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CnieiscorŃO

lJwaga:

t . osoba składającaoświadczenieobowi?ana jest do zgodnego z prrudą, starannego i zup|nego wypelnie.
nia każdeiz rubryk

2- Jeże|i poszczegÓtne rubryki nie majdują w konkrctnym przypadku zastosowania, na|eżywpisać -nie dotv.
eą'"'
przana|eżnośćpo*ezegÓ|nych składnikÓvy maiątosobe składaiąca Ńwiadczenie obourięana jst okrexślić
korych, aocmaar i zobawiplri do maiątku odębrcgo i maiąflcu obiębgo matżelisĘ rusŃlnością ma.
iątkotvą.
1. oświadczeniemajątkowedotyczy majątkuw kraju i za granicą.
Etswiadczenie maią&we obelmule rÓwnież wierz1telnościpieniężne.
6. w GzęśGiA oświadczenia zawarte są informacie jawne, w części B zaśirrformacie nieiawne doĘczące adre.
su zamiesz|rania składającego oświadczenie ora, mief,scapołożenianieruchomeści.
Ę

e'ąślćł'
Ja' niĘ podpisany(a)'KRzYsZToF I|AR|AN PREISNER'

onio|a i natłisło ofe n&Yitto mdoY )

uloeorry(a)17WMEŚN|A 1959r.w JELEN|EJGÓRZE
PoWt,ATolt'YoŚRoDEK DoKUMENTACJ|GEoDEZYJNE|| lGRToGMFlczNE'.

DYREKToR'

Gr*c za!'Jdde'i8'gna.flisb łÓ furtqa)
po zapo|znaniusię z pzepisami ustalvy z dnia 21 sie.p.|ia 1997 f. o og.aniczeniu p.olvadzenia dziabhości gosPodaEze' pr,ez o6oby pohkpe funkrie p|tHłzne (Dz. U. l.|r 1(E' poz. 679, z 1998 r. Nr 113' p@. 715 i Nr '62'
gE ora zŃ&']'NJ 113,ptrt'.s4 i Nr214' poz18(E) oraz
W'.118'z'|gł9 r. Nr 49, p@' 48ą z 20(xl r' Nrm, pe'
ustawyz dnia 5 czer ca t998 r. o sanorządzb powiaoulym (I}z"U- z 2u1 t. Nl 112, W. 1w2 ofe, z 2oo2 J- N. B,
rf'.' 22o, N. 62, poz. 558, Nr tt3, poz. 9&ł, NI 153, pE. 1271, Nr m0, poz. 1688 i Nr 211' w. 1806)' zgodnie
z 4L 2b tei usilawy cś'!,bdczam,że po{riadamr.'d|odząoe Y gtład mał2eskiei tvsŃk'ośd maiąfl(owejh,b stanowiągemq majątekodĘbry:
L
zasoby p.6niężne:
_ śrcdkir'eniężne gromadzone w walud pokkiej: 17.#,. zŁ - MAIżEŃSKA WsPÓLNoŚĆ

MAIĄTKoWA

- śrcdkip.eniężnegromadzone w walucie obcej: N|E DoTYczY
_ papigy wa ośdolł,eNlE DoTYczY
na hflotę:
[.

35o.0oo,t] .rłpreu,nrWtAsNoŚĆ . MAłŹEŃS|GWsPÓLNoŚĆ
1- Domo por'ieE.fini:287 m2,o uartości:
iłĄ|ĄTKoWA
2. Mieszkanieo povierzchni:NlE DoTYcry m2,o rrartości:
3. Gospodarst$orolne:
rodzajgospodarstu
a: NIE DOTYCZY,porierzchnia:

tytułprawny:

o ulartości:
rodlzafzabudołry:
Ęfiułprawty:
w roku ubiegryrnprzphod i dochod w wysokości:
Z tego tyłtJfuosiągnąĘm(ęłam)

4. tril'e ni,em.rc*tomośłj:
pwietzcfinia: 1. DZ|AŁKA BUDoW|jil|A, NA KTÓREJ USYTUoWANY JEST BUDYNEK MlEszKALNY
vyYlt'|EN|oNYt,v PKT. 1, POWEMCHNLĄ.

0.1810HA

2. DZ|AŁKA BUDoWLAh|A, PoW|EMCHNIA - 0.1708 HA
o wartości:

1. 100.fi)0,. zŁ
2. 80 000'. zŁ

tytułprawny: 1. WŁAsNoŚĆ - MAłfEŃsrcn WsPÓLNoŚĆ MĄ'ĄTKSWA
2. WtssNoŚĆ (DARoW|ZNA) - ililAJĄTEK oBRĘBNY

ilt.
Podadarnudzia|yw spÓ[ c'' hand|o,,ltch- ndeżypodaś|iebę i elrtjbntaudzid [
.PRYZI'AT.sP. z o.o. UL.PUłjSKIEGo 37,58.560JELeuł oÓRĄ JEoEN UDZ|AŁo wARroŚc| 3.125,.zŁ
co sTANoW 6,25 % UDznŁÓW GAłEJ F|RMY
pdd f '*'Gz}' niŹ1096udział&'w sp6be: NE sTANo,lł|Ą
UfŹiałyte sfianou/i1t
N|E DoTYczY
w ro|ruutiegĘmdocfiÓd w wysokości:
z bgo tyfufuoEiągnąlgn(ęłam)

tv.

