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POUCZENIE

osoba składająca oświsdczenie majątkorve wypelnia drvie jego integralne części: w części A ośrviadczenia 
'rowailęsą inforrnacje dotyczące starru majątko'u.gó, * częśoi ń źx i"io'ń*;u iotyczące daty i micjsca uodzenia,numcru PESEL' adresu zamieszkania składającego oświadczenię orź miejsca polojenia nńucnomosci -niepodlegające publikacji.w Biuletynie tnformac;i riuticznej rv zakresie ońeślonym w alt.62ust. 7 ustawy z dnia6 lovietnia 1990 r. o Policji.

osoba składąiąca oślviadczenie.rnajątkowe jcst obowiqzana do zgodlego z pralvdą starannego i zupełnegotvypelnienia kazdej z rubry.k oświadc'enla zna;ou;ących^się * poszcźgon!"h jcgo częśoiaclr (oznaczonyoh lit' Ai cyframi rzymskimi albo lir B) oraz punlctach iioąyc.;ucrr t.'oa toń.iónych cytami arabskimi), kierujqc siętieścią zam ieszczonych objaśnień'

Jeżeli poszczegÓlne części i punkry oświadczenia nie znajdują w konkretnym przypadliu zastosowanią naleŻyskreślićniewlaściwesformułowanielvnicbzalvarte

W przypadku rvyczerpania niejsca przervidzianego rv formularzu na podanie inlbrmacji w rantach poszczególnychczęści, punl1órv lub p<l:ycji, do oświadczenia ialeąy doląozyó ark*re formatu 44 zawieĄącc: ruupełnienictvymaganych informacji rv Ńładzie. i stopniu szczegółorvości oiaeślonych we właŚciwych punktach oŚrviadczęnia,oznaczenie formularza ośrviadczenia, części, punń i pozycji, d; ń;';h oonorą śię ti i"r"''..1.. or. outęi podpis składającego oświadczenie.

3.

4.

oŚwtADczENIE o STANIE MAJĄTKoWYM

POLICJANTA

cZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

pelniący(a) slużbę

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. lJ' z20|5 r. poz. 355, z póżn. zm.)'skladając ośrviadczenie o stanie majątkorvym zgodnie ,n. aźt.j_ ;;''y')i '"
I lv związku z nawipaniem slosuŃu służbowego

(naleJl podać stalaviskn lub fttnkcję "ri arł,"n )iłi";j ' ' " ' ' ' ' ' '

l} We wlaścirvy krvadrat rvpisać złak X oraz uzupehrić odpowiednie darre.

il.e*rtł1.:......''łk
(inię/inlionl i naa

I
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Errvedług stanu na dzień 3l gruclnia roku poprzedn ,"rr, r:. .........ł9*(7:: ..'.....:...'
(naleł po.tać roĄ :a który skladanejesl ośa,iadc:enie mająlko|l,e)

(nalcly po<lać stanowiskn Iub funkcję ora datę opuł:eąią stanowiską Iub :apr-esląnia Pclnlcnia/unkcji)

! na żądanie przełożonego wlaścirvego w spla\,Yach osobowych
fioIea, poddć *ień, na kóry skladnnejesr oś'yiądc:enie)

podaję lvedlug stanu na określony powyżej dzień następujące informacje o składnikach majątku posiadanyclr na
re ryto ri um Rzeczy pospo I itej Polskiej or az p oza jej granicami.

I
l. Posiadan domy, mieszkania lub innę nieruchomości/nie posiadam domólv, mieszkań lub innych
nieruchomości*:

(nic dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zal<resie nalely podać w pkt 2)

Poz. Zakrcs informacii Nieruchomość l Nieruchomość 2. Nieruchomość 3-

I opis nieruchonlości (doą
mieszkanię, lokal uzytkowy, plac,
działka - rodzaj zabudowy, garaż,
hala' magazyn' inne _ rwntięnić)

kF'i;,/{:
^'7/],rslyou't' ffi*f-ułł

2 Powierzchnia nieruchomości w m2 /łO we il'qq6x ń,p tłffi"<; 1CI,g'
Wskazanie, cry nienlchomość
naloży do majątlcu osobistego
osoby składającej ośrviadczeo ie
czy do majątliu objętego
nralżeńską wspólnościq
majątkową

płł7yi/łdr}

łął*;'ło
WQleł

ara'h,ifu/

4 Tytuł prawny do tvltdania
nieruchomością (własnośĆ,
wspóhvlasność: malżeńska lub
z osobą trzecią - wielkośó udzirr}u,
udzial we wspólnocic gnurtoĘ,
spó}dzielcze rv}asnościowe prarvo,
inny Wtrrl - wvmienić)

w7łtal'oWL łałołpłłpi'r}tPif ailłsł'/a''

