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|'omtlrski tirząĺl Wojervĺidzki rv Gĺluńsku
Zespól do Sprarv Ochroll-v Inľoľnlacji \icjawlt1'ch

ul. okopow'Ä21lŻ7

80-8l0 Gdańsk

\\i tlarviązuritr do pismn Wojl'rvtld1' Pontĺrrskicgo z dllia 20 rt'l'ześlliu 2()l7l'. illfbnntlic.
żc rľ nrtlim oś'uviadczcľliumaiątko\\nnl Złożollylll\ľg stanu na dzień _]l gnlr.1nia ]()lóľ
rr' cz.cści Ä nkt lI.3 i 4 bvlo:
..3. Gospcltlarst\vĹ) rolne

:

roclzaj gtls1rcldarstlvł'. gł.lspoĺIurslwo rolłtĺt-huldlolĺ,epor'vierzcłlllía: 3],27 ltu

zl

tr rł'trl1tlści: 33().000,00
rocizLr.j zabLldĺlrr1,

t1'iLtl prrrvn.\ :

'.

btld-v:nek 3ospodurcz1' W|fgx11111, tlł Cerrę tej

nierucllolltości

mfljqtek ĺ,ltlsłt),14,40 hu. nałżcliskĺsľspóInośćmajĺ1lkllłvu-I(l,87 hu

w roktl ubiegl.v-ln pľzyclród i docllód rv r.r'ysokclści
/_ tĺ"go tJ'tułu osiąglląłem ĺ'ęłĺnl)
nie osiqgnĺpłern doch odu
_l lnlle nienlchonrości :
pÜ$iťľZcłlrria'. grunÍ7, rolne O potĺ'ierłhltiőő,I3 ha
: 5ó5,000,00 zl
nlalżełi'łkuwspóIność' lłltýqlkoĺ,a
t1'tul pralvnv : mnjqtek własns, 4I,82
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nkŕ ll__1 i J nĺlrvinnĺl hr,ć:
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ľodz.a'j gĺls1xldlľstrr".t'. ltic
ll \van()ścĺ: nie ilolyczy
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t-lttll pra''r'll v'. tl ił: iltlts,1'x1,
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nicľtlcľl(!ll1tiści
:

pĺlrľicľzclrlriit:grlłlll'1, ľilI!Ie o poĺł,icrĺ.chnió6.]J hu

:

[) \\uľl'()ści

565.()00,00

iI

t\tul pl'.lullv : lnĺýĺptľklĺslttn)' 4l,82 Itĺt, łłtulil:úskcwspĺilnośćľłtujĺtl{owu- 24,-łI ltu
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1lĺlrłicrzclttlilr: ltieľucItołttĺlśĺ|
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l'tlclza'i ZĹlbud()\\\, : huĺl.|,ltck gĺll;puilurcz,.|'xJlitiltt.|,
ĺ_vtttl pritrr'llr ''

rr' cze'ści ,Ą

ntujqÍek wIustl.1, l4,40
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ť!!lry tej nicľllchĺllllu:łc'i

ha. mulżllńsku wspóluość'uujqlhllw'u- ĺ6,87 hl"

nkt. \/I br'lĺl

,.Z tegtl t!'tułu tlsiłgnalenl (.-lanl)rv roku bież'ącym prz1,clrod iilochócl rł'rł'Ystlktlści

PRZI'CHoD - 3.528.936'67

DoCIIoD -

łl

ő65.509,4I zĺ"

rv cześci A rllĺt. VI norvinno br'ć:

,,Z tego t}'tulu osiągnałem (elĺrnr1 w ľoku biezucy"trl prz1'clrĺld iclc'chćld w rvv'sokośct

PRZ'I'CH}D _ 3.528.93ó,67
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20l6 r., poz. 446 ze zlll.1
dokollnlo v)'lqczenia z udostępnienią ĺ, Biulealúe Ilfonnacji Ptlblicznej inf,onnclcji o ttdresie zalnieszkallicl sktadajr\cego
oślĺ,icldczeliemajcftkolĺ,e oľoz o miejscu połoŻenia lúelzchomościlnkazan;'cll ĺ, oślĺ'ictdczellÍtt'
Na poc]staĺ:ie tlü' 24i. tlst

ustalý),z dľlia B mcn'ctt t990 ľ' o scttlloľzt1dzie

LI.

W1,lqczenia dokonala ltagdąleną Żnidziliską, inspektoľ lĺ,ojal,ódzki Zespolu ds. ocln'ony lllfonnacji Niejalľł4'cll
o r s k i e go Uľz ę d u ł'ľ'oja ĺ'ó d zk ie go ĺ' G d cni sk u.
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