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UYaga:

1. Osoba skladająca oświadczenie oboniązana j€śt do zgodnego
i zupehego wypeluienia krźdej z rubryk
2. JeżeE po{z'(Ż.ąólne rubryki nie
'wpisaó "nie dotvczy''.

z prawdą

starannogo

zmajdEją w konkletn}'m przypidku zastosovania, nrleży

3. osoba słladająca ośvriadczeuie obowiąlana jcst oMlić przynaleźnośćposzczegóhych
śkładlikówmajątkowych' dochodów i zobowiązań do m.jątlal odrębnego i m8jątk!
objętego małż€ńsĘ VspólDością m.jątkovą.

4' oświldczenie o rtanie

majątkovrym dotyczy majątku w kraju i za granic+

5'

oświadczenie o stłnie majątkowym obejmuje rtiwnieź wierzyteInqści pieniężną

ó.

'W rz4ści A oświadczenia zawańe

jawną w cz$ci B zaśilforuacje niejawne
dotyazące adręsu zamieszkania skladającęo oświadczenieorlz micjsca położer
nieruchoDości.
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po Eapoaaniu się z przepisami ustawy z dtria 8 marca l990r. o saurorządzię grnimyru @z.U.
z 2lo1l NI l4Ż,wz-l59l ońz z 2@2r. Nl23, poz.220'Nr 62' poz- 558' Nr 113, poz984, Nr l53,
poz]271 i Nr 214' poa1806), zgodlie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
w śładmałżoiskiej wspóloości majątkowej Iub stalrowiąg€ mój majątek odĘbny:
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