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obowiązanaiest do zgodnegoz p.awdą starannegoI zupelnegowypelnieosoba skladającaoświadczenie
nia każdeiz rubryk.
Jeże|iposzczegó|n.rubrykinie znajduiąw konkrctnympr,ypadkuzaslosowania,na|eżywpisać.d9.!9!bt:
czv".
gkładnikówmaląl.
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prżJna|eżność
ośw|adcz€ n ieobowiązanaiest okreś|ić
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.
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1 . oom o powierzchni:
mężą
tytułprawny:własność
2 . lllieszkanieo powieżchni:niedotyczym,' o wańoŚci:niedotyczy
tytułprawny:nie dotyczy
rolnel
Gospodarstwo
55,50ha
ro|ne,powieŻchnia:
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1. Posiadamudziaływ spółkachhand|owych
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w rokuubiegłym
osiągnąłem(ęŁm)
Z tegotytułU
- należypodać|iczbęi emitentaakcji|nie dotyczy
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niedotyczy
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nie dotyczy
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