
wójtao zastęPcY wójtao sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika jednostki

JT§::,:::I,"T.i§_l,iy:jj_"ll !!rzaaz,alą..l i członf,a ,;g";;;"rządzającego
oso,ą Prawną oraz osobY -Liii::fi decyzje administracylne wimieniu

o ŚwrłlczE|{In MAJĄTKowE

lBnia | 2019 0§
(miejscowość) (dnia)

1. Osoba
kńdej z

oświadczenie obowiązana jest do zgodne go z ptawdą starannego i zupełnego wlpełnienia
2' JeŻe7iPoszczególnerubrykinieznajdująwkonkretrrymprzypadkuzastosowania,należywpisać,,niedoĘczt',.
3, osoba składająca oŚwiadcze"ie obówiŁanaiest,ot<reste p*Źy"łiJn"só poszczególnych składników

fiłłlffifr*, 
dochodów izobowiązńdo rrl,ajątku 

"aręlr"g'"ir"ujątr.o oujęt"go'-ułr"nrkąwspólnością

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczęnie maj ątkowe obejmuj e również wierzytelności pienieżne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte.są informacje j^^., * .ręś"i fl; informacje niejawne doĘcząceadręsuzarieszkania składającego oświadczenię oraz-rrriejsca położenia ł"r,r"io-os"i.

CZĘŚC A

Ja, nźejpodpisany( a), ... .rrLnrtn -Vfrdao.Uiln
1i,",onu i nu["'"i;i; ;;, ;;;,;;; ;;;

4.
5,

6,

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zapon7aniu się z PrzePisami ustawY z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzęnia działalnościgospodarczejprzezosobypełniącefuŃcjepubliczne (Dz.U.Nr106, poz.679, zt998r.Nrl 13,poz.7I5iNr 162' Poz,1126,z1999r,Nr49, Poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazz2002r,Nr 113,poz.984iNr
2I4,Poz,1806) oraz ustawY z dnia8 marca t99O r.o samorządzie gminnym (Dz.IJ. )rro, r.Nr 142,poz.759lorazz2002r,Nr23, Poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz,984,Nr 153, poz.l27liNr2l4,poz.
l806), zgodnie z art, 24htej ustawY oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nlr dĄril1

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:



papiery wartościowe:

na kwotę:

il.
1. Domopowierzchni:..... l .....ffiL,owartości: ....tyfułprawny:

3. Gospodarstwo rolne: rodzĄgospodarstwa: "",:"" powierzchnia: ""
o wartości: ", rodzaj zabudowy:

Ęrtuł prawny: . -....

Ztegotyfuh} osiągnąłem(ęłam) w roku ńiegĘm przychod i dochód w wysokości: ",

4. Inne nieruchomości: powierzchnia:""

o wartości:

tytuł prawny: ....

III.
Posiadam udzińyw spółkacĄlan$oyy9h_na|eżypodać liczbęi ęmitentaudziałow:

udziaĘtestanowiąpakietwiększyniŻl}ońudziałowwspółce:

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:......

Iv.

:: : ] :T: ::: : : :: :]T* i,i*ń, [#\i, : :::: ]: ::: : ] :::tl
tenta akcji: .....

akcjetestanowiąpakietwiększyniż10%akcjiwspółce:'....:...'

Z ;;,g;tyfułu ;;ilili;ilj ; il ;i;r,r* il;J * *y.ot os"i,

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzo nek, z wyłączeniem mienia przyna\eżnego do jego majątku

odrębnego) od skarbu państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej. osoby prawnej następujące mienie, które

;G;: 
::":::- ::ilil,d:tĄĄ:li::::: ::]: :]::1i 1 :1::T: ::::i:,,

z



vI.

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochod w wysokości:

,. r^-riarł^;,;,;il;;. ;;.;;;;r;;; *;];il nr".ur,"*'cielem, pełnomocnikiem takiej

wspólnie z innymi osobami

Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...

vII.
1. W spółkach handlowych (narvła, siedziba spółki):

jestem członkięm zarządl,1 (od kiedy):,

Ztegotytufuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:...

jestem członkiem zarząd1,1 (od kiedy) :

jestem członkiem rady nadzo rczejL3] (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Y

2. W spółdzielniach: niŁ .

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...



jestem członkiem zarządtl (od kiedy): ",

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):,

X. Zobowi ązaniapienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych,w tym zacirynięte kredYtY i

rurn*rufu : 

;: 
] :ilifia:tryą: :::::: :: 

r' * *)!* 
: ] 1:'- i1-1]lllT ]

4

V

podaniem kwot uzy_skiwanych z każdeso tĘ: 
535 r.n* \: .......... ...V.m.qjfu ..0..(yOĘ..:-",b,b, ",?b,2"t"1/,1,\:",



cz4śc n

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

Powyzsze oświadczenie składam

podanie nieprawdy lub zatajenie

świadomy( a), iż napodstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za

prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

/ąŃ,. .%,.. ń, .ł.q!s.,., ńdn 96d*+b
(miejscowośó, data)

[1| Nięwłaściwe skręślić' 
lcji roślinnej i zvlierzęcej, w formie i

iri Ńi" aoty""y działalności wytwórczej w rolnictwie w zakęsię produl

zakręsię gospodarstwa rodzirrnego,

ńi Nrc {oty"ry rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

(podpis)

I

^:*: 11*1::::::1i ::"fi ,::ffi,ffi



POLTAX :,^,pEt_l.jlc3u:}!.ll CZARNYLł l_|]B NlEBlESKlM KcLoREM składarie w v!ersji elektro11iczile!: www.padłlki qov,pl

idf|!]tyrikator l]odatkoWy |ł}P i ng6g1 p555|_ podatnika

82022416607
i ? l.jFl]tvf ikator podatkcwy NlP : nunrer PESEL małżonka

Prawidlowe Wypełnienie tormularza ułalwi Wcześniejsze zapaznanie się z braszurą informacyjną dostępłra w unędach.
PlT-37

ZEZNAN|E o WYSoKoścl
oSlĄGNlĘTEGo DocHoDU (PoNlEsloNEJ STRATY)

3. Nr dokumentu

5863ae b96f5bdb3e5bb3790aecd3e988

W ROKU PODATKOWYM

Formulalz plżeznaczony jest dla podatników, któży w roku podatkowym:

i]ł(la]l],,oWej
;:, tl,ł Sa r]bL;wtażani doliczac do użyskanycir dochodów dochodów małoletnlch cizieci,
4] ],] e oDniza]a c]ochodóvr o straty Z lat ubiegiych,
]] |)l{] adllczaia i:Vj mininlal|]ego podalku dochodowego

5. Rok

2a 18

P3dst;llva praWna

T,el n,lil. skłaclarria
l/jlelsce składa nia Urzad, o którym mowa w ań. 45
Wyl]or s posobu o|]oclatkoWania 1iażnacżyc WiaśCłWe kwadlalyj]

]l,]oywlajLlalrlle 2, Wspóinie z małżonkiem,
żgodnie ż W1|oskleł,] o klóry/n-
mOWawar1 6Ust,2UStaWy

i, w silosll:, pt_-P!,!1.1żlany W ar1 29 Llst, 4 ustawy - podatnik 8.

Ań.45 ust. 1 ustaw zdnia26lioca 1991 r
z poźn. zm.| , zwanĆ1 dalej ,,ustawa".
Od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku

o podatku dochodowym od osób fiżycznych (Dz, L!. z

następującego po roku podatkowym, ż zastrzezeniem

201 8 r, poz 1 50!

ar{. 45 ust. 7 ilstawy

3 W sposob przewldzlany
d|a wdów l Wciolvcow

W sposób przewjdzlany W ari

4 w spcsób prżev/idżiany
dla osob samotnle
wychoWuJacyclr dżrecl

29 tlst, ó tlslawv - lllałzotlek

.l].03li,.),,,ia|];;.r linariratWpcz.7lllb 8zaznacza się lączniez kvJadraiem 1 2,3 albo4W !oZ. t,.

A. MlEJscE l cEL SKŁADANIA ZEZNANIA
,. Ljrzad', co którego jest adresowane zeznanie

SKARBOWY W PŁOCKU
1-.. cei :jożel]ia formularza 1Zażnacżyc WłasclWV kvr'adratJ

,| 1. zlożenie 2ez,]ania 2. korekta zezna,l,a 2

B. DANE IDENTYF|KACYJNE l AKTUALNY ADRES ZAMIESZKAN|A paz, 26-34 można ni€ wypełniac.
jezeli w paz.6 zaznaczono kwadrat nr 2 i adres zamieszkania małżotrka jest taki jak w częŚci B_1,; poz. 26-34 nie wypełnia się, jeżeli W poz. 6
zaznaczono kwadrat nr 3.

