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1. Posiadam udzialy w
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Nabylem{am} (nahd m6j malionek, z wylaczeniem mlenia pnynaleinego do iego majQtku odrebnego)
od Skarbu Pa swa, innej pa stwouEj osoby prawnel, jednostek samonQdu teMorlalnego, ich
zwiqzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwlqzku metropolitalnego nastqpujace mienie, kt6re podlegalo
zbyciu wdrodre przetar8u - nalery podad opis mienia idatq nabycia, od kogo
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- wspdnie z innymi osobami
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Slladniki mienia ruchomego o warto(ci po ,yiej 10 OOO zlotwh (w pr.ypadku poiald6w mechanicznYch

naleiy podaa markg modelirok produkcji):

Poz.2020

npi.. &+.{{eii.L ..... t.qt*;

I
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