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Z-Jeże]i poszczególne -u.vłi 'ni" z1ajdują w konkretnym przypadkuzastosowanía, należy wpĺsaé ..nĺe dotvcar'. 
.

3-osoba skłacĺaj4ca ośwĺadczeníe obowíązana jest określĺé przynależnośó
p o sŻc;rśgóĺn yc h s kład n i k ów m ajątk owyc h, đo c ľl ođ ow l zo b owĘäí-ä;;.]ätk'
odębnego. ĺ majątku objętego małżeńsłką ws-pólnością ĺnajątkową.

4.ośĺrĺÍađczeníe o'stanie majątkowyrn doýcry rnajątkuw krďu i zagranicą
S:ośwÍaďczenie o stanie
pÍenięźne.

maJątkołyľn obejmuje równÍeŻ wieąfielności

6;W częścí A ośwíadczenía zawarte są ínfÔrĺnacje jawne, w części B- zaśinformacje - niejaw1e- doýczące ad-resu =ínĺá-=uńl" Ltĺ"oäĺä"ág"oświadczenÍe oraz m Íeisca póło*đn ĺa nĺeruc ńo mości.

powíatowym-(Pi. lý, z 2oo1 roku_Nr 112, Pz 15gz oraz z2oo2 roku Nr żä: ń;äřojNr 6? P9z- s5o*,!rjt!lw3,9|{' Nr j1s, poz. :2T1,Nr200 poz 1688,fŇ.. äĺĺ,
ľ' :-l^sľł :ľ9:ľ^,1 . *.'?jł; ľł, -ľ':9-ť' .o 

s1vĺ ao Ęn, re .p. säoá ň-'dhä *ěwskłađ małżeĺ1skiej.vtĺspólągścĺ ąajątkowej' lub stanorĺrĺÍące mói maĺ*eŔoĺíéunv:
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- środkt píenlężne zgromadzone w walucle obcej :.-ł,ł.- łr4'y
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Ztego tytułu osiągnąłem (ęľam) w ro.ku ubĺegłym dochód w wysokośđ:...
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Na.pyłern (am}.(nabył':.ĺnóÍ.małżoneĺt; z włą@nĘm miertĺa' przy,hależnego do
iąo rnajątku odĘbnego) d Skarbu Państrľa, innej państwowej oĘby prawnej,
jednostek samorządu ter,yÍorialnego' ich z.wiązkótľ ltlb od kornunalnej osoby
pnaľnej następująoe mĺenie, które podlegalrc zbyc.u w đrodze prze1argu -
nale' Ży. podaó ' opis' ' . mĺenia ĺ datę nabycĺa, od
kogo:... ....:......:............
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í. 'Prowadzę dáałalność gospodarczą (nateży podaé forľnę práwną ĺ przedmlot
dzjałalnor6ĺ): ..
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