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j, osob, śkład.ląc. ćwl.dcz.nl€ obowjąz.na j6l do żgodnego z pBwdą, 8tarr.ń.qó izupCln.o.
sypelni.ńia k.źdel ż rubryk

2, J.ż€lI po*e€ólne rub.yti ni€ znajdują w kónk€hym pżyp.dku z.stosomnia, n.leży Bpisać

3, osoba składaiąca óświadćż€nl€ obowląź.na j*t okreśaić przynaleźność póślcżegóhy.h
stł.dnitów nająlkowych, ddhodóŃ l żóbowĘ*Ó do maj9lłu odębnego i nająlk! ób]ęlego
m.łż.ń.tą Gpólnościq rojąlkową,

4, oświ.dcż.nle n.rąlkówe dotycży n.!ąlku w kl.ru l a gBnia,
5, oświad.zenie ńa!ąrkóM óbeinuie ńwni.ź wl.żyt€lności pi€niężne,
6, w cżęści A oświade.nia zawań€ ą in o.ma.ie lawne, w częścl B żś hrom.c]€ ni.j.wn€

dottcżae .dr.śu zaml.*k nl. 6łl.d.ląc.go oświadczenje onz nić!śca półożeńl. nlefuchomoŚci,
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po upenaniu się z pzepisami ustaw! ż dnia 21 sieĘnia 1997 r o ogEn]eenlu prcwadzenia
dz]ata]ności qospodarczej pźez 6oby pełlią€ funkcje publ]czne (Dz. U z 2017 l. wż 1393') n@
uslawy z dnia 3 ńalca 1990 r o śamożądżi. gminnym (Dż, U z 2017 r poż.la7q. zoodne z.n.
24h tej usiawy ośWiad@m że posiadam Ń6h6*t€e+€łk4FaEećk€i*Ńlo.ćdFiąlk€€i]gh-
śanNią@ nój nająiek ódĘbnyj
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Nab}Gs(am) (nabył frój fiałżónek. z wyłąćżeniem mi6n. prżynaeźnego do ]ąo majątku
odrębiąo) od skaóu Pańśiła nnej pańśMowej osoby pEwnej, iednostek sanouądu
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Powyźsze ośWadżćne śkład.m swiadoł,y(a) ż ia podslawie ad 233 § ] Kodeksu karn€go za
pod6nenieprawdy Ubzaia]enieplawdyo.óżi kźra póżb ieni?wonośc
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2 Nie dolyey działalności Wyh!ólżej W rc nichłie w zak€s e pódukcji roślińńei i diePę@j W formie
i żakEśie gospodarchda bdżinnegó

3 Nie dolypy rad nadzoreych spóldżie ni mieekaniowych
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