URZĄD GMINY
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Osoba składająca oŚr,viaclczerrie obowiązalra jest clo zgoclneuo z prawclą,
staratrnego izupełr-rego wypełrric-nia
LlIżtltj z ltlhryk.
,lczeli i-)oszczegcilne rtrbrYl<i riie znajclLrjąw l<cirrl<retnyrn przypatll<tL
zastclsowaniti. rlalezy rvpisać,,nie tlotyczy,.
Osoba sl<łaclająca oŚwiaclc:zc'rrie obowiązarra jest ot ."Stli, prrynuleznośc
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Ośrviaclczc1-1ic nla.jątl<orł,e ilcltycz,y n-ra.jątktr w l<ra.jtr i za
tranicą,

ośr,viarlczeIlie nlrliltliou,e obejlnLrje również *ieiryteln,rści pieniężnc.
W częŚci A oŚr,viailczetliił zawarte są ilrtbrllacjeJaw,ne, ,v części B
zaśirrformtrc,je niejawrre tlotyozące aclresu
zamieszllarlia sl<łacla_|ącego ośrviaclczenie c,rirz rnie.jsca położerlia lrierLrchonroścli,
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Po Za9oznaniu się z PrzePisanli uStaWY 'z dila

2l sierpnia t991 r. cl ogratliczelliu prowatlzerria działalrrości
pr-rbliczrle (Dz.|).Nrl06, poz.(>79, zlL)98r.Nrl 13,prlz.715i
Nrl62,Poz, ll26,z,1999r.Nr49.poz.4B3,z,2000r.Nr26, poz.306 orazz2002r.Nr1l3.poz.984iNr
2l4,Poz l806) ortlz Llstau'Y z drlia 8lllarc:a l990 r, cl sanrclrząclzie gtl-titlnynl (Dz.
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wchoclzące w skład małżeńskiej wspólności
nlajątkowej lub stanowiące rrló,j najątek otlrębny:
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większy niż I0% rrdziałów w spółce:
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Nabyłen(am) (nabył mój nlałzorrek, z wyłączenięnl mienia przynależnego do jego mająlktr
odrębnego) od Skarbu Państwa,, innej panstwclwe.j osoby prawnej,.jednclstek samorządr,t
terytorialnego, iclr zwia7kow lrrb oc1 kortrunalne.j osoby prawrre1 następtijące nrienie, które
podlegało zbycitr w drodze przętargtt - naIeży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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