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1. Osobaskladaiqcaoiwiadczenie obowiezanajest do zgodnego z prawde, starann6goi zupelnegowypelnienia kaidei z rubryk.
2 Jeieli poszczegrilnerubryki nie znaidurqw konkrEtnym przypadkuzastosowania,nale:y wpisa6 -nie dotvcrt'.
3' OsobasktadaiQcaoiwiadczenie obowiqzasajest okraSlidprzynaleinoid poszczegrilnychskiadnik6w maiqtkowych, dochodtiw i zobowiazaddo maiatku odrgbnego i riraiqtku obigtago miteiisk4 wsp6lnoSci4 majatkowa.
4" OSwiadczenie maiqtkowe dotyczy maiqtku w kraiu i za granicl.
5. OSwiadczeniemai4tkowe obeimuie r6wnie2 wi€rzytelnaici pienieine.
6. W czg5ciA oiwiadczenia zawarte sq informacie iawne, w cze5ciB zai informacie nieiawne dotycz4ce adresu zamieszkaniaskladaiecsgoo6wiadczanieoraz mieisca poloienia nieruchomosci.-
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Powy2sze oSwiadczenieskladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 I 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zataienieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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