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osWlADczENlE MAJĄTK
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Uwaga:
1 . osoba składająca
oświadczenie
obowiązanajest do zgodnegoz prawdą,starannegoi zupełnego

wypełnieniakażdejz rubryk.

2 . JeżeliposzczegÓInerubryki nie znajdująW konkretnymprzypadkuzastosowania,nateżywpisać
"nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtiÓ przyna|eżnośćposzczego|nych
składnikÓw majątkowych, dochodow i zobowiąza do majątku odrębnego i majątku objętego
mafże ską ws pÓl nościąmajątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowymobejmuje rÓwnież wierzytelnościpieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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