
1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązanaje§t do zgodnego z prawdąj §talannego izupełnego
wyp.łnienia każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszcżególne rubryki nie żnajdują W konkretnym przypadku żastosowania, naIeży wpisać
..nie dotvcżv".

3. osoba składająca ośWiadcżenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżnośó poszczególnych
składnikóW majątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego
maźeńską wspólnością majątkoWą.

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotycży majątku W kraju i za granicą,
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejnuje róWnież wierżytelności pieniężne,
6, W części A oświadczenia zawańe są iniormacje jawne, W części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamiesżkania skladającego ośWiadczgnie oraz mjejsca położenia
nieruchomoścj.
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