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Ja, niŻej podpisany(a)'

pelniący(a) służbę

oŚwrapczrNlE o STANIE MAJĄTKoWYM

POLICJANTA

(hnię/imiona i naaviskn, nasvisko rodotve)

3.

4,

POUCZENIE

osoba składająca ośrviadczenie majątkorvo wypelnia drviejego integralne części: rv części A ośrviadczenia Zawaltesą inforrrracje dotyozące stanu majątko'oego, * częśoi ń laś inńrmacjo'dotyczącó daĘ i micjsca urodzenia,tlumeru PESEL, adresu zamieszkania składającegó oświadczenię orź rniejsca połoienia nieruclromości -niepodlegające publikacji'w Biuletynie Informacji rubticznej rv zakresie określonym w art. 62ust' 7 ustawy z <Inia
6 lovietnia 1990 r. o Policji.

osoba składąiąca ośrviadcaenie.majątkowe jest obowiązana do zgodlego z prarvdą starannego i zupełnegorvypelnienia kazcJej z rubry.k oświad'czonia zni;dujących się w poszciegolnlcłr jego częśoiaclr (oz-riacz.onyoh lit. A
i cyframi rzymskimi albo jit B) oraz punktń iioąyc;uci tuo"t ioń..ónych cyframi arabskimi), liierując siętieścią zam ieszczonych objaśnień.

Jeżeli.poszczególne części i puntty oświadczęnia nie znajdujq w konkretnym przypadku zaslosowanią naleŻy
skreślió niewłaściwe sformułowanie lv nich zarvarte.

W przypadku rvyczerpania miejsca p_rzewidzianego rv formularzu na podanie inlbrmacji rv tanrach poszczególnych
części, punk1órv lub poirycji, do oświadczenia ialezy dołąozyó 

"rkosr. 
forrnatu lł4 zawierająco: uzupełnienietvymaganych informacji rv układzie. i stopniu szczególorvości o'kreślonych we rvłaściwych punriacn oŚrviadczenia,oznaczenie f<lrmularza ośrviadczenia, części, punńu i pozyoji, do trórych odnosą iię t" inror*ucje. oraz oatgi podpis składaj ącego oświadęzęnie,

,(?rtł-.l4... },ł.a'ri'.Zfrs;!ł ł ełup ..'...#':'..'iś4.l.ł.,fł8.{-,tk:i..ł'Z'.).ex.ffiIfiłl]t t6t:
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< .1 \ { J.q,v'l.ltŃU s.Eoo|1g II0 lunKcJa)
,j l - fu'o /2 ll'lłru, ł,

po.zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 20t5 r' poz. 355, zpóżn. zrn.)'sktadając ośrviadczenie o stanie majątkorvym zgodnie zut.62tej uło-ili 
t.-

T .:::::::::::.:":"- 
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l) We wlaścirvy lovadrat lęisaó aak X oraz uzupehrić odporviednic dane.
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{)r'l r,7
p s,edłus stanu rra dzień 3l g.udnia roku poprzedn i"go, ti. ......ł.Ł'i.i... . .'..',,......,....'.............

(naleł podać roh :a klóry sklałtanejesł ośu,iadc:enie mujatkolve)

f] lv zrviązku z rozrviązanieln stosunku słuzbowego a
..,.....\....

(nalcly podać stanoviska lub funkcję orc datę opu:c:eĄią stąnowiskĄ lub :apEes@nią Pcln!enia /unkcji)

! na żądanie przelożonego wlaścirvego w splawaah osobowych .'..'...',...'.......=
1naleJ, podać d:ień, na który skladanejesl oś'Piatlc:enie)

podaję rve<llug stanu na okrcślony powyżej dzień następujące informacje o składnikach majątku posiadanyclr na
te r}'to ri um Rzeczyposp ol itej Polskiej onz p oza i ęi granicami.

t
l.Posiadandomy,micszkanialubinnenieruchomości
niel.trtłt.rrr€,śeł':

(nio dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie nalęży podać w pLt 2)

Itoz. Zakrcs informacji Nieruchomość l Nieruchomość 2. Nieruchomość 3.

opis nieruclroności (dom'
mieszkanic, lokal użytkowy, plac,
dzialka - rodznj zabudot!y, galo:Ł,
hala' maeazvn. inne _ rwnricnić)

),rn
ł/{ 5; t{.! ł n' q

;)0rf
Łffłt 5ł! ei'ł /

?
.{

}ił,?ćś:ł f
Ż Powierzchnia nieruchomości w m2 ŻC{'ł', ł -ć! l4/ t'tt ?"1.., i! t, -.ł.ć'ł' ł'''ł ł .} l'' v, r^
3 Wskazanie, cry nienrchomość

nalcży do majątku osobistego
osoby składaj ącej ośrviadczenie
czy do majątku objętego
nralżeńską wspólnością
majqtkową
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Ą Tytuł prawny do rvladania
nieruchomością (wlasność,
wspóhvlasność: mal żeńska lub
z osobą trłccią - wietkość udziału,
udzia[ we wspólnclcie 8rl'ultorvej,
spółdzielcze rvlasnościowe prarvo'
inny tvfuł - wvmienić]

1//ł#c{ _
fv"*tł {,'ł 
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5 Forna nabycia nieruclromości
(kupno' spadeĘ darowiz_na, zamianą
zniesicnic lvspólwlasności,
zasicdzenie, inna forma _ rwmienió)

'3 u',)oł"ń ł łł,)r?ył,4 tł,'r)łL.ił
Łu'},ł;r:

6 WanoŚć nieruchomoŚci z
ostatniego posiada:lego
dokumentu określającego tę
rvartość albo _ w prrypadku braku
takicgo dokumentu * data i ccna
nabycia z aktu notarialnego lub
innego dokumentu
stwierdzającego nabycie
n iertlchomości (nalęży podać rodzaj
i datę rłydania rych dokl'unentów).

W prrypadku braku
lvymien ionych dokurnentórv
podać opis nieruchomości
i przybliżoną datę jej nabycia lub
wybudowania
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ł N iervlłścilve s}'reśtić.



Poz. Zakres informacji Gospodarsrwo rolne I Gospodarstwo rotne 2.

I Forma gospodarstwa
rolnego, kierunek
prorvadzonej w
gospodałstwie rolnym
prodŃicji rolnej

ł')

Ć

,..2

Ć-
') Powierzclrnia gruntórv

rolnych gospodarstwa
rolnego w.ha

_--?

Ć
-)

ć
3 Rodzaj zabudowy (donl'

budyrki gospodarcze, up.
stajnia, stodolą inne -
*ymienić)

,')
ć

)
ć

,l Powierzchnia ivskazanych
wyżej budyrków w m2 7 )t-

5 Wskazanie, cąy
gospodarstwo należy do
majątku osobistcgo osoby
skladaj ącej oślviadczenic
czy do nrajątlcu objętego
nrałŻeńską rvspólnością
lnajątkorvą

')
ł ;

6 Tytuł prarvny do władania
gospod axstwom (rvłasność.
rvspólwłasność: nlalżęńska lutl
z osobq tnecią - rvielkość
udziału, uĄĄkorr'arrie
wieczystc, użytliolvan ic,
dzierżawą udział we
lvspólrrocie grurrtowej, irrny
ryrułtwymienić)

.--)
ć

-)
Ć

"l Fornra nabycia
gospodalstwa (kupno. spadeĘ
darowiarą zanriana, zniesicnie
rvspÓIrvłasności' zasiedzenią
irura formo - rvymienić)

.1t ,-)
*

I Wałtość gospodarshve
rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu
określaj ącego tę }vartośĆ
albo - rv przypadku braku.
tokiego dokurnentu - ddta r
cen8 nabycia z aktu
uotźtrialnego lub innego
dokumentu stwierdzaj ącego
nabycio gospodarsrwa
(należy podaó rodzaj i datę
wydalia tych dokumentów).

W prrypadku braku
wymionionych dokunrsntÓw
podaĆ opis gospodarstwa i
przybliżoną datę jego
nabycia lub rWbudotvania

"--)

2. @/nie postadam gospodarstwa rolnego*:

{ NiewlŃcirve skreślić.
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J. Fosiadłm zasolry pieniężne/@

lrrb nic posiadam/nie posiadł mój
tr'::;:'::J:.-111:i|i *ienił.llabytego.* ocl Skarbu Pafistrval innej-państwowej osoby prrrwnej' gminy'związkru międzygminnegoo powistu' ńiązru powiatów' nviązku " rffiil;;;;:;;il;Jg;'i;;";'iil;iłmctropolitalnego, które podlega|łl zbyciu rv drorlzę przetargu:

Poz. Zdkres inforrnacji
Przynaleźlrość do rnłJątku

objętego malżcńską
wspólnością nrajątkową

Przynaltżnośó do rnłjątku
osolristego skladaj ącego

oświadczenie
I Kwota środ|<órv picniężnych zgronladzonych

rr' rvalucie polskicj (srrara śr.o<ików
zgpomadzonyclr. rv golórvce oraz na raclrułltac.]r
tlieżącyclr i lotłtacir prowatizou1,ch przez baolii,
spóldzielcze kasy oszczę<lnościor.vo-Lredytorve lub
rnne urstyrucjc {inarisorve)

/t c.{'t' ft
2 Krvota środkÓrv pienięŻnych zgronraclzonych

rv rvalucie obcej (lv rozbicitr na poszczególne
rvalu(y _ suma środkÓrv zgroroadzortych w gotórvce
orttz na rachun-kach hieżących i lokatach
prorvadzorrycb przez banki lub innc instytucje
furansorve)

tu?'r-

)łreMłY
J Papiery w$tościowe (rodzaj, ilość, data i cena

onbycią a w przypa<i}iu pnpicrórv wartościowycb w
obrocie publicimym - rvartość rynkowa na clzjeń
zlozenia oświadczłnii1)

n /E^

łłlłł-lłł1
')t

Zakrcs inforuracji Skladnik mienia 1. Skladnik mięnia 2. Skiadnik nrlcnia 3.

Powięl"zchnia rv ha lub inz
(rv pr''_ypadlu rtabycia nieruolroności
gru]tolvej' domu, mjęszkafria)

Wskazanie, czy nicnie zostało
nabyc do majątku osobistego ciry r1o

majątlru objętego małzeńską
tvsp ÓlnoŚcią mąj ątkorvą

Tyruł prarłny clo wtadania micnieni
(rvłasnośc' wspólwłasność n:alżeńska lub
z osobą crzecią - wielkośÓ udziału.
ttżytkorvanie wieczyste, uzytkowanie,
dzicrŻalva, iri:ly rynrł * wyrrrienić)

Darre podrnioru, od którego nlienie
nab}'to (nazlvą i ad{es)

wartość nab3ego mienia z
ostat[iego posiadanego dokumentu
określająccgo tę }vaftośÓ' a \Y
przypadku braku rakiego dokumentu
- dtrta i cena nabycia z aklu
notarialnego lub-innego dokrrmentu
strvierclzaj ącego nabycie mienia
(llalcŻy podać rodzaj i datę rvydarnia rych
dokumentów)

{ Niervlaścirve skreśl ić
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lllr
'' ffi'uaj,T,!3l- 

czlonkiem zarządu,rndy nadzorczej lub komisj! rcwizyjnej spólki prawa handtowego

'ffiii"Hilfi:l;x1.fj:r,.*,1ffi.'"T.rvspÓlkachprarvahandlowcgolub

Nazwa i adres spólki, spóldziclni
Pelnione funkcje lub zqjmowane
stanorviska (rv tym czlonkostwo
rv zarządzie. radzie na<Izorczcj,

Data rozpoczęcia peluienia funkcj i
lub zajnrowanią stonowisk

Zakres informacji

Naz.wa i adres spółki

llość i wartość nominąllla rvkladórv
lub udzia}ólv

Ilość i wartość nominalna akcji, a w
przypadku akcji w obrocic
publicznym - rvarlość rynkowa na
dzicń zlożcnia ośrviadcienia

!::].'d"ę rlzialalności gospodarcz-ej .na
zarządzaln* taką dztalalnościa jun
w prowadzcniu takicj dzialatności3):

wlasny rachunek lub
icełenł/nic Jestom*

._-"--...ryńie
wspólnic z innymi osobami*, -*ąd--i;i;przedstawicielcm czy tcż p.lno*o"niń".

Poz. Zakrcs informacji Podmiot t. Porlmiot 2. Podmiot 3.
I

;
I

Nazwa/frrmo prowadzoncj tub
zarządzanej rlzialalności
gospodarczej, lub którei osoba
sklndająca ośrviadczen ń jest
przrdstawiciclcm lub
pelnÓmocnikiem, oraz numer NlP.
REGpN lub KRS właściwy clla tej
dziaIalności

Wskazanie, czf działalnośĆ
gospodarcza jest przcz osobę
skladającą oświadczenie prorvłdzona
czry zarządzolą czy iest
przcdstawicietem tub
pclnonlocnikiem tej clzialalności---

ściwe slaęślić.

I
ć

,--)
ć

I Nisrvl
2) Nie doryczy .ao,ltort*u * tadaclr uadzorczych spóldziclni micszkaniowych.

'"T;:*T#rT.xi#ffi:ści 

rvynłórczcj * 
'oini"nii.i 

juł..ri" prooor.qi."ili*".j i zrvierz_ęccj, rv frymie i zalresic
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v
Uzyskalcnr(aln) w roku ubieglynl przychody/nlcułysłatła(ao) w roku ubiegĘnr przycho<lów*l
Nalcży podać rv poniższej tabeli:
* źródla uzyskanęgo przr1h9d^u. zgodnie z. podzialem formularza ośrviadczcnia na części, w których zostaltvyrnieniony stan pra\rtny lub fnkryczny związany z uzyskaniem poy.ńoou, np.'

część A_I: przychód z najmu nieruęhomości,, 
'przychó<l. 

z claierżauy, prrychÓd z gospodarstwa rolnego(z uwaględnieniem rodzaju i rvysokości dotacjVaóptat), odsetki 
" 

l"łoi tankowych, przychód z posiadanychpapierórv rvartościowych, -

część A-II: przychód z posiadnnego mienia nabytcgo ocl Skarbu Państrva, innej palistwowej osoby prawnej'gminy. związku międzygminnego, powiafu, związkir powiatórą 
^;;ą"k' 

porviatowo_gminnego lub związkulnctropolitalnego, które podlegalo zbyciu w droctze przctargu,
część A_III: przychód z t5rtulu człoŃostwą w organach stanowiącyclr osób prarvnych, udzialy rv zyskupodnliotórv gospodarczych wymicnionych rv tej częścf
cręść A-lV: przychód z prowadzoncj lub zarządzancj <lzialalnośęi gospodarczej wymienionej w Ę części,
innc: wynagrodzenie ze stosuŃu slużbolvego lub stosunku pracy' upo.sażenie, dieta, emerytura lub renta,prrrychód e umowy zl"renia lub umorvy o dzieło,.przychó<t 

" 
tytulu''uy.iu nieruchomości, składrrikórv micniat'uchomcgo lub papicrów wartościowyóh. przycnbł |ijrłm1ńej ;arńńł picniężnej lub spadĘ przyęhÓdz wygranej pieniężnej rv grach 

.hazardowych, przychód z *ajmu snuunitó,u mie;ia ;;h;Jego;1asettci oaudzielonyclr poĘczek, przychód 
" 

p.u* iuto''i.ioir, innc .i-ńy,"i."i"". powyŻej Źródla przychodu - nalcżyokeślić rv tabeli;

- kwot} prrychodórv faktycznie ruyskane z poszczególnychźródę};
_ przynalcżność pnychod; do majątku osobistego składającego oświadczeIrie albo do majątku objętego małżeńskqwspól nością majątkorvą",.

Do oświadczcnia dolączam uzupelnienie/nie dolączam uzupelnicnia* informacji, o którym mowa r.v ph 4 pouczenia.

Porł?ższc oświadczcnie 
'kld"lT^ 

świadomy(a) odpowiedzialności clyscyptinarnej przewidziancj w art' l32 usta\łYz dnia 6.kwietnla 1990 r. o Policji (Dł. U. izbis .. po'. 355, z późn. 'ól 
-

ił).ł.rłł..łl}..ła..:ł.::.'....ilt.'.:łF. 1nicjscuttość i data :!olenia oświat&rcnia)
łv. bł- e ał l......Ł* ć. (e. :l

hoy'Pi s skladaiqcego ośu, iadc:enie)

* Niervlaściwe skrcśIió,
'')Zgodniezan'3l$2pktli2.ustarvyzdnia25hrtegol9ó4r';K9rl1kr9dzirrnyiopiekuńczy 

(Dz'IJ.z20l5r.poz.2082)rtomajątku rvspólnego naleĘ po.brane rvynagrodzenic i" piu.ę i.dochody. i""ł-,i';-i'"ści zarobkowcj każdcgo z ma}żonkóworaz dochody z mujątlru wspÓ|_uego, jal róivniez z mająiń osobisrego ńJd.goi *łe"*o*.

Prrynłleżność przychodu do mnjątku
osobistego albo łlo majątku objętego
mnlżeńską wspólnością majątkową

7 { tF l'rołu' ?ł]l,rcy,ł:łlĘ}.r nłł
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