-B.1. DANE PODATN|KA
11. Nazwisko

KOŁODZlEJSKA
12. Pierwsze imię

ANETA
13. Data urodzelria 1dzień - n]leslac , |oii]

24-02-1982
14. Kraj

PoLsKA
15. Województwo

MAZoWlEcKlE
16. Powiat

PŁocKl
J7.Glnina

ŁĄcK
18. Ulica

DŁUGA
19, Nr domu

16

20. Nr lokalu

21, Mie.jscclwosc

ŁAcK
22. Kod pocztowy

09-520
D
l-.} 2. DANE MAŁZONKA

23. NazWlsko 24. Pierwsze imię 25. Data urodżenia i3zlen - mlesiaa] - il]l)

26, Kraj 27. Województwo 28, Powiat

29. Gmina 30. t-llica 31, Nr domu 32. Nr lokalu

33. f,lieji;cowo.ir 34. Kod pocztówy

|.ł1i i,: 
;

i t}lT ź7I t ii*+l_



PoLlAX i,ń PEŁl{lc D!żY}4l DRUKo|i",Al,,lY[ł j

c. DocHoDy lśłneną--ą
c.1. DocHoov l sTnĘą

Zrodła przychaó*-

(z
-Y

oREt1
S./dJ;''l! Ł Ąei s,, ele^tl.)r)l,.>.,!,,

- 

____:_:" Ę | 
_lY,| 

* 1,0 J ) | 

^, | _,

Przychód

zł 0i

Xoszty urysilir
prżychodów DochócJ

(b-c}
żl ,"

strata
(c-b)

_ źł i]i

Zat!czka pon.u,.,,
przez platl]ika

4 256

:,l.",.,r,#

;,ffi ii#:',."",'i*'i|fi fii,t".
".). 

_,,:, 
.i f11.,|L/ 

)- ,,lvkalaa Llrż\Choq, i.lch iJĄ ( |, s uLl A . -ł|)clAląE slosL,le 5Óo, ioszty
_j,) :':l',' ' ;:..;o3cw 

na nL;slaw,u un. źi,,,

b
c

57 118,71

Jb.

1 33Ę nn

e

0,oo l

40.

2. Emerv
55 783,7142

0.0o
nnn

4Ą

;§

5ł

0

_9

.

0l

:,ł :"j,? :d_y:.^,n H li";J.i,i|' i;'ł * 45.

0,00
46.

nnn
clu l Z|ecenia]

-. | ,owd aui6EtiTiliiTl]]]:---
0,00

48.

0,00mowa w an. la rłsiai,Ę"''wo' 
o xlo{Ch 50.

0,00
51.

0.00Y ,.o::" r' nłlczy Wyhażac przycłod}., do,,_u:",.,.., ,, l,Uz, 5[ Jodalnll iiosL4e sOcJiosztv
l;irł."i;.,1Tl;iociow ąa p.o3l;w,"- on.' i)-''R

0,00

55.
56.

nt a" i.-_,., 
lllvwymlenlone w wierszach oE 57.

599.66
nn

0,00

lo

6qq A4
60.

0,00
* Sunla lvlo.i z wierszy o(l 1 do 5

b5
*108

4 364

57 718,37
63. ----------:

1 335,00 56 383,37t-,z. uUUHODY l STRATY MAŁZOM
s iu zl]. !"9gc. s r.lCłazi"j. bb_ 67. l

]

]

I

J

l j",[:,TiH#H"1*;1i5;1łJ;J'
Ę1:' 

=|ńJpii+-'ĘuŁnego 

wypłacone

._ :: _^aEł v.ryka:acppychody do.:. 
_ _ _.,_-"- . maĘonek stosuje Ób% kosztv? .: _ 

.,1^-"aół na poOstańre 
"n. 

ŻŹ*''

68.

l,n 70

71.
72.

