rltlsc i p(}\\ \ ż_e.i

zostall Lldzicloile (rrtlbcc ktl!tl" tr z,rr iazku z
l(} ()()() zl. ri t_r tll ziiuiaqlrictc ltred; t;, r

jiikitll z,clalzelliclll. § jiikic.i u\ s(}k(}5ci ):

tlrlżl czki (}l,ii./ \\ ariilli.i, iill .ilrj,iii,

fr!E_ mTv(pA

Że osrriadczenie składarrl śrviaclom}.,(a), iz na podstarłie att,233 -rS 
1 Kodeksu karnegcl za ptidarrie niL-prawd}, łulr

zata.jenie prarvdy, grozi kara pozbarvienia rvolności-

heąyo. dlłrlalJ'db,t Ą
(miejscolvośc. data)

l 
N ier.vłaścirvę skreś]ić.

tpodpis }

'Nie clotl,cz1,,działainości rł1.,trrórcze_j r,v rolnictrvie w zakresie produkcji roślillnei i zvr,,ielzecej. rł, forlnie i zakresie

_ gospodarstria rodzinnego.
'' Nie dotycz1, rad nadzorczl,ch spółdzielni mieszkaniorł,;-ch
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