5 Forrna nabycia nięruclromości
(kupno, spadeĘ darowiz:la, zamianą
znies.icnic rvspółwt asności,
zasicdzenie. inna forma - rwmienićl

lfrarłył/ł,a,rf ła7łłł0
6 Waność nieruchomości z

ostatniego posiadanego
dokumentu olaeślającego tę .
rvartość albo: w prąypadku braku
takiego dokumentu - data i cena
nabycia z akfu notarialnego Iub
innego dokumentu
snvierdzającego nabycie i
nierrrchomości (nalezy podaÓ rodzaj
i datę rł1dania tych dokumentów).

W prąypadku braku
lvym ien ionych dokumcntórv
podać opis nieruchomości
i przybliżoną datę jej nabycia lub
wybudowania

łti'/ łnbaisń?
,*wt..lVołs,'iilń&

*.r74p6ł9

#';'^L',ff'w
'łłła.ła $b'au,

'y1|1,,ieŁ' 
.-il t rłł{t)u'' 'ł

7q,|łłłf fto?
?'/6d'W?
. da.,!ałak'

ł}l,w?

d)
pł'a

f,q&Fv,,
p(t rłH,,,w,
ilłut t\htęhł'ill

i NicrvlŃcilve skreślić.
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Poz. Zakres informacji Gospodarstrvo rolne I Gospodarstwo rotne 2.

I Forma gospodarstwa
tolnego, kierunek
prorvadzoncj w
gospodarstwie rolnym
prodŃcji rolnej

ęłło,ułływ
ldŁ)

2 Powierzchnia Bruntóu,
rolnych gospodarstwa
rolnego w ha /,ou n"ł

3 Rodzaj zabudowy (don1
budyrki gospodarcze, np.
stajnia' stodolą i.nne -
uymieniĆ)

1 Powiorzchnia rvskazanych
wyżej budylrkó* w m2 rh,Ł8: I

5 Wskazanie, czy
gospodarslwo należy do
majątLrr osobistcgo osoby
skladającej ośrviadczenie
czy do najątku objętego
nlałżcńską rvspólnością
lnajątkorv11

N@Mqt riwf

6 Tyruł prarvny do wladania
gospodaIstwom (rvłasnośĄ
rvspólwłasność: nlalżeńska lub
z osobą trzccią - rvielkość
udziafu' ułtkorr,anic
wieczystą uĄĄkorvan ic,
dzierżawą urhigl rłę
rvspóInocie gruntowej' inny
tytttł - wymieuić)

łooał ł,4a,'''44
rll {Ę9worc

"t Forma nabycia
gospodarstwa (kupno. spadeĘ
darowianą zanriana' zn ięsienie
rvspółrvłasności' zasiedzen ią
inna forma - *ymicnić)

Cjy.ł,łnł, łą&

8 Wartość gospodarstrva
rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu
określającego tę Bartość
albo * rv przypaclku braku
tokiego oor.ńn.ntu _.ruiu l
cena nabycia z a.lictu

notarialnego Iub innego
dokumcntu stwierdzającego
nabycio gospodarsrwa
(należy podłó ro.l"aj i datę
wydania rych dokuurentów).

W przypaclku braku
wymionionych dokunrentów
podać opis gospodarstwa i
przybliżoną datę jego
nabycia lub rvyburlorvania

Ż, Posiadaln gospodarstwo rolne/nie postadam gospołtarstwa rolnego*:

Niewlaścirvc skeślić.
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3. Posiłd8m zasoby pieniężne/nie posiłdam zasobów picniężnych*:

II

nie posiadam/nie posiada nói
rnałźr'*Glr/moja malżonka mienia nnbytego* od Skarbu Państwa, innej państworłcJ osoby prawnej, gminy,
z\Yiązku.- międzygminnego, powiatu' uwiązku powiatów' zwiłzku 

- 
powiatowo-iminn.gó lub związku

m€tropolitalnego, które podlega|o zbyciu w drodze przetargu:

Poz. Zakres informacji
Prrynaleźność do lnajątku

objętego malżeńską
wspólnością nrajątkovą

Prrynlleżność do rnajątku
osobistego skladającego

oświodczenie

I Kwota środkólv pieniężnych zgromadzonych
rv rvalucie polskicj (suma środ}iów
zgromadzonych w gotówc€ oraz na rachuokaclr
bieżącyclr i lokatach prowadzouych przez baolci,
spÓldzielcze kasy oszczędnościowo-L:redytorve lub
inne insrytucje finansorve)

8u Egonv

2 Krvota środkórv pieniężnych zgromadzonych
rv rvalucie obcej (lv rozbiciu na poszczegóIne
lvalu$ - suma środkórv zgrornadzonych w gotówce
oraz na rachunliach bieĘcycb i lokatach
prorvadzonych przez banki lub imc instytucje
furansowe)

3 Papiery rvartościorve (rodzaj, ilośÓ' data i cena
nabycią a w przypadku papicrórv wanościowycb w
obrocie publicalym - wartośĆ ryn}ioralx 16 ł|rigfi
zlożenia oświadczenia)

y'"'e 
fwłrxłńol

Poz, Zakres informacji Skladnik mienia I Skladnik mienia 2. Sktadnik mlenia 3.

I Rodzaj mienia

2 Powierzchnia rv ha lub m2
(lv przypadku nabycia nieruchonrości
gruotowej, domu, micszkania) (-

3 Wskazanie, czy mienie żostalo
nabyte do majątku osobistego cry do
majątku objętego małżeńską
rvsp ólnością maj ątkową

4 Tynrł prarvny do władania micniem
(własność, wspóhłłasność n:ałżeńska tub
z osobą taęcią - wielkość udziafu,
użytkowanie wieczyste, urytkowanie,
dzieżawą inny rynrł - vYynienić)

5 Dane podmiotu, od którego mienie
nabyto (nazwa i adres) /

6 Wartość nabytego mienia z
ostatniego posiadanego dokumentu
określającego tę wartośó' e lv
prrypadku braku takiego dokumentu
_ dąta i ceoa nabycia z a!:lu
notarialnego lub innego dokurnentu
strvierclzaj ącego nabycie mienia
(nalcŻy podać rodzaj i datę rvydania tych
dokumentów)

{ Nicrvłaściwe skreślić.
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l' 
,ffi',x',li:,';,'łm* 

czlonkiem zarządu,'ua, n"a"lll""aj lub komisji rcwizyjnej spólki prawa handlowego

z.@/nieposiadamud,1i"lóy.lubakcji*rvspólkachprarvahandlowcgolub
!+tcl#rric jestemi wspólniki'e* .; 

";;-b;"ńr, iolt""ł handlorvych:

Nazwa i adres spółki, spóldziclni

Pelnione funkcje lub zojmowane
stanorviska (rv tym czloŃostwo
rv zar. ządzie, radzie na<tzorczcj,
komisji rervĘjnej)

Data rozpoczęcio pclnienia funkcji
lub zajntowania stonowisk

Ilość i wartość nominahra rvkladórv
lub udzialórv

Ilość i wartość nomina|na akcji, a w
prz,ypadLl akcji w obrocie
publicznym - rvartość rynkowa na
dzicń złożcnia ośrviadcienia

prowadzę dzialalności gospodarczej nazarządzaln* taką dzlalainościa juu
w prowadzeniu takiej dzialatności3):

wlasny rachunek tub
jcste m/nic Jestorn*

---.._ęi/nic
wspólnie z innymi osobami*, *--ąd..*lni;
przedstawicietcm czy tcż pelnomocnitłicm

Foz. Zaltucs informncji Podmiot I Podrniot 2. Podmiot 3.
I

;

Nazwa/frma prowadzoncj lub
zarządzanej dzialalności
gospodarczcj, lub którei osoba
skłndająca ośrviadczen iL j est
przłdstawicielem Iub
pelnÓmocnikiem' oraz numer NIP.
REGpN lub KRS właściwy dla tej
dzialalności

,1

/
Wskazanie, czy działalność
gospodarcza jest przez osobę
skladającą oś wiadczenie Prorvgdzona
ciry zarządznrrą czy jest
przedstawicietem tub
pelnomocnikiem tej dzialalności

r
/L. C (_

ł Niervlaścirłe sbeślić.
'' Hi. aoryc'y .ao;'k;.,'"" w mdtch ladzorczych spóldziclni micszkarriorvych'