PeBiademakcjew spÓ|kac'!hand|oq/Eh_ rE|eżypodaćMę
MEDOTYCZY
akciete stanowiąpakbt siększy niżto96akcjiw spÓ|ce:

i emibnta akcłi:

w ]okuut'egNln doÓÓd w lv}łsokości:
z tegotytjtJ diiagną'bm(ęłarn)

v.
}.abyłen{an)(nary mq m*oneŁ z Vt@Inf''n mi.fia pŻynabategp do iegp rnajątruodęb]'ego) od s| rbu Hlgtlua' inĘ paffiwowq Goby pretł'g' jedtodfie*sąnor2ąduteryłdialnego'i zT{i* ł' fub od k(}'
]rrln*ą coby prilY'ei nasfiępującemie e, ldÓfe pooegab zbyciu w (ffie p|zetaĘu _ ]My podaćopb
mieniaidatę naĘpia, od kogo:N|E DowczY

vt.
goBpodarcet,(n.{eżypodaćfułmęprau'nąl pŹedmid dfłalno6ci): NlE DoTYczY
1. Rou,adzę dz|ałalnoec
- osobiście
-

wspÓ|niez innymiosobami
w rokuut'łeg|ynprzyEh''di dochÓdw wyBokości:
z Ego q^Jfuosiągnąlem(ęłem)
2- ?a41iln
dzrdamodE'ągpspoda'czą |ub l.6tem p'zedca'łidebm' ptlomocnlkłm iaxiCł &ida|nośd
(należypodaćfdmę pravUną
i przedniotdziabhośo):t{|EDoTYczY
_

osobiśde
_ BspÓhi z innymiGobami
z tegotyt'[, q$ą$wm(ęłam) w rokuutieg|ymprap

d i tloc|tÓtlw qaokoćci:

Yl|.
1.W tpó|kacfihand|o''tlch(nażva'sie&iba spo|ki):N|E DoTYCZY
- jestemcdo.*iem zatr4u (d Kdy):
* iestemcfłonkiemranynadzorcuei(odkiedy):
-ie€tff'

cu|or*iemkomi*irflizyil'€i (odkŁsy):
z tegotyt''{t'o''ągnąłem(ę}am)
w ro|o ubĘĘm przyrfiód i doóod w u,ysokości:
2. W śpółdzielniac'|:
NIE DOTYCZY
- jesńe'nc,bnkiem zarądu (odk,edy):
-ie*em cżonkiemraoynadzorcze'31ookboy1:

* jestemcdonkiemkomĘi twizyjnej (odkiedy):
z t€go tytt{uosi{nąłem(ęłam)
w rokuubĘNyn docfiodw wysokdci:
po'iladząqŃ'ffir'Glć
3. w fr'r@l
goepodt:
NIEDOTYCZY
*i€stem cdonkiemzarządu(odkiedy):
- jesterncdookiemradynadzorcrq (odkfedy):
-ieśńe'n cdonkiemkdnfo*i'ewizyiftł (odkidy):

z tegot!ńru a'ągn{em(ęłam)w rc|ruut'egMn doóód w Yysokoóci:

vu.
|nn€. docfiody osiąoEne z tyfufu zatudrir:nia fub inrcł tEk*dnoś<jzarobkos€ł |ub zajęć. z podaniern|omł
Ęsdmtryd' zk*degotyt*[
- 7O.I'/łZ,7A
ZATRUDNIENIE
DocHoDY MAŁfoNK|. 46'130,95

Ix.
s|dajniki mienia njcfio.negoo mrtości.po|yżej 10 ooo z.łoĘ/ch
(w przypadkup<łazdówmechanicznychnd€ży
pod* .markę'modd i-rokpodj|..iD: sAreHÓD
osoBowv oPEL łsiirn nok i'ęoouKc,| 2o11
. [łAtŹEŃs(A WSPÓLNÓŚĆ il/iJATKot,l,A

x.
zoootlłąanra p'er'iiż'€ o włtościp(rrrytł 10 (m ry|,
w tym zaciqgnĘtek'€dyty i poą/czkioraz Uarud{,
naiddd! ż'tir'łtł*Ę|o'|c$ffiltogo'
raldo,
z8n*ił*n'
wlłrł rycń.ilcii u.eoorvca
paryeme o&piadczemb składam śvuiadomy(a),
iż na podstanie aft 83 $ t Kodeksu kamego za podanie nie'
prardy lub zatajenie prawdy grozi kara pzbavrienia wdności.

JELEN|A GÓRA 29.o4.2o14
{mnt$corcSe, data)

1 Nierrlaściure
sk'e$E.
2 t.lieootyczy
diała|nułciqffirczej w ro|nictwiewzakresb produkcjiroś|innej
iaderzęĘ,
^stwarcdzinnego.
" Nie dotyczy md nadzorczyc*rspÓ|dzie|ni mieszkaniołych.

wformie i zakresie gospodar.

