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Zobowiqzania pienigzne o wartogci powyilej l0 000 zlotyoh, w Om zaciqgnigte kedyty i potyczki, otv
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.::Powyzsze oswiadczenie skladarn 6wiadomy(a), Ze na podstawie art, 14 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczoniu prowadzenia dzialal_nosci gospodarczej przez osoby pehri4ce funkcje publicate
(Dz. U, z 2006 r. Nr 216,poL. 1584, zp6in, zm,) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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Nie doryczy rad nadzorczych sp6ldzielni mioszkaniowych.
'r Nie dotyczy dzialalnosci w)'tw6roz€j w rolnictwie.
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'Niewla6ciwe skeslii i uzupelnid, wpisuj4c w poszczeg6lnych punkach odpowiednie dane.

