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Uwaga:

1. Osobaskladaiqca
o6wiadqzenie
obowiazanajest do zgodnegoz prawdq,starannegoi zupelnegowypefnienia ka2d€iz rubryk
2. Je:eli poszczegdlne
rubrykinieznaiduiqw kookretnym przypadkuzastosowania,
naleiy wFisad-nie dotyq:.
3. Osobaskladai4ca
oiwiadrzanieobowiqzanai6st okreSlidprzynaleinosdposzczeg6lnych
sHadnik6w maiatkowych,dochod6wi zobowi4zarido maietku odrgbnego i maiqtkuobiqteqomalieiske wsp<ilnoSciqma.
i4ttow4.
4. OSwiadczeniemai{tkow! dotycaf mai{tku w kraiu i za granicq.
5. Oawiadc2eniemai<ttow€ ob€imuig r6wni6i wiarzyt€lncici pienigine.
6. W czFbi A eiwiadczlnh zawarts se informacie iawnc, w czga.:iB zai informacienieiawne dotycz4c6 adre
su zamieEalaniaslCadai4cago
o6wi.dcz6nie oraz mieisca poloienia nienrchomo3ci.
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Zgodniez afi.24i ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r'
-"samorrqdziegminnym(Dz.U.z 2001r'Nr 142' poz' 1591
majqtkowym
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PowyiszeoSwiadczenie
skiadamSwiadomy(a),i2 na podstawieart.233 5 1 Kodeksukarnegoza podanie nieprawdy lub zataienieprawdygrozi kara pozbawienia wolno5ci.

(,/iAs2Ot,itcE

tC) O+ 1cc,lr

{mieFcowo6d,
data)

'
Niewlaaciweskrellic.
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wytw6rczeiw rolnastwiew zakresieprodukcji roilinnej i ervien?cej,w formie i zakrcsregospooarsrvrraroqztnnego.
I Nie dotyczy rad nadzorrzychsp6tdzielnimieszkaniowych,

