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1. Osoba sktadajaca oswiadczenie majatkowe wypehiia dwie jego integralne cz$sci: w cz$sci A oswiadczenia zawarte sq
informacje dotyczace stanu majatkowego. w czesci B zas informacje dotyczace daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL,
adresu zamieszkania skiadajqcego oswiadczenie oraz miejsca poJozenia nieruchomosci - niepodlegajace pubIikacji
w Biuletynie lnformacji Publicznej w zakresie okreslonym w art. 62 ust. 7 ustawy zdnia 6 kwietnia I990 r. o Policji.

2. Osoba sktadajaca oswiadczenie majatkowe jest obowiazana do zgodnego z prawda starannego i zupetnego wypelnienia
kazdej zriibrykoswiadczeniaznajdujacych siewposzczeg6lnychjegocz^sciach(oznaczonychlJt. A icyframi rzymskimi
aIbo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierujac si? trescia zamieszczonych
objasnieri.

3. JezeIi poszczeg6lne cz$sci i punkty oswiadczenia nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy skresIic
niewiasciwe sformufowanie w nich zawarte.

4 .W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacjt w ramach poszczeg6lnych
czesci, punkt6w lub pozycji, do oswiadczenia nalezy dofaczyc arkusze formatu A4 zawierajace: uzupehuenie wymaganych
informacji w uktadzie i stopniu szczeg6(owosci okreslonych we wlasciwych punktach oswiadczenia, oznaczenie
formularza oswiadczenia, cz^sci, punktu i pozycji, do kt6rych odnosza si? te informacje, oraz dat? i podpis sktadajqcego
oswiadczenie.

OSWIADCZENIE O STANIE MAJA,TKOWYM

POLICJANTA

CZ$SC A

Ja,nizejpodpisany(a), <*h>st^/a

'
/ na^visko. na:wisko roctowe)

petniacy{a) sluzb?

(niiejsc4.(a) pelnienia slu-by - na^i-a i aclres ora- stanowisko $|icbowe ltibfunkcja)

po zapoznaniu sif z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policj i (Dz. U. z 201 ! r. Nr 287, pq2. lB87, p6zn. zm.),
skiadaj^c oswiadczenieo stanie majatkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy":

We vvJasciwy kwadrat ^vpisa^: znak X oraz uzupclniO uilpowictlnk- danc.



n w zwiazku z nawiazaniem stosunku Sfuzbowego

(na/e;ypodac sKinowisko lubfttnkcjy ora: dati;

D wedJug stanu na dzieri 3 l grudnia roku poprzedniego, tj. <20S5
(rinle:ypodacrok. zci kton'skladanejestor'i'iodc:eniemajqtkowe)

D w zwi^zku z rozwigzaniem stosunku shizbowego .,

(naleiypo<iac .stanowisko tiibfunkcj$ ora: dat$ opus:c:emct stanowiska lub -apr:eslania pelnieniafunkcji)

D na zqdanie przefozonego wtasciwego w sprawach osobowych

c ti:iei>, im ktory

podaj? wedtug stanu na okres!ony powyzej dzien nastepujace informacje o skfadnikach majzjtku posiadanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozajej granicami.

l. Posiadam ^Bflty, micszkania fairn int*ych ni

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie nalezy podac w pkt 2)

Poz.

l

2

3

4

5

Zakres informacji

Opis nieruchomosci

(dom, mieszkanie, lokal uzvtkowy, olac, ilzialka-
rodzaj zabudowy, garaz, liala, magazyn, inne -
wymienit')

Powierzchnia nieruchomosci w m-

Wskazanie, czy nieruchomosc nalezy
do maĵ tku osobistego osoby skJadaj$cej
oswiadczenie czy do maja_tku objetego
malzerisk^ wspolnoscia maj^tkow^

Tytul prawny do wJadania nieruchomoscia

(w]asnosc, wsp6Kv!asnosc: malzeriska lub z osob^
trzecia- wielkosc utlzialu, udzial we wspolnocie
gruntowej, sp61dzielcze wiasnosciowe prawo,
inny tytui - wymienic)

Forma nabycia nieruchomosci
(kupno, spadek, ciarowizna, zamiana, zniesienie
wsp6hv1asnosci, zasiedzenie. irtna forma- wymienic)

Nieruchomosc l.

