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l. osoba skhdająca oświadczenjc obowjąza|a jĆsl do zgodnego Ż pla$,dą stara.nego i zupełnego w}pcln].Iia
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Zasoby pieIiQŹne:
lodii picn]ęzne zgrcllrar]zone w walucjc polskiej . ayr!Ł..

kaŻd.j Z rublyk'
JeŹeli poszczegÓ]nc rubDki nie znajdLlląw konkrelnym plzypxdliu Zasloso{a]rjl| raleZy $?jsttć 

"!r!!dotvcz!".
osoba Sklada]ąca oŚwiadczęnie obo\|iąZanajest okeślić plz}nale7ność po!7czegóLn)'ch ,k]adIikoi
mająrkorrych. dochodór! i Żobowją^i] do lna]ątku odrębicgo i mająIku objętego na]Żeliską $,spólnością
lnaiątko'lą
O \ d!.e,ic ' r. \ -r i,,11r ic'.
o(\Y]adcŻenie nrajatko've obe]nlujo ló\!n]eż wierz}telności picnjęŻne.
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oś\\i.rdczenja zalład. !ą ł]fonnacje ]a]łnc. !Y części B Żaś i|Ior[nac c ni.ja'!ne do !Zt[!

adrcsu Zamieszkarria sl(]adającego oś'!iad.7€nie oraz mie]śca polozenia njeruchol!lośui
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po ŻapoznaniLl sic z !że pisa]n i !śa.ły z d.ia2l sierprria]997Ioosra.iczeniunr(n!adzel]iadZialaLnoścj
gospoda rczrl] pl ,z. ez osoby p.ln jąc e fLInkc]. plLbljcz lt Dl L]' Nr ]n1|'|!z'Ó-o z IrNr Nl lll.por 7l5'
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l Posjadanr udŻi:lt} w spółkach handlo'l)ch nirlezy podać licŻbl i e]Iite.la udzja]óW] , L" 1." I
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Nabvhln (]am)'( naby} nój lna]Żon.k zq1ączcn]emnrieniaplŻ)na]ezncgodo.icgomająIku,od.ębnego)od
skarbu Panstwa. ]nLrej państ{owej oso.\) pra\!ne] jednoslcl< słmorządLr tel-vto.i.ln.go.lil, 
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Z tego t}'tułU oSiągnąlem(łalr' w roku ubjeg]}m d.ch(jd w $'yso (ośc]l
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Ifure dochodyosiąganc z1}'!ułu zatrudnic.ja ub ]nI)ą dŻ]a a Iościzalobkowej lub zajęć z podaniem k\łot
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Skladnikj ]cniaruchomego o \rafioŚc]poł\'Żej l0' 000 zllrtych (rv plzypadku pojazdów nechi|iczn\ch nalez}

x.
Zobowia_Zania pl.nĘ,-ne o r\altościpo\}'Żel ]0 000 Złotych, w t\'m zacjągniete kledrty i poŻ}'czl'i olirz V!dLun
na]akjch zosta]y xd7ieLone (wobec kogo. tl Z'!jązkl] z jakiu zdalzenjcfi' w.]al<;ej lysołosci): ',łł,ł'rLł'łvr:


