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1, o§oba skhdaią.a oświade€ni€ obowiaan' i*t
i zup.lnego wyp€]ni€nia łażdcj z rublyk,

2. Jeźeli po*cz€gól.€ rubryki nie znaj.rlją * konkBrnyn

8UDzŁoWo, dnl. 14,()9,201l r,

dó źqódn.go ź pńWdą, śl.ńnn.9o

pr2Ypadkua3to3ow.ni., nal€łwpi.aĆ

"!!9-d9q§4J3, ośob. skt d.ląe oświadcz€ni€ obowi+ana ień ółćśllć payn.le2ność po*egól.ych
skladników m.iąt*owrch, dochodów a zobowiążń do maiąiłU ód4bń€o i n.rąił! objęt€go
małż€fu łą mŃhością mająlkową.

4, oŚwi.dP.ni€ o 3t ni€ m.jątko9ym doly.zy mają*u w łąu i ż qńńicą,
5, oŚ*iadcenl. o 6i.nl€ majątkoyym ob€jmuj€ .Ówni€Ż wierżylelnoŚci pienięźńć,
6, w części A ćwIadcz.nla zawań€ .ą iniomao|e iawne, w oz9fti B zaś i,fomaoj€ nisj,wn.
dotycżą.ó ad6.u żami*zkan'a skaadającogo ośsadQeni€ oEu miejsca połoź€nia

czĘŚĆ A

la, n iei pod pilany{3 ), RoB ERT JAN PTAszYŃ st(l

U rodżo ny(a )23.03,196ł. w wRzEŚN lA
GosPoDARsnło RoLNE

q ż df,ia 3 marca 1990l o ińoĘądżie gń nnym (Dz. U, ż2017., poż.

1375), żEodnie, łt z4h tej Uśswy .ew lklad małieńskie] Wspólno(
ma]ątkóWej |Ub *amwĘ€ mó] majątek odręb^v]

lUcie po skie] NlE DoTYczY
łodl pieniężne4romadżonewwalu.ie obcej: NlE DoTYC2Y

- papierywańołowe Nl€ DoTYęv

aeń me]łłoq.h Bdn€go
gr nŁ wójt., D*ępq Wjnż,sekdłd 3mńy,:k b i ka 3m nŁ kić rcWn b ied nd*ki dgŃnż.yjie] gńińy,

ośóbi żźądbn..] d]ónb ó@n! źlĘd:an.e.ó 3ńinią o9bą prał,ą onż osby Wdająrer d*Fjg
!in]ni!!i.§ń,ił i\ó],ilD? li N
ll,
1 Dom o powien.hn:122m/, o wańoś. ]220tyś

M!| pńwnY: WsPÓŁwtAs,{oŚĆ
2 M.łkanie o pow ekhn: NlE DoTYałml owatoki:

rc dżaj gośpo da 6Ma] RoLNE, powie n.h nia u 5,036 ha,

fodża] ubUdowy: c8tEWNlA,oBoM,GARAŹE



§tul pńWry: wsPĄwłANoĄŚĆ
z teco Mułu osiągn ąłeń lęłam ) W rc ku ubi.glY m pĘY. hód i do.hód w tr yśokoł]: dri€ dawa 20.000,00 żł

pnY.hód 57.000,00 ,ł, iochód - 22-000,00 rł
4, lnńe nieruchomoś.i

powiezchnia: Nla DoTYcy

lll.
1, Pośiadam udzi.ły w spółkch handiowYch ż uduiałem gminiych o§ób prówny.h lub pźedśębiorców,

udźi.ły te naiowlą paliet więkży nn 10% ldżiałów W śpólceI

z iąo §łułU osiągiąlemlęhm) wrckU Ub egłm ddchódwrysokóś.i:

', 
Posi3dam udziały w innv.h spółkach handlorych - na]eiY podżć l dbę i eń teńta udziałów: NlE 

'oTYeYz tego §tułu oś ą8iąlemlęłam)wrckUUbie8tymdóchód Wwysokćk:

akcje w spólka.h hand owy.h ż Udż]ałeń gńinńy.h óśób gEwny.h ub pż.dsiębioi.ó0,
Wbjry.h udennicżątakie osoby nal.ży podać li.żbę ]emitenta ak.ji] NlE DoTYaY
ałcje te nanowią pałi.t więl*y ni' 10% atcji w sp,rcei
z tąo ĘtułU crągiąlemk'am) w oku Ub eglymdochódwqsokoł]:
2, Pos]6damakjeWinny.h spdkach haidlowych - należy podać li.żbę iemiteŃa ak.j: NlE DoTYczY
z bgo ĘtUłU ciągiąłemlęłźm) w 6kU Ub €głfr dmhód w wyskośc]:

Nabtł€mFm) lnabył mój ma€on*, ż wtłą.ren em menia Fłmhżn€go do jego maiątku odĘbneld)
od skalbu Pańfua, inneipańfuorej ósoby plawner, jednoiel ęmo}ządu teMoraliegą ich żw]ążków,

rófiUnanejo9oby pĘwne] lub &iążku menopólitalnqo nanępują.e mmie, lfróre podl€€alo żby.iu

wdrcdż.pżeĘĘ! naleaypodaćopiśńieni.idatenabv

lnalełpodaćlorńę pcwną i pu.dmiotdżiałalnoś.i): NlE DoTYcżY

-wspólnie ż innymi olobami
z i4o Mulu oriągiąlemlęlam)WrckU UbeŃń pnYchód Ldochód w Wysokołl:

2 za żądF h dżialalń oł]ą €ośpodalaą u b j.*.ń pn ed§tź W cie |em pe'nomomikiem b kiej dżial, h on
{ńalei podaćformępEwnąi pnedńiotdż ala noś.i): NlćDolYcY

-wspólnie ż innymi osobafr i

z t.go Mulu dsi*nąlem(ęlam) W roku Ub a8|yń dochód w wYsotoki:

W spółi2.h handlowych (iłwa, siedżiba spólk )] NlE DoweY
jeneńalonŁiem anądu (od kiedy)]

je$ematodki.ń 6dYńadżorcżej lod kiedy):

-]e<efr nloŃiem komśjirewiżyjnej lod kedr:
zLegoMJ|L o'ą3, rlemlęl.T)e,oL( (b eŃ- de\ódww} óls.



lnm dochodYBĘg'neż§nłuairudnienia lubinn€j dżia{alno&i

kvot użvskiwanyćh ż tażdąó tyłuiu:

lttxAso sotTY§A _1632,002r,

lx.
składniti mienia ru.homąo o wań.ś.i powyżej 10 000 

'otYch 
{w

Ml.źy podać ma{ą ńod.l i rok prcdutcjl):

FoRD GAtAxY 2ol,. r, Ws?ÓrWłAi{oŚĆ MNĄrKowA
clAcltlll( c-36o 1915 i WslóŁWł^sNość MAJATXoWĄ

zob ląźania piańiężie o kńoś.i powyź.J 10 0 co notyói
okż yarunt , na jakkh żo*ł udżielone (wobć. ko8o, w łiążku

żarbłwej ub zaió ż podan]em

pnypadku pojażd]rw me.haniany.h

W tvF ża.iągnięE k.dw i p.łQk]
ż iakim żdaneni€m, w iałjei Wsokoś.i):

czĘŚĆ B

powynć ośkaddsle składam śuadomylą, iź m podsh*ie
nl.pńydy ub daienie ońwdv iózi k

ań, żrr § 1 kodek! bhe8o ża

uŁ