/^fAA^r>9>///e

M9S#O5aO*k

te,*o
tf#mrz**
to$o&ts*rv

MQ5M03c

ttKuP

Nieruchomosc 2. Nienichomosc 3.

* Miewtasciwe skreslic.
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6 Wartosc nieruchomosci zostatniego
posiadanego dokumentu okreslajacego
t? wartosc albo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie nieruchomosci (nalezy
podac rodzaj i dat^ wydania tych dokumentow).

W przypadku braku wymienionych
dokumentow podac opis nieruchomosci
i przyblizon^ date. jej nabycia lub wybudowania.

S&f<t -

kju-kut*

f

2. PosijrtIam gM|>odargtM'o r^lnWnie posiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Zakres informacji

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej
w gospodarstwie roliiym produkcji rolnej

Powierzchnia gruntow rolnych gospodarstwa rolnego
w ha

Rodzaj zabudowy
(dom, budynki gospodarcze. np. stajnia, slodo!a,
inne - wymienic_)

Powierzchnia wskazanych wyzej budynkow w ni-

Wskazanie, czy gospodarstwo nalezy do majatku
osobistego osoby sktadajacej oswiadczenie
czy do majqtku obj^tego maizenska. wsp6Inoscig
maj^tkowq

Tytui prawny do wfadania gospodarstwem
(wiasnosc, wspo)wlasnosc: mafeenska lub z osobtf trzecia -
wie!kos6 udziaKi, u2ytkowanie wieczyste, uzytkowanie,
dzieriawa, udziat we wspolnocie grLintowej, inn>' tytul -
w)'mienic)

Forma nabycia gospodarstwa

(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wspohvlasnosci, zasiedzenie, inna forma- wymienic)

Wartosc gospodarstwa rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajacego t? wartosc
albo - w przypadku braku takiego dokumentu - data
i cena nabycia z aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzajacego nabycie gospodarstwa
(nalezy podac rodzaj i dat^ wydania tych dokumentow).

W przypadku braku wymienionych dokumentow
podac opis gospodarstwa i przyblizona dat^ jego
nabycia lub wybudowania.

Gospodarstwo rolne I.

fjt& '7>o&i%3)ft

Gospodarstwo rolne 2.

f

* Niewfasciwe skreslic.
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3, Posiadam zasoby pieni$zne/nio posiifrdatngftSfrto6w pionigznycli*:

Poz. Zakres informacji

Przynaleznosc do
majqtku obj^tegO

malzerisM wsp61
majqtkowa_

Przynaleznosc do

majq tku osobistegO
skladajqcego
ogwiadczenie

Kwota srodk6w pieni^znych zgromadzonych
w walucie polskiej

(suma srodk6w zgromadzonych w got6wce oraz na
rachunkach bietacych i lokatach prowadzonych przez banki,
sp6JdzieIcze kasy oszcz^dnosciowo-kredylowe lub inne
instytucje flnansovve)

P00

Kwota srodk6w pieni^nych zgromadzonych
w walucie obcej

(w rozbiciu na puszczegt'ilne waliity - suma srudk6w
zgromadzonych w got6wce oraz na rachunkach bietacych
i Iokatach prowadzonych przez banki lub inne insrytucje
finansowe)

tJ*e

Papiery wartosciowe

(rodzaj, ilosc, data i cena nabycia, a w przypadku papier6w
wartoseiowY^h w obrocie pub!icznym - wartosc rynkowa
na dzien zJozt;nia oswiadczenia)

Pojiadam/paaindn m6j malzonck(l(o) micnio nnbytc* lub nie posiadam/nie posiada m6j malzonek(ka) mienia
nabytego* od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, gminy lub zwi^zku mi^dzygminnego, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu:

Poz.

1
2

3

4

5

Zakres informacji

Rodzaj mienia

Powierzchnia w ha lub m-

(w przypadku nabycia niefuchomosci
gruntowej, domu, mieszkania)

Wskazanie, czy mienie zostahD nabyte
do majatku osobistego czy do maj^tku
obj^tego marzeiiskq wspotnoscig
majatkow^

Tytut prawny do wfadania mieniem
(wlasnosO, wsp6twlasnosc mateenska lub
z osoba trzecig - wielkosc udziahi,
u2ytkowanie vvieczysle. U2ytkou-anie,
dzierz,awa, inny tytul - wyrnienic)

Dane podmiotu, od ktorego mienie nabyto
(nazwa i adres)

Skladnik mienia 1.

/<///=-

Skladnik mienia 2.

<2o,5/4-3>#A

Skladnik mienia 3.

>

* Niewlasciwe skreslic.
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6 Wartosc nabytego mienia z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajacego
t? wartosc, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzaj^cego nabycie mienia
(naiezy podac rodzaj i date wydama tych
dokumentow)

lll

jestem*czlonkjen^2arzadu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6llti prawa handlowego
lubsp61dzielni'':

Poz.

.]
2

3

Zakres informacji

Nazwa i adres spotki, spoldzieini

PeMione funkcje lub zajmowane
stanowiska

(w tym eztonkostwo w zarzqdzie. radzie
nadzorczej, komisji rewizyjnej)

Data rozpocz$cia pelnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

Podmiot I.

x//^r
/

Podmiot 2.

-7^37^r/^

Podmiot 3.

2. PuJiiJid^iir mteinty lub nlteje/n_iepogjadam_ udzial6w lub akcji* w sp6lkach prawa handlowego lub jacUm/
nie jestem* wsp6lnikiem w osobowych sp6lkach handlowych:

Poz.

l
2

3

4

Zakres informacji

Nazwa i adres sp6iki

llo$c i wartosc nommalna wktadow
lub udziatow

Ilo5c i wartosc nominalna akcji,
a w przypadku akcji w obrocie
publicznym - wartosc rynkowa na dzien
zfozenia oswiadczenia

Data nabycia wkladow, udziatow

lub akcji

Spdlka 1.

///^ Pi

Sp6Ika 2.

0*,/#3>&tf

Sp6tka 3.

*Niewta5ciwe skreslic.
-'Nie dotyczy cztonkostwa w radach nadzorczych sp6kfzieJni mieszk<nniowych.
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IV

dMato4t -g05pod taany ntk lu /nie prowadz?
dzialalnoSci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6Inie z innymi osobami*. anraqdgnm/nie zarzqdzam* takq_
dziatalnosciq4ubjcotom/niejestem* przedstawicielem czytezpetnomocnikiem w prowadzeniu takiejdziatalnoscP>:

Poz.

I

2

Zakres informacji

Nazwa/firma prowadzonej lub
zarzadzanej dzialalnosci gospodarczej,
lub kt6rej osoba sktadajaca oswiadczenie
jest przedstawicielem lub

peinomocnikiem, oraz numer NIP,
REGON lub KRS wJasciwy dla tej
dziatalno ĉi

Wskazanie, czy dziafalnosc gospodarcza
jest przez osobe sktadajac^ oswiadczenie
prowadzona czy zarz^dzana, czy jest
przedstawicielem lub pelnomocnikiem tej
dzialalnosci

Podmiot I. Podmio( 2. Podmiot 3.

Uzyskatem(am) w roku ubieglym przychody/nic uaycUnlem(nm) w roku ubieglym przyjhQririwV

Nalezy podac w ponizszej tabeli:

* zr6dfa uzyskanego przychodu zgodnie z podziaiem formularza oswiadczenia na cz^sci, w kt6rych zostaf wymieniony stan
prawny lub faktyczny zwiazany z uzyskaniem przychodu, np.:

cz$& A-I: przych6d znajmu nieruchomosci, przych6dzdzierzawy, przych6d zgospodarstwaroInego (zuwzgl^dnieniem
rodzaju i wysokosci dotacji/doptet), odsetki z Iokat bankowych, przych6d z posiadanych papier6w wartosciowych,

cz$$d A-I1: przych6d z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, gminy lub
zwiazku mi^dzygminnego, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu,
cze^c A-II1: przych6d z tytuJu cztonkostwa w organach stanowiacych os6b prawnych, udziary w zysku podmiot6w
gospodarczych wymienionych w tej czesci,

cze^c A-IV: przych6d z prowadzonej lub zarzadzanej dzialalnosci gospodarczej wymienionej w tej czesci,

inne: wynagrodzenie ze stosunku sfuzbowego lub stosunku pracy, uposazenie, dieta, emerytura lub renta, przych6d
z umowy zIecenia lub umowy o dziefo, przych6d z tytuhi zbycia nieruchomosci, skiadiiik6w mienia ruchomego lub
papier6wwartosciowych, przych6dzotrzymanej darowizny pieni^znej lub spadku, przych6dzwygranej pieni^znej w grach
hazardowych, przych6d z najmu skladnik6w mienia ruchomego, odsetki od udzielonych pozyczek, przych6d z praw
autorskich, inne niewymienione powyzej zr6dia przychodu - nalezy okresIic w tabeli;

* kwoty przychod6w faktycznie uzyskane z poszczeg61nych zr6det;
* przynafeznosc przychodu do majatku osobistego sktadajacego oswiadczenie albo do maj^tku obj^tego maizehsk^ wsp61-

maJ3tkowa*>.

* NiewJasciwe skresliC,
^Nie dotyczy to dzialalnosci wytw6rczej w ro!nictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej. w tbrmie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
*' Zgodnie z art. 3 1 g 2 pkt I i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks radzinny i opiekimczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z p6zn. zm.)

do majatku wsp6lnego nalezq pobrane wynagrodzen!a za prac? i dochody z innej dziatalnosci zarobkowej kazdego z malzonk6w oraz
dochody z majatku wsp6lnego.jak r6wniet z majatkuosohistego kazdego z ma)ionk6w.
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Cz^sc
formularza

A-l

A-II

A-lll

A-IV

inne

Okreslenie zrodla
przychodu

UVowjfwz

UMOkt$ <3J.-ECEWt

Kwota
przychodu

/S0 5J4, %

$*/6$, oo

Przynaleznosc przychodu
do majqtku osobistego albo do
majjjtku obj^tego mafzenski)

wspolnosciq majqtkowfj

tfa/q4f4 &$o^i'3/-/

- r /
tfq/a> -ff^: o-$o r> 'sfff/

Uwagi

/
Do oswiadczenia dotqoEnm uaupefnlenie/nie dotaczam uzupetnienia* informacji, o kt6rym mowa w pkt 4 pouczenia.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej przewidzianej w art. I32 ustawy z dnia
6kwietnia 1990r .oPol ic j i (Dz. U . z 2 0 l l r .Nr287,poz . 1687,zp6zn.zm.).

(miejscowosc / data :h:enia ohviadc=enia) (podpis skfadajqcego

* Niewlasciwe skresiic.
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*^

(lnformacje niepodlegajace publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej w zakresie okreslonym w art. 62 ust. 7 ustawy
zdnia6kwietnia l990r.oPoIicji)

Ja, nizej podpisany(a),

.ff.M.
/ (imi$/i.nirona i na=*visko. na^visko rodawe)

urodzony(a)
fdoia urod:enia} (iniejsce itrod:enia)

PESEL

oswiadczam, ze:

I. zamieszkuj? pod adresem:

(dokladny adres =amies=kania - ulica. nr donni. nr lokaltt, niiejsccnvosc,

2. domy, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne niemchomosci wymienione w czejsci A-1 pkt I i 2 oraz cz$sci A-ll
po4ozone sq w:

C/^sc i punkt
formularza, w ktdrych
opisano nieruchomosci

A i />^JJ

Okreslenie nieruchomosci

tftF3*-CQMie

H&frStiO$ctOJk$C

Adres miejsca polozenia nieruchomosci

(ulica. nrdomit, nr fokalu, miejscowosc. kod pocztowy)

^
"1

Powyzsze oswiadczenie skiadam swiadomy(a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej prze^idzianej w art^32^stawy z dnia
6 kwietnia I990r.oPoIicj i (Dz. U. z 2 0 I I r.Nr2S7,poz. 1687,zp6zn.zm.).

(miejscowoJc i data :lo:enia Qfrv (podpis skfactajqcego oswiadc=enie)
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