74,
75

lb.
lo-

tis

jr::,::T. . 80,
a1

83.
84,

B5.
ób, 87.

S. ln,ru:.o@

A

88.
90.

*§g j_!§Lz_!§§żyl9]j95 94.

96.

D. O_DL|CZEN|AóD DocHoDU

:gr§j!g!51p1.; ffi;lff;
uril,j.-ell c p"";i;i;.-;;:';::1'_:l " 

zalącznjka prló-
o.1l,c:en,e ;"r;;;;;; 

",:a_i 
pr_że(Ioczyc Xwoly z paz.64!?tlllczenle hałzodi ffi ;;;;

o kwote ż poż. 98.:ffiii"?;i,ńsjlrffi
97 98 99 i 10o,nocnoO i-J o-JijiEnEir

i,lll;:.c'.'ą"..;3;.;;;'J;;:.y).:',":,:WcŻęscie.s.'"N
,]_._,,,,.. ,;1.u' ,.'r=:.i-/i 

{\ł/cĄ zPaZ. 1|J2 \adwY--haoJiira"oo"nrn\v\iote7po?,.02no.lśJa

podatlrik
grżł

małżonek
:l*.---_-___ --. :98,

l c0,

7 830.97

97.

oo

102.

l0T

l

]

]

:

4s 55?"40 i

na
Udllc:en,3

z paz 64.

'- eńĘT*--T-;=-l, - l L u/ /: l*i-i



L;i li i;t\
:..::: ;,,, j: -a.]_, ż,.]- ..,l|l/ra,!'śi;(l.J(,?ri

* ttrL.elt-."*.*

3 albo 4 tak or}licżoni
wpisać 0 8 1B3,34

F. oDLlcZENlA oD PoDATKU poclatn ik
zi. 9j

malżonek
_,i

§kladkl l]a ubóżpiecżenie zdrowotlle

1l1,1; i31 6,13rryt i,i l,.wol |-}]e illoże prżekrocż]yc st|1-1]y kwol Z pOZ, 105 r 106

107 .

3 819,80
1 08.

{.JoIldzenla - wykazane w częsci C zalącznika P|T/O
SL,ma cdltc:anv,,i {woi lrle noże plzekroczvc sumy kwot Z poż

i.-', ]l]' 1,]ii
105 t 106 pomnie]sżCne] c sLme kvlot

109. 11 0.

Hodai_ek po odl|cZ(

i]ij sirrll\ i,\,,,|)] i i]tl; 105 -1 06 kwo1 z 10/ 108 109 i 110

111

4 363,54
Ocjiiczenia n]ic§Zkar]lowe - Wykazane W części C,2. załącznika PIT/D
1.1ili l,i:,llil!l]ail]] i(];rl|]e(n]azyckwoiyż[lOZ. ill,NarjwvzkaOciłiczeńponadkwote:ooz 111 podlega

112.

i G" OBLICZENIE ZoBoWlĄZANlA PoDATKoWEGo
Pt_l6xl"k 11aleźny :pi] zackrągletriil do pelnych :łotych)

iil- i.ł,l1y Z p.Jz. ,\11
z poz, 112

Rózni_cjl n]iqdzy podatkiem należnym a sumą zaliczek ponranycń przez płatnikłw
DO ZAPLATYt , ",,.i. .] ] ,:-l ] ij Ę3]eży ad.]ąc sumę kwotż pcz 65 i 96. Jeże|l róZnica ]est llczbą ulemna. nal3zy

;ć3.1 -a mi-.dZy sunlą zaliczek pobranyclr przez p|atnikóW a poaatxierrrńatełyln
!a: ]-:A l{

:-,- .,]::;].;:05 l96|,]aieżyod]ackwotęzpor, 113,JeŻeli rÓŻnlcajestIiczbąujemna.należy
] ::: _

- DODATKOWY ZWRoT z TYTUŁU ULG| NA DZlEcl
: : -, : , -:c ła:Pnla społeczne i zdrowotne.'

- ]: :: '. :::, rW3ta przy§łUgujacego odliczenia a kwotąodliczolta wzeżnaniu
: - _] ]_-, ,,.:-::a: c:ęsctE:ałacznika PIT/Onalezyod]ąckwotęzpoz 39tegc

-:,: 1

- . : '-]: 3 ]żesa] E żała.żl]lka PlTiO rralezy od1ąc kwotę ż poz. 40 tego::a:, :

-j

,- ] _ : j]: a - : .., +:i, a.: S,,l]a kwot; poz 116t117.

podatnik
0i,zl,

maEołlek
żi or

1,16. 117 .

