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1. Osoba sk&dajijca o^wia4czeme maj^tkowe wypehiia dwiejego Negtalne ez$$ei; w cz$sci A oiwiadczenia zawarte ssj
informacje dotyczgce stami majatkowego, w cz9sei B zas raformacje dotycz^ee daty i inicjsca urodzenia, ninneni PESEL,
adresu 2:amieszkania sWadaj^cego o^wmdezeme oraz miegsca poIo^enia nieruchomoki -mepodlegajsee publikaeji
w Biuletyuie Informacji Puhlicznej w 2^cresie oktt^loti>ro w att. 62 ust. 7 mtawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Polic)t.

2, Osoba skladaja^:a o^wiadczcnie maj<^tkpwe |est obowi^zana do zgoetoego z prawd^ steirannego i zupeteego wypefcueaia
ka&!bj z rubryk o^wiadczenia znaj^yqcych si^ w poszczeg6lnych jego cz^^ciach (oznaczonych Iit. A i cyframi rzymskimi
albolit B) oraz punktach i pozycjaofe tabel (ozoaczonych cyfratni arabsklmi), kieruj^c si? tre5ci^ zamicszczonych
objainicfi. . -

3. Jd:eli poszc2;eg61ne c^ci i punkty Mwiadczenia nie znajdujf w konkretnym przypadku zastosovrania, tialezy skrcsHc

4. W pfz^adku wycze^>ania miejscaprzewidzianegd w formu!atzti na podanie informacji w tamach poszczeg61nych,
cz^ci, punkt6w lob pozyoji, do oswiadczema nalezy dol^czyc arkusze Formatu A4 zawierajqce: uxiipcInicnie viymaganych
informacji w uktedzie i stopniu szcz^6lowo^ci okre$emych we wfMcivvych punktach o^wiadczenia, oznaczenie
formularza o^wiadcz^raa, cz^ci, punfcto i pozyc& do k^6rycfe odnosz^ si? te infonnacje. oraz da^ i podpis sktadajqcego

6SWIADCZENIE OSTAME MAJ4TKOWYM

POOCJANTA;

A

Ja,niigpodpisany{a),

U'AWEP,

Os.

po zapoznaniu si? z praepisami ustawy z dnia 6 kwietniai990 r.oFoIicji<Dz, U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, p6zn. zm.),
Eic oiwisdczenie o stanie uiajgtikowym zgodnie z art 62 tej ustawy^:

'> We wteSciwy kwadrat wpisa^ aiafc Xbraz uzupetai6 odpowieAiie dane.
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K O f l AD w zvvujzku z nawiozamera stosunku sh&bowego

(nate$ypodat stannwi$ka htbfunkg'? oraz </at$ ieh abj$cia)

stanu na dziefi 31 grudnia roku poprzednicgo, rj,
, za kt6ry sktetlanejest oswiathx&ius mq|qtkmve)

d itanow&fa> hibftinkcj$ ttras &tt$ opaszczenia $tanowlska htb zt

D na stqdimiq przefozonego wlasciwego w sprawach os

podaJ5 wedtug stanu na okreslony powy5xij dfeicn nast^iuj^ce infbrmaeje o skfednik^:h majgtku posi^fcinych na terytorium
Rzeczypospoh'tejPolskiejorazpozajejgranicami : : .

m
i.

(nic dotyczy gospoda^twa folnego - mfonmacje w tym zakresie naIe^y poda6 w pkt 2)

3P0& Zakrcs iiiturinftcji l. Niertichomosc 2, Nierucbomo^3.

Opis nicnichomo^ci
(dom, raieszkanie, Jokal u2ytk(wy, plac, dziaflca
rodzaj zabndowy, garaz, hala* magazyn, uine -
wymienic)

Powierzchnia nienichomo^ci w ra^

Wskiizanie, czy menictiomos6 uaiezy
do maJEftku osobistego osoby skfedaj^cej
o^wiadczenie czy do majatku obj^tego
matze^sk^ wsp6tno:&ci4 majqtkowq

Tyhrf prawiiy
(whisno^6, wsp6Jwfesjio^: mafeeiiska hib z osobij
traeci^ - wielkoj& udziahi, udzial we wsp61nocJe
gruntowej, spoldxielcze wlasn<^oio%ve prswo>
inny tyf iit - wymienM) ;

Forma ntibycia nieruchomo^ci
(lcupno, spadek, darowizoa, zamiana, znî itsiie
wsp6hvlasno^ci, xasiedzenie, inna foraia -
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WartoSc nicnichomosci z ostatniego
posiadanego dokumentu okre3laj^cego
t? wartosc albo - w przypadku brakn fcakiego
dokumentu - data i ccna nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokuraentu
fitwierdzajgeego nabyeie meniehomolet{nafe5ry
poda<: rodzaj i dat? wydsnia tych dokiiment6w).

