
K O P I A

POUCZENIE

1. Ospba skladajaea oSwiadczenie majgtkowe wypelnia dwiejego integralne cze3ci: w cze^ci A oswiadczenia zawarte sa^
informacje dotyczace stanu tnajatkowego, w czesci B zas informacje dotyczqce daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL,
adresu zamieszkania skIadaj$cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci - niepodlegajace pubIikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie okreslonyrn w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

2. Osoba skladajqca oSwiadczenie majatkowe jest obowiazana do zgodnego z prawd? starannego i zupelnego wypemienia
fcazdej z rubryk oSwiadczenia znajdujqcych si? w poszczeg6Inychjego cz^sciacfa (oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi
aIbo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kieruj^c si? tresci^ zamieszczonych
objainieri.

3. JezeIi poszczeg6Ine cz^Sci i punkty oswiadcxenia nie znajduj^ w konJkretnym przypadku zastosowania, naIezy skre$lic
niewla5ciwe sformulowanie w nich zawarte,

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach poszczeg61nych
cz5sci, punkt6w Iub pozycji, do o$Wiadczenia naIezy do^czyc arkusze formatu A4 zawierajace: uzupetnienie wymaganych
informacji w ukladzJe i Stophiu szczeg6lowoici okre$lonyeh we wfa5ciwych punktach o5wiadczenia, oznaczenie
formuIarza oSwiadczenia, cz^ci, punktu i poaycji, do kt6rych odnosz^ sie te infofmacje, oraz date i podpis skladajacego
o^wiadczenie.

O5WIADCZENIE O StANlE MAJ^TKOWYM

POLlCJANTA

Ja, nizej podpisany(a),

(iMif/imiona i nt&wisko, nazwako rod<nve)

peiniacy(a) shi4b?

O

^oi ATp ^JS- c>L / c 7/
(miejsce(a) pethienia stvtby - aazwa i adres oraz stanowisko slttzbffwe {ttb

po zapoznaniu si? z pr2episaffii ustawy z dnia 6 kwietnia l990 r. o Policji pz. U. z 20ll r.Nr287,poz,
ijqc oiwiadczenie ostanie majatkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy'':

'' We wIaSciwy kwadrat wpisac znak X oraz uzupehuc odpowiednie dane.

Rim mw$ti pGucj* ^ {^Sl



D w zwiqzku z nawi^zaniem stosunku stuibowego

(nalezypodac stanawisko lvbfw*kc|f oraz datf ich objecia)

D wediug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, tj. f > vT.
(aalezypodac rok. za kt&ry skiadanejest ohviadczenie majqikowe)

a w zwi^zku z rozwiazaniem stosunku stazbowego

zaprzestamapeteieniafi<nkcji}

D na i^danie przetozonego wiasciwego w sprawach osobowych

(natitypodat dzien. na kt6ty skiadanejest oswiadczenie)

podaj? wedhig stanu na okre$Iony powyzej dzieri nast^pujqce informacje o skladnikach majqtku posiadanych na terytorium
RzeczypospoIhej Polskiej orazpozajej granicami. x

^

1. Posiadam doiny, mieszkama lub irme nieruchomo$ci/nte^omdatfbd0nniW, mleSztanftrtrhmych irteruch0ffidsci*:

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tyffl zakresie nalezy podac w pkt 2)

Poz.

1

2

3

4

5

Zakres inforraacji

Opis nieruchomosci

(dom, mieszkanie, loka! uzytbowy, plac, dzialka-
rodzaj zabudowy, gaiai, hala, magazyn, iune -
wymient6)

Powierzchnia nieruchomosci W m*

Wskazanie, czy nicruchomosc nalezy
do majatku osobistego osoby sktadaj^cej
oswiadczenie czy do majatku obj^tego
maHensk^ wspolnosci;| niaj^tkowg

Tytui prawny do wfedania nieruchomosci^

(wlasnosc, wsp6hvlasnosc: ma)zenska lub z osobq
trzeci^ - wielko56 udzialu^ udzial we wspolnocie
gruntowej, spoldziclcze wfasnosciowe prawo,
inny tytui- wymieni6)

Forma nabycia nieruchomosci

(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wsp6hvlasnosci, zasiedzenie, inna forma - wymieni6J

Nieruchoraosc 1.

7^^
-2 / t f r /t c-*$

Nief uchomosc 2.

- fc ̂

/ e AJ ( K

Nieruchomosc 3.

AJ fl ^

"

* NiewtaSciwe skresIic.
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Warto& nieruchomosci z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajqcego
t^ warto3c' aIbo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena riabycia z aktu
notarialnego Iub inriegO dokumentu
stwierdzajqcego nabycie nieruchomosci (naIe2y
podac rodzaj i dat? wydania tyCh dokumentow).

W przypadku braku wymienionych
dokument6w podac opis nieruchomoSci
i przybIizona. datejej nabycia lub wybudowania.