;"!J:j""'?,:#rT'f,1fJści 
lvytwórczej w ,oi,,i"ói.i ra..ri. p.oJ"t";i ,.slinncj i nvierzęcej, rv formie i zakesie
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v
Uzyskalcnr(lIn) w roku ubieglym przychody/nlc uzyskalcm(am) w roku ulriegĘm przychortów*;

Należy podać w poniższej tabeli:

- źródla uzyskanego przy9h9d_u. z8odnie z. podzialem formularza oślviadczcnia na części, w których zostal
rvyrnieniony stan pra$'ny tub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, np.:
część A-l: pnychód z najmu nieruchomości, _przychód z.dzierżalry, przychód z gospodgrstwa rolnego
(z uwzględnieniem rodzajrr i rvysokości dotacjildoplat), odsetki z lokai bankówycĘ pr}.i'oo z posiadanyih
papiclów rvartościowych,

część A_III prąychód z posiadnnego mienia nalrytcgo od Skarbrr Państrva, innej państwowej osoby prarvnej,
gminy. związku międzygminnego, powiafu, związku powiatórv, zrviązku polviatówo_gminnógo lul zwiąń
lnctrop<llitalnego, k1óre podlegalo zbyciu rv drodze przetargu,
czę-ść A'lIl; prąchód z tytulu człoŃostwa w organach stanowiących osób pralvnych, udzialy rv zysku
podnliotórv gospodarczych wymicnionych rv tej części,
czgść A-[V: przychód z prowadzonej lub zarządzancj dzialalności gospodarczej wylnienionej w Ę części.
inne: wynagrodzenie ze stosuŃu slużborvego lub stosunku pftlcyl uposażenie, dieta, ęmerytufa lub renta,
prrychód z umowy zlecęnia lub umorvy o dzieło, przychó<l z tytulu zbycia nieruchomości, skńdnikórv mienia
luchomcgo lub papicrów wartościowych. przychód z otrrymanej darowizny picniężnej lub spadĘ przychód
z wygranej pieniężnej rv gra9\ hazardorvycĘ przychód z,najmu skladników mienia ruchomego, odsetki o<l
udzielonyclr pożyczek, prrychód z praw autorskich, innc niewyrnienione powyżej źródła prz7ihódu - nalcży
okeślić w tabeli;

- kwoty prrychodórv faktycznie uzyskane z poszczegótnychźrÓdel;

- pnynatcżność przychod,u do majątku osobistego skladającego oświa<tczenie albo do majątku objętcgo malżeńską
wspó lnością maj ątkorvąa).

Część
formularza

0kreślcnio
źródIa

przychodu

I(wota
prrychodu

Przynnleżność przychodu do majątku
osobistcgo albo do majątku objętego
małżcńską wspólnością majątkową

Uwłgi

A-t 1ur m,cłlful /') ?
r\-Il il'e ł,yl/ała ? -.>

I
A-III łrf,P rr;,'e/łW t -ź

/ *,*--

A'tv
---l-
lnnc

|,e łłiq'!hł,, ł I

{WW;,,, rri ''rv].łł!,' 'ŻlN*"
?*;tt c k

/rŻ.{rrQ'atłee r,J'r/plwp-
,eł.er{CłAł}ł(Ł'

Do oświadczcnia dolączam uzupelnienie/nie dolączam uzupelnienia* informacji, o hóryp mowa rv ph 4 pouczenia.

t-"-""""""".'.
s k l a daj ąc e go o (u' i a dc e n i e )

Pou7ższe oświadczcnic 
'klullT świadomy(a) odpowiedzialności rlyscyplinarnej przewidziancj w art' l32 usta\Ą^y- '-+ffiw-K#,*M ,*6cłl,'t

+ Niewlaściue skrcślić.
'|| Zgodniezart.3l $2pkt l i2.ustarvy zdnia25hueBo 1964r,;K3rt1lcrodzinnyHpietuńczy(Dz.U.z20|5r,poz.2082)do

majątku rvspólnego ualcĘ potraoe rvynagrodzenie L p'acę i.dochody z innc; ółł-iności zarobkowcj każdego z ma}żonkóworaz dochotly z majątliu wspóLnego' jak rórvnież z majątku osobist.go ńud.goi .łz"*o*.