Wptzypadhibraku wymienionych
dokument6w poda6 opis nieruchomo^ci

a t e j nabycia Jub wybudowania.

bMI>

N f t ) t * ^ 6QSfoWyftj:rwff

.-Posindom gospttdnrstwrt rnlne/nfp p'artod*m go5podarsfa'arotoego*:
: -

fe>^fefi

Poz, Zakres informacji Gospodarstwo rohie 2.

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej
w gospodarstwie roinym produkcj i rolnej

Pcmaerzchnia grunt6w rolnych gospodarstwa rolncgo
wha

Rodzaj zabodowy
(doni, budynki ^>sptxfercze, np. stiynia, stodola,

Powierachnia wskazanyeh wyzej budynk6w w m-

Wskazame, czy gospodaK;tH^> nal^y do maj^tku
osobistego osoby sklndaj-,]cej o^wiadczenie
czy do maj^tku obj^tego maizeAsk^ wsp6toosda,
maj^tkow^

Tytul prawny do wtadania gospodarsuvem

(wtenoS6, w^p6hvhsuoi& m^*eriska hib z osobq tnsecJ^;-
wielko^c u<Jzifttu, u^ytfe>wanie meczyste, uJytkowanle,
dzier^awa, tidzial we wsp6taocie gruniowej, inny tytul -
wyrtueni6)

Fonna nabycia gospodarstwa
, spad :̂, daroxvixna,zamiana, zniesienie

i, zasiedzenie, inna forma - wymienic)

wartosc
gospodaistwa rolnego z ostatniego

ppsiadanego dokumeatttota-e^lajgcego
albo - w przypadku braku takiego dokumcnru
i cen,a oafeycia z aktu no^uiataego lub innego
dofcumeritu stwterdzaj^cegonabycie gospodarstvra

ixlat^wydaniatychdokument6w).

W preypadku braku wyraienionycb dokument6w
poda& opis gospodarstvra i praybHzonq dat? jego
nabycia-lub wybudowaaia.



K -
posiadam zasob6w pieni^nyeIi*:

Poz. Zakres iriforraacji maj;|tku obj$tego
maizeriska, wsp6Imjsc

tnajqtkowa,

PrzynateinoSfi do
m:tjqtku o,sobistego

skJadajqcego
o$wiadczenie

Kwota srodk6w pieni$2nych zgromadzonych
vv waIucie poIskicj

(suma ^rodk6w zg'otnadzonycb w gof6wce omz na
racKuokach bie^cyoh i lokatacUprowadzoDycb przez
sp61dzieIcze kas^ oszcz^dnt^ciowo-kredytowe Iub inne
instytucje finansowe)

Kwota &rodk6w pieni^xaych zgroraadzonych
w waIucie obcej

(w roxbiciu na pos^rzx;g6toe woiuty - sunui srodk6w
zgronmdzonych w got6wce oraz na racbunkacb bieiscycb
i lotoitach prowiMizonych praez bankl h&> huie inst>tucje
finaasowe)

Papiery warto^ciowe
(rodzaj, ilo5c, data i ceiui nabycia, a w przypadku papwr6w
warto5ci0wych w obrocie pubUc&nym
na dzieii zb^enia o^wiadcz*mla)

*05fc 6j

II

Jpnip nahytr* hife. niy posiadam/nic poslada m6j mu!^onek(ku) micniu
nabytego* od Skarbu Panst>va, inflej padstwvwej osoby prawnej, gratay hib zniazku mI^dTygminnego, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargn:

Poz. Zakres informacji SUadnik mieuia 1. Skladn!k mienJa 2. Skladnik tnicnia 3.

