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Uwaga:
{. ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawtlą starannego
i zupełnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2. .lezóll pośzczólo|ne rubryki ńie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, naleł
wpisać ..niedotvczv''.
3.osoba;@riadczenieobowiązanajestokreślićprrynależnośćposzczegó|nych
sktadników ńj;ątrowych, dochodów i zobowiąań do majątku odrębnego i majątku
objętego matżeńskąwspólnością majątkową.
4. oświaóczenie o stanie majątkowym dotyczy majątkuwkraju i za granicą.
5. ośWiadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne..
6. W częściA oświadczeniazawańó są informacje iawne, w częściB zaśinfonnacje niejawne
dotyc)ące adresu zamieszkania śt<taaającegooświadczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości.
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