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l. osoba skladająca oświadczenieobowiązana.iest do zgodnego z prawdą, stafannego izupełnego wypełnienia
każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczegóIne lubrykinie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
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3. osołla, sklaclająca o§viadczenie obowiązana jest okfeślićpżynależność
posżczególnych składników mająt-
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4. oświadcżenie majątkowe dotyczy majątku W kraju

iza granicą,
równieżWierzyGlnościpieniężne,

5, ośWiadczenie majątkowe obejmuje
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w częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB żaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,
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