118,

0.00

119.

0,00
12a.

0,00
121.

0,00

!. |NFORMACJA o DocHoDAcH (PRZYCHoDACH) WYKAZYWANYCH NA PoD§TAW|EART.45 UST. 3c USTAWY
122, Kwota dochodów ipzychodóv.,;

J, WNlosEK o PRZEKAZA
pL,,BLICZNEGo (oPP}

NlE 1% PoDATKU NALEZNEGo NA RzECzoRGANlZAcJl PoZYTKU
\']alt:lv i;ccac nl jiicl Y/PiSU do Kiajcwego Re.lestru Sadowego (numel KRS) organizac1l wybrane; z wykazu prowaclzonego na podsta,wle oili,ebnych
Il:ei_)]soyl oraz wysokosc kwoty na jej rzecz.

123. Ntl,nar XRs

0000037904 Kwota z poż, 124 nie nroże przeklocżyć 1./,. kwoty zpcz 113
dc peinych dziesiatek QroS:V W dół

K. INFORMACJE UZUPEŁN|AJĄCE
rj.rd.ltnlc! !iloI,zV Vr'yp€]n|li c:eŚc J, w paz. 1?-5 mogą podac Cel sżczegółóWy
,.rPP s\ń/orc!]o ll],ilenIa nażwlska jacires1_1 wraz z tnformaclą o kwocie z poz.

'(.,-rt3lr1 
i Liod3tn iliie11,l (teleion, e-nlail),

Jl5, CCl s:cż.Oołowy 1%

1a/o, a zaznacza]ac kwadrat w poz. '126 WyIażlc tQode fla plrzr:kazane
12Ą_ W poz. 127 można poclac dodatkowe infolnlacle np. ilia.|wialace

126, Wylazan] z(tDdę)

25644 BoRKOW§KA AMĘL|A

rOOsIaWa ot)llczen13 podatku (po:aoi(rąglenlu do peinych złotych)
,j.],;ś]li V!l-]i:j: a| 7ażni.Zonci.T/adratnr-l nelezyWpisacŁJiotęZpoz. 102pomniejszonaokwot€
i,0;. ]03 W psżoslałych przypadkach nalezy Wpisac polowę kwoty oblicżone.l1akc róźnrca iwói

łó ssz
1c5,

loliczc,tilł d0 poł]iatku

0.00

4 364
11 Ą.

1 15,

0



oL_TAX j.,:::- : ,, , :,: a a. a -a.a, ,.,,,,,,i paJai!] !la)|.pi

lNFORMACJE O ZAŁACZNlKACH
W póZ. 12B-131 nareży podac licżbe ZałacznikóW PoVV pÓZ, 128-131 nareŻy podac licżbę ZałącznikÓW. Poz, 132 i 133 wypełniają pod;tnicy. ktorzy załaczn|k PlTlD ciołączyli do ,l]nego nji skia{]anij
żelnanie. Jeśli w poz. 132 zaznaczono kwadrat nr 2, należy Wypełnie p,z. 134.

PlT/o ceńyfikat rezydencji PlT-2K PlT/D
128 1 29. 1 30.

13ż, Załącżnik PlT/D dUlącza do swojego zeznaiia
] ::j;:]1".ia:vi': rr'lescirVy l" \ryediei:

1 podatnil 2 maizonek

'133, Kocl forlnttlarza- cio ktorego żoslał (iolącżóny załącznik PlTiD
l,ża2r,acz| C !^,,]asarn\, (,,1 aaj|3l]

1. PlT-28 2 PlT_36 3 PlT.3;.
134. ldentyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraL urząd, do którego został zło-oą, złącznił e

M. RACHUNEK OSOB|STY WŁAŚC|WY DO ZWROTU NADPŁATY
.]e:tlli ; zeznarlia Wynika nadpłata W tej częścl moźna Wskażac rachunek bankowy lub W spółdzielczej ka§ie oszczednościowo-krec]ytowej (SKOK)
lill-]V illż zw€zany ż prowadzona działalnoŚcia gospodarcza. na który ma naStapic JeJ zWrot, Podaje sie Wyłacznie rachunek, ktoreqc posiadalzai-,.l
(V,/SpOłpoSiaciacżem) Jest podatnik lub małzonek, Wskazanie rachunkU, którego posiadacżem (WSpółpos|adaczem) nie Jest poclatnik. a ]est ]]l11l

rl)a]zonek ]est mozliwe ]edynie W przypadku zaznaczenia W poz. 6 kwadratu nr 2. Wskazany rachunek aktualizuje pcprżednio żgłoszony l.icnł]l]ei:
słuzący do żWrotu podatku lub nadpłaty osoby Wskazanej W poz. 135.

1 - podatnlk

1 36. Posiadacz rachunku Wvłacznłe gdy posiadaczenr są tówntez |nne osoby n]Z lvsk8żan6 !,J poz. 135)

1::.i Krai siedziby banku iocldziahl) iużupelnlc \ĄĄ/łaczn19, gcly wskazal,]o rachunek zagranicznyl

,138. Feiny tlumer rachunku ivr piżypadku rachunku Zaqranjcznego należy podac kod SWlFT)

2. Kod SWIFT:

N. KA RTA D UZEJ RODZ|NY (l(DR) Wypelnienie poz. 139 nie jest obowlazkowe,
-.:: ]l.:.l;r]|1siadajacav;ażrrąKDR(kwadratnl,2możnaza:nacżyćv,/yłącznlewprzypadkuza_-nac;gi]l;lwpoż

i pociatnik

6 kwadrat! ni 2]

2. ff}alzanev

a, oSW|ADCZENIE l PoDPls PoDATNIKA / MAŁZoNKA i PEŁNoMocNlKA
_: :.:._ ;::-a.:3na W pcz, 6 kwadratu nr 2,3 albo 4, kwadratu W poż- 7, -..,.:,,;- : .lJ.-,c]c.ł; w wybrany SposÓb. W przypadku zastosowania ań. 6 u§t,, -:-'. ]-,,,,.:::,ż,.a z?jestspełnionyWarunekprzewicizianyWtymprzepisie,

lub w poz, B, oświadczam. iz sa spełnlone waIunkr

2a ustawy, oświadczam pod rygorem oclpowiedztaInoścr

: .- - _.-a '.

'......'-..:

1,0:poC-e cleI],l rO|., pc(iaIk()!,;ć(]0 e a,J! rat:cnek zrnarł W tlakcie roku podatkowego_

Po: '] ]!, \:J\/|,)€]|T,tal s ę ]ć.iynle y/ lJ],ży:j3cl:] łaażnegc opodatkowanla dochodóW małZonkóW.

pouczenia

]],]]:i..cnni,l\_:r?!]U igL]ui]le J pr:eptsanri o pcslepowanlu egzekucy]nynl W adlninistracjl,

141. Podpis małżonka '142, lmię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

ńl* /!+ 
^!}lĄ.?|':llt*.r]a
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ldentyfikator dokumentu

5863aeh96f5bd b3e5bb3790aecd3e988
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\r dokumentu ]. Status

ORAZ O DOCHODACH
DOCHODOWY

{T_I1

W ROKU:

|NFORMACJA O PRZYCHODACH Z lNNYCH ZRODEŁ
l PoBRANYCH z^LlCzKAcHNA PoDATEK

1.1 xol{

20,18

1Podstarva prawna

adającv:

1*-§y*l!łotnika b9dącegolosobą fi zyczną ;'

kwadrat)

osoba fizyczna _,._____]
]

]

I

usi.5 usiaqr z
"i]sta\\ ą". afi.

C. D.ł_\E IDENTYFIKACY

rr iazku podatkorvcgo podatnrka (zaznac4- ć właśctwy kwadrat):
., c.),.i j,żek pociatkor,vr, (rczydent) [ ] 2, oglaniczon1.oborviąek poclatkowy (nierezydent) 7)

NIP l numer PESEL

atllika 8)

ricnt_vfi kac1. jnego (dokumentu stwierdzającego tozrun-ść 9)

14. Kraj rłydania numeru idenry*fikacyjnego (dokumentu ,t*i..dru.lą..go t,o;ls*uSą ą

l5 Nazrł,isko KoIrldziejska l6, Prcrwsze imię Anefa !7 . DaIa urodzenia24-02-1982
20, Powiat rlłocki

l8. Kra.j Polska l9 Wolewództwo mazowicckic
21. (ilnina Łąck 22. Ulica Długa 23. Nr domu ló 24. Nr lokalu25 Mie.jscou,ośe ł,ąck 26. Kod pocztowy 09-§20 27. l)oczta Łąck

do lilóregtl adrcsolvana

8 Nazr.va pełna. l{ECiON*

Samorządowe l}rzedszkolc w ł,ącku , REGON: 00090J989

i tra_



oocHoDY
l3)

Zrćdla prą,chodó* Prąvchód t0) łrosŻĘ\' Dochód
uzlsl*ania (b - c.]

prąr,chodón i] l

Dochód zrvolnion_y
od podatku 10)

Zaliczka pobrena
przez pIatnika

a
b

29,
5? ] 18.7 ] 5783.] 1

32 33

42,5ó.00

34.
0.00

2.NaleznościztytulucrłoŃos§"aitol-n]ił--1
;półdzielni plodukcyjnej lub innej spółdzielni
.ajmu.lące.i się_produkcją rolną oraz )asilki pienięZnc
] ubezpicczctIta społeczncgo

36
0.00 ]8, j

0.00 i

39.

0,00
ląo

0.00 0
42

0.00

43

0.00
14

0,00
45

0.00i Srviadczenia wlpłacone , F;ld;szó;, P;.yl-
ci warantowanych Swiadczeń Pracowniczvch

46.

0,00 0.00
48

0.006,nziałatnogewyiffi
nlowa w ań. l 3 pkt 2, !,' 6 lz *y.iąlkiem' czynnóści
uymienionych w wierszu 7) ,i 7-9 ustawy, w tym
umouryzlecenia i o dzieło

49.

0.00
)0

0.00
5]

0,00
52

0.00

53

0,00 0,00
5_5

0,00
56,

0,00

57.
0,00

58.

0,00
jro
l t-l.tlo

l

i

65

_0
ó9,

] 08.00

60.

0.00
6I

0.00

znoscl \łrnllia.1ące z umowy aĘwizacyjnej ()
1 0 b4 (]

.-.i:_ _i :-li:zpieczenie sDołecznc o któv*j

ó6

599,6ó
67

599,6ó
8

0

70,

7 830,97
7l 0

72.

38]9.{l0
73, 0

F. I troR\LĄCJ_{o\llffi
:CZeśś te rłlnełnigia ęlłicr{aiłn., -i-t

,OK l]oRYCH MowĄ w ARl: 20 Usr. I U§TAWYti. o klórych mowa w art.42a ustarł.v, w t!,m rolnic_lriRodzai nrvchnd,, r,.:,-r:l_
| }v\rIal.lroożentezntffi

74.
0.00

76.

0.00
78

0.00

().00

8j,

0.00



e INFoR}I,{CJA
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:.,]ń_

tl W przl'padkLr prz,crisiębitlrslrva w spaclku, rla}e?.y pod.ać idcntyfikator podatkowy x-IP zmarłego przcdsiębiorcy.

,5)Zgtldniczart,8lustawyz.d,nla29sicrpniai997r,-()rrlynac.lrrpodatkowa'iDi,[,.zaltr,poz,800.zpóżń,zl,tl,)_
6)WPrzYPedkLrPrzedsiębiclrstwalvspadku,nalcźypodacdanei<jcntyfikaclln.r.orł.goprzcósiebiorcyz'doctaniem 

o^^lacz'nla,,wspadku.,,

9) Poz ]3 i l4 nalcz-v wYPcłnic, jezcli rł:poz l2 podi,,no ragran,.zl]) nul]]eI irlclltvlikac_tjnl,podatnika,

- ]_ , --::, , .:J]::e : jiiaaa_.ac\ bedacy pJatniltarni poclatku,] , _ - .1_ : j:: ł.,.: _iłl:c:.:iicr llicbedący płatnikami. którzy wl,pełnili częśc l,

I. PODPIS osoBY L?ow
3l ]lll:e.,:nr,,,rko. p

PIT-l1tząl


