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Zasoby pienięzne

, śmdki pieniężne gromadzane W walucie poiskiei NiE DOTYCZY

, środki plenięzne gmmadznne w waiucre macar Nie DOTYCZY

_— papierywanosciowe NiE DOTYCZY
na kwotę NIE DOTYCZY

1 Dum m nawierzchni aa "12.0 wariasci io ouoiou ziMul prawny WLASNOSC

2 Mieszkaniec priErIChnl NiE DOTYCZY ma nwarlusci NiE Doivczv iyiui prawny NIE DOTYCZY

3 Gaspmarsiworolne
radzai gospodarstwa NIE Dowczvi nawierzchnia NiE DOTYCZY

a WEńaŚci NIE DOTVCZY

muza, zabuduwy NIE DOTYCZY

lylul prawny NIE DOTVCZY

z iego zyiiiiu asiagnaiemęiami w roku uniegiyrri przychód i dochód w wysokości NIE DOTVCZV
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Posladam udzwaly w spółkach handlowych— nalezy padać hczbe 1 emwtenla udzlmow
mE DDTyczy
udzraly le stanowa paklel wlększy "IZ 10% udzrałow w spółce NWE DOTYCZY

z tego tytulu ps.agna|emqę+am›w roku umegwm apcnoo w wysokosc. N45 nowszy
w.
Posrsdam akqe w spmkach handlowych, narezy podac hczhę . ar....ema aqu
NIE DoTyczy
akqe le stanowa pak.e.mekszy m2 10% akcj. w spolce NIE DOTYCZY

z tego «ymm cs.agr.a4am(eram)w roku uoregiym oocnoa w wysokosc. NIE DOTYCZY
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munalney osoby prawne następujące meme k.pre pmiegaw zbycru w drodze przetargu — narezy podać upls
mrema . dale nabycra od kogo: ME smyczy
VI.

. Prowadze ozramlno'sc gospodarczą] warezy padać (ormę prawna. przeciwne! ozra~awnosco NIE DOTVCZY

, osomscre NIE DoTyczy

, wspolme z mnyrm escpar... NIE noTyczy
z tego «ymm eslągnąvemqęłannw roku nareglym przychód . dochód w wysokoscr NIE DOTVCZV

z Zarządzam oz.a|a|nosc.a guspodarcza run yestem pueosxawrcrerem pełnomocmkrem .ak.ey czraxalnpsc.

(nalezy podac formę prawną . przedmlul azralalnosc.) ME DoTyczy

, osomscre NIE DoTyczy
wspnlme z .....ym. osobamr NIE DoTyczy

z tego tytulu osiągnąłemłęham w roku umegłym dochód w wysokosc. NIE DoTyczy

vu.
1 w spoikacn nanoruwyco (nazwa_ sreozrpa spmk.) NrE DoTyczy
— jeslem monkem zarząou (od kredy) NrE Dmyczy
— Jestem umnkrem rady nadzorczej (od kredy) ME DUTVCZV

ijestem monk-em kom. . ewrzyyney [od kredy) NIE DOTVCZY

z lego mum osiągnąłem(ęłam) w roku umegłym aocnoa w wysokosc. NIE DDTVCZV

2 Wspwzemack
NIE DoTyczy
— Jestem czmnklem zarządu .oo kredy) NIE DOWCZY
— )eslem czoonkerr. rady naazoraeyuoa k.eay› NIE nowszy
— yesxem cz.or.k.em komus]. .ewrzyyne. (od k.eoy› ME Doryczy



z tego lylułu oswągnąłemwlam) w roku umeguym dochńd w wysokosc» NIE DOTYCZY

& w mndaqach prowadzących dzwafamośc gdspodarcza
NIE DOTYCZY

—|eslem alonkrem zarządu [od kledyb ME DOTYCZY

— ;eszem ulonkrem rady nadzorczej (od kredy› NIE DDTVCZY

ijestem alarmem Kmmsjw rSW|zy1n91(ndkredy) me DoTvczv
z tęga tytulu csiągnąlerrwęłambw roku umegwm ddcnod w wysokoscr NWE DOWCZV

vm.

mne dnchndy osragane z mum zanudmema nm mną dzra~amośu zarobkowej mn Zawór z podamem kwa!
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IX.

Składn . mama ruchomego n wanosm powyzey m noo zlotych [w przypadku pojazdow mechamnznych nalezy
padać markę made! r rok produkcm ME DOTVCZY

x.

ZubchązanlE plemezne o wanosc. pnwyze; «o uno zmycn w lym zacwągmęle Kredyty & pozyczkr oraz warunkr,
na ,akrcn zastaw odzrcxone (wobec kogo w zwvązku z Aakxm zdarzememw jakiej wysokośc» ME DOTYCZY
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