nucnta

Powierzchm'a w ha Iub m-
(w przypadku nabycia nieruchomo&ci
groaiow^j, domii, mi

Wskazanie, czy mienie Eostalo nabyte
do majqtku osobisrego czy do majgtku
obj^tego malfensk^ wsp6lnofci^

Tyttrf prawny A> wtedan{a mieaiera

wspt^wfesnoSc

hmy iytot

Dane podmiotu, od ktdrego micnie Habyto

(na2wa i adres)



Wartos6 nabytcgo mieniaz ostatmego
posiadanego dokumentu okreslaj^eego
t$ wartosc, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena wabycia z aktu
notHTialnego lub irmego dokuraenta
stwierdzajycego nabyde ntietua
(noiei:y poclad rtxlzaj i dat? wydauia
dobarteni6w)

e jes*em*
Iubsp61dzlelnj^:

o3onJkkm zarz^du, rady nadzorczej lub J4omis|l rewizyjnej sp6lkf prawa bandlowego

Zakres inforroacji Podmint I. Podmiot 3.

Nazvva i adrcs sp6Uci, sp6idzieIfli

P^nionefunkejelubzajmowaaw
stanowiska
(wtym<sstonko

ia petoieaia ftrakcji
lub zajmowaaia stanowisk

lub i>kcjo/niepQsiadam udy.ial6w Iub akcji* w.spAlknck prawa bandlowego

Poz. Zakres mforraacji Spotka Sp61ka 2 Sp61ka 3.

NazWa i adres sp6Uci

lipi6 i
IubudsdaKw

iwarto^ uoBnnatea akcji,
awprzypadkuakcjiwobmcie
pubHcznym - warto^6 ryhkowa na dzie6
zlo&&aia o^wiadczenia

Data nabya'awkted6w,
Uibiikcji '-.-..

* Niewla^ciwe skre4U^.
^ Nie dotyezy cidorfcostwa w radacb nadzorczych sp6Wnebi nue^kaiiiowych,
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Pi owHuV^/{migKllgmfom)* damlnlno5c gospftdarcyij na wtoany rfldhunck4ubwMp6inic ae inaymiflsobam&nie prowadz?
d/inhiJni>sci gospodarczej n;t wlasny rachunek Iub wspolaie / imiymt osobami+, aui /.;U/.uii/nie /.ar^dzam* takq
dztolatao&ci9 lubjcstom/nie jestero* przedsfcmidelem ezy tez petaomwcnHtiera w pro>vadzeniu takiej cl/i;iI;ilimsd":

Poz. Zakre$ i Podmiot l, PodraJot Podmiot3,

Naxwa/firma prowadzonej lufa
zarz^dzanej dziaJalno3ci gospcxIarczej,
lub kt6rej osoba skiadaj^ca oiwiadozeme
jest pt2edstawicielem lub
pefo0m0cmkiem, oraz Bumer NIP,
REGON lub KRS wia5ciwy dla tej
dziatolnosci

Wskazanie, cxy dziafeiteo^6
jest przez osob? skfedaj^c^ oswiadc^nie
prowadzona czy zarz^dzana, czy je$t
przedstawicielem lub petoomocjjikiera tej.

- ' : :,: '---: . V

Uzy^kalem(am) w roku uMegfym przychody^iie i^gyskalem(am) w raku ubJo^lym praychod6w*:

7:r6(J!a iKysi^nego przychodu zgodme z podziaten; fonmularza oswadczcnia na C2^ci, w kRSrych zostal wymieniony stan
prawny !tib faktyc^iy zwiqzany 2 aj^kanietn pr^ycBodu, np.:

.cz^dA*I: przyc^d z najrau nicnKhramo^ci, przych6drdzicrza^^. prz>'ch6d z gospod^sfova rolnego (z uwzgl^dniefliem
rodzaju i wysoko^ci dotacji/dopiat), odseUd z lokat bsnkowych,, przych6d z posiadanych papier6w warto^ciowych,

cz^6A-H: praych6d z posiadanego miecia aa&ytego od Skarbu Parisnva, iBaejpa^twowej osoby prewnej, gminy tab
zwiqdctt rai^dzypoittocgo, kt6re podlcgE^a zbycitiwdmdze przeiargu.

