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lJwaga:

1- osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do żgodnego z prawdą, sta.annego izupełnego wypełnie-
nia każdej z rUbryk,

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prżypadku zastosowania, naleźy wpisać ld9j9Ł
Lry.-

3. osoba słładająca ośWiadczenie obowiążana jest określić pźynaleźność posżcżególnych składników mająl
kowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-

4, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5, ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnieź wierzytelności pieniężne.

6, W części A ośWiaclczenia zawańe są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące adre_
su zam'eszkania składającego oświadcżenie oraz miejsca położenia nieruchomosci.

czĘśc A

Ja Iiżejpodpisany(a), RoBERTPTASZYŃSKl
lim ona l nźzwśko or2z na7wisk. rodóW.]

urodzony(a)28 03 l969r. W e WRZEŚNl

GOSPODARSTWO ROLNE
{ńie]sce zairldnlen]a stanowsko ub flikcja)

po zapoznan]U srę z przepisami ustawy ż dnia 8 marca 1990 r o Samożądz e grn]nnyń (Dż U z 2aa1 r Nl 142,
paz 1591 oźz z 20a2 r Nr 23 poz 22a, Nr 62. poz. 558. Nr 113 poż 984, Nr 153, poż,1271 i Nr 214 poz 1806).
żgodnre z ad. 24h tej lstawy ośWiadczarn że pos adam Wchodzace W skład małżeńskre] Wspó nośc majątkowe]
ub stanowiące rnój rna]ątek odrebny

l,

Zasoby plen ężne
środki pieniężne grornadżone W Wa ucle polsklel: NlE DoTYczY
ślodki pienieźne grcmadżone W Wa]Ucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiely Wanośclowe: NIE DoTYCZY
na kwotę: ll.

1 Dom o powierzchni: 122 n7 o wańoścl' 220 tyś

tyluł prawny: WSPÓLWŁASNośc
2 lv,esl\a.,e o powie?cln, Nli Do'YC/\ r oWa'oą.

tytuł prawny:

3 Gospodarstwo lolne

rodzaj qospodarstvva: RoLNE, powierżchnia 25 086 ha

o Wańóści 1000000 7]

lodzai zabudowy, cHLEWNlA,oBORA GARAżE
tytułprawny WsPóŁWŁASNośc
ż tego tytułu os agna]em(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokośc]:

płatność ARiMR 2962,682ł. dzieźawa 20000,00 zt. dochód 18000,00 żł.

4 lnne nieluchomoścl:

powierżchnia NlE DoTYCZY

o Wańośc

tytui prawny

,, ". 
|§ffi.hĘ" ....,,.,.'



lll.

1 Posjadam Udżiały W spo]kach hand owych Z udzlałem gnrinnych osób prawnych lub pźedsiębiorcóW, W któ

rych ucżestnicżą takje osoby - naIezy podac liczbę i emilenta udżiałóW

NIE DoTYCZY

udżiały te stanowią pakiet Wjększy niż ,]0% udżialów w spółce

Z tego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości

2 Posiadam udzialy W innych §połkach handlowych - nal€ży podac liczbę i emitenta udżiałów: NlE DOTYCZY
Z lego tylułU oslągną]em(ełarn) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:

1 Posiadam akcje W spółkach hand]owych z udziałem gmnnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, W któ-

rych uczestnlcżą takie osoby - należy podac ]icżbę lemitenta akcjr:

N]E DoTYCZY

akcje te stanowią pakret Więksży niź 10% akcji w społce

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr.

2 Posiadam akcje W rnnych spólkach hand]owych - należy podac ]icżbę i emitenl,a akcji: NlE DOTYCZY
Z tego tyiułU osiągną|em(ęłarn) W roku Ub eglym dochód W Wysokości:

Nabyłern(am) (naby] mó] małżonek, z Wyłączeniem mienra przyna eżnego do jego majątku odrebnego) od skal_
bu Pańshła, innej państwowej osoby prawnej jednostek samorżądu terytoriainego, ich związkóW |ub od kornLl-
nalnej osoby prawnej następujące menie które pod]egało zbyciu W drodze przetargu - na|eży podac opis mie-
nia idatę nabycra, od kogo NlE DOTYOZY

1 Prowadzę dżiała]ność gcspodarczą (naleźy podac iormę prawną prżedrn ot dżiała]ności): NlE DOTYCZY
osobiście

Wspólnie ż nnymi osobami

Z tego tytułU os]agnałen(elam) W rokU !rbiegłyrn dochód W WYsokoścr]

2. zarządzań dzialalnością gospodalczą ]ub jestenr przedstaw cielern pelnomocnikrem iakle] dżra]a|noścl (na
eży podać formę plawną i prżedmiot dz a|alnośc ) NlE DOTYoZY

osobiście

Wspó]nie z innylrri osobami

Z tego tylu]U o§iągnałern(ęłam) W rokU Ubiegłym dochód W Wysokości]

Vll.

W spólkach handiowych (nazwa. siedziba spółki): NlE DOTYCZY

- jesiem cz|onk]ern zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadżorczej (od k]edy)

- ]estem cz]onkiem komis] rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ę]am) W rok! Ubiegłym prżychód ] dochód W Wysokoścr:

VIll.

lnne dochody osiagane z tytullr Zatrudn enra ]ub inne] dziala nośc] zarobkowej lub żajec, Z podan em kwot uży_
skrwanych z każdego tytuł!: tNKAso soŁTYsA-3260,00 zł.

D|ETY - 8100,00 zł.



lx.

sk]adniki mienia ruchomego o Wańości powyże] 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW mechanicżnych należy
podac malke, mode] i rok produkcji)

FORD GALAXY 2004 r WsPÓŁWł,AsNoŚĆ MAJĄTKOWA
C|AGN|K C 360 19,6 R WSoÓrĄrASNOS( IMAJĄI\OWA

x.

Zobowlązańia p en]ężne o Wańośc powyźe] 10 000 zlotych, W tym zac ągnięte kredyiy i pożycżkr oraż WaTUnk,
na jak ch zosta]y udzie|one (wobec kogo W zwiążku z jakim zdarzen ern W ]ak e] Wysokości)] NlE DOTYCZY