2. Postadom gospodar&hvo roliie/nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Zakres informacji

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzondj
w gospodarstwie r0lnyrn produkcji rolnej

Powiera;hnia grlintow rOlnych gospodarstwa rolnego
wha

Rodzaj zabudowy
(dom, hudynfci gospodarcze, iip. stajnia, slod<ila,
inne - wymieni<5)

Powierzchiiia wskazanycfa Wy4ej bttdynk6w w m^

Wskazanie, czy gospotlafstwo nalezy do maj^tku
osobistego osoby skladajaeej o'swiadczenie
czy do majatku objetego malzeiisk^ wsp61noscî
maj^tkow^

Tytul prawny do wfcadania gospCKlarstwem
(vvtasiios6, w;>*polwta<i'nosc: rftat^enska lub z osob^ trzeeig --
wielkoi6 udzialu, uzytkrtwanic wiec2^ste, uzytkowanie,
dzieriawa, udzial we wsp6iocftie gruntowej, inny tytui -
wymienic)

Forma nabycia gospodarstwa
(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wspoiwtasnoscr, zasied^enie, inna forma - wymietiic)

Wartosc gospodarstwa folnego z ostatniego
posiadanego dokumeiitu okreslajacego t^ wartosc
aIbo - w przypadku braku takiego dokumentu - data
i cena nabycta z aktu notafialnego lub innego
dokumentu stwierdzajaeego nabycie gospodarstwa
(nalezy poda6 rodzaj i dst? wydania tych dokument6w).

W przypadku braku wymienionych dokument6w
podac opis gospodarstwa i przyblizona_ date jego
nabycia lub wybudowania.

Gospodarstwo folae 1.

^:

^
^̂
/-

/̂"

Gospodarstwo rolne 2.

x^

/

/
/^

^

7̂"

S
NiewIa^ciwe skre5H6.
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u^

3. fosiadanrzasoby ptenigzBg/nie posiadam zasoo6w pieni$znych*:

Poz.

1

2

3

Zakres infofmacji

Kwotasrodk6w pienieznych zgromadzonych
w walucie polskJej

(suma sfoclkow zgromadzonych w gotowce oraz na
rachunkach biezaeych i lokatach prowadzonych przez banki,
spoidzielcze kasy oszczedno$ciowb-fcredytowe Iub iniie
instytucje finansowe)

Kwota Srodk6w pienieznych zgromadzonych
w walucie obcej

(w rozbiciu na poszczeg61ne waluty - suma 5rodkow
zgromadzonych w gotowce oraz na rachunkach biezacych
i lokatach prowadzonych przez banki lub inne instytucje
finansowe)

Papiery wartoSciowe
(rodzaj, ilosc, data i cena nabycia, a w przypadku papier6w
wartoscJowych w obrocie publicznym - warto^ rynfcdwa
na dzien zlozenia o^wiadczenia)

Przynaleznos<c do
majqtku obj^tego

malzf nskq wspolnosci^
maj^tkowq

/

//

X

Przynalez-nosc do
maji[tku osobistego

skladajqcego
oswiadczenie

/

. . . ..... . , . /

/

Posiadam/posiada itt6j mattofiftk0ca) raiehie nabyte* ^ub nic po3iadaotfa^p<>iiada oni^titaHiOiiiekOug) micnia
tfabytCgo* od Skarbu Pan.stwa, innej panstwowej osoby prawnej, gminy lUb zwii|zku mi^dzygminnego, kt6re podIegalo
zbyciu w drodze prz.etargu:

Poz.

I
2

3

4

5

Zakres inforinacji

Rodzaj mienia

Powierzchnia w ha lub m'
(w przypadku nabycia nierucliomosci
gruntowej, dotnu, niieszJtania)

Wskazanie, czy mienie zostalo nabyte
do maj^tku osobistego czy do majqtku
obJ9tcgo malzeiiskEi wspoliiosciq
maj^tkow4

Tytul prawny do wtadania mieniem
(wtasno^6, wsp61wlasnoSc malzenska lub
z osobq trzeci^ - wielkosc udzialu,
uzytkowanie wieczyste, u2ytkowanie,
dzierzawa, inny tytui - wymieni6)

Dane podmiotu, od kt6rego mienie nabyto
(nazwa i adres)

Skladnik mienia 1.

>AT
'Z-A&A^

Skladnik mienia 2.

te -^
OZ- /O / ^C

Skladnik mienia 3.

AJ /i 2

Niewtasciwe skreslic.
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K 0 P i 4

Wartosc nabytego mienia z ostatniego
posiadanego dokumentu okre31ajacego
t? wartos<5, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnegO lub ihn'ego dokumentu
stwierdzajaeego nabycie mienia
(nalezy poda6 fodzaj i dat? wydania tych
dokument6w)

1. Jcstcm/nie jestcm* czlonklem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rcwi^jnej spdIki prawa handlowego
lