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Uwaga:
oświadczenie
obowiązanajest do zgodnegoz prawdą starannegoi zupełnegowypełnie1. osoba składająca
nia każdejz rubryk.
2. Jeże|iposzczegó|nerubrykinie znajdująw konkretnympŻypadkuzastosowania'na|eżywp|saó
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eul.

poszczegó|nych składników mająt.
3' osoba składa,iącaoświadczenieobowiązanajest okreś|ićprzyna|eżność
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńskąwspó|nością ma.
jątkową
4' oświadczenieo stanie majątkowyń dotyczy majątkuw kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowymobejmuje równieżwierzyte|nościpieniężne'
6. W częściA oświadczeniazawańe są infomacie iawng, w częściB zaśinformacje niejawne dotycfące ad]e'
su zamieszkania składającegooświadcfenieoraz miejsca połoźeniańiefuchomości.
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