cz$56 A-llI: przyrh6d z tytuhi cz*onko$twa wor^raach stanowigcych os6bpra^nych, udziafy w zysku p0dmiotQW
rc^eh wymknionych w tej cz<^ci,
*r̂ : przych6dzprowadzonGJ kb zarz^dzMiejdzialabiosci go^>odarcz^wyniienionejwtej cz îci, ;,;

tone; wynagrodzenie ze sfosonku slu&bowego lub stosunku pracy, upo^zenie, dieta, emefytara lub renta, przych6d
z umowy zlecenia lub umowy o dzielo, przych6dztxtulu zbycia nieruchomwki, sk!adnik6w micnia ruchomego hu>
papier6wwarto^ciov^h,przych^6dzotfz>^^toejd^Owiznypieni5Znejlubspadku
bazai'dowych, przych6d z najmu sMadnik6w mienis ruchomego, odsetkt od iBfeielonych pozyezek, przj^fe6d z praw
autorakich, inne Btewymienione powyiej zrtd!a przychodu - nalezy okresH6 wtabeli;

kwoty przychod6w faktycznie uzyskane z poszczeg6toych zr6del;
przynalezao^^ p^ychodu <!o majgtku osobistego sMadaj^cego o5wiadczenie albodomaj^tku obj^tego maizefisk^ wsp61-

*Niewht&aweskre&i<i.
dotyc2y to w rotaktwiewzaferesie produkcji roslmoej-i ft>mue iza^esie

= ^.2^odnte z art 31 g 2 pkt l t 2 ustawy ss. dnia 25 hiteg0 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuficzy pz. U. Nr 9, poz. 59, z p6^n- zm.)
do maj^flcu wsp6toego nals*^ pobrane wyi^rodzenia xa pmct^ .i dochody z innej dziafetaoSclzarobkowBJ k^zbgo z mafeonk6w oraz
dochody z m*y$fku wspAkego, jak ro^Tuet z ip^tfcu osob;baego ka^dego z inafeonik^?. ;



O P I A

formularza
QkreSlenie #r6d!a

przychodu
Kwota do m;ij;jtku o$nhistcgmi)bo do

niajatku obj^tego m:il/gnska
sci^ majsjtkoivij

A-I

A-II

A-in

inne

Do ogytd urupeMcto/me dotgczam uzupefaienk* informacji, o kt6rym mowa w pkt 4 pouczenia.

Powy&sze o&wiadczenie sfcfcadsm swifulomy(a) odpowicdziateos0id>^cypHaaraej przemdzianej w art, 132 ustawy 7.dnia
toia 1990 r. o Policji pz. U. z2011 r, Nr 287, poz. l687, ^ p6fe, zm,). ;

* NiewteSdwesfcre.<li6.



B

(Informacje niepodkgajace publikacji w Biu!etynlc Inforniacji Pubticznej w
z dnia 6 kwiefaia I990 r, o Policji)

Ja,nizej podpisany(a),

r| /
akreslonym w art. 62 iist, 7 ustawy

urodzony(a;

PESEl

1.

{doktadtty atfce& z&mie$skaniti - ulica, nr tfomu, nr lokala, rniepcawQ$&, %ad p&cztawy) - . > :

2. domy, mieszkania, gospodarstwo ro!ne oraz inne nieruchomosci wymienipae w cz^ci A-I pkt 1 i 2 praz cz^ci A-n
polo*one^wr : : ; .

" f "''ffr&t+ l null L'^^ . - v^Jtipav l |i4Ji| lvi

forrnuhirxii, w ktdryt*
opisano nieruchomusci

V ]^e

:

Okrc0*nie nrcrwchomosci

hlES^A4 1 E"

. ' . ' . .,. -. . :

Adres TOlejsca pyloienia iiieruchnmo3u , ;

fuHGa,ttF^ittt^ wtekalu, mtejstxxwos6, kadp&Gztavey) --_-

Powyxsze o&viadezenie sMadam ^wiadomy(a) odpowiedziainosci dyscyp!ummej przewidziatiej w art. l32 ustawyz daia
6kwietnia 1990r, o PoHcji pz. U z20tl r.Nr 287, poz. 1687, zp6*o. xm,X

.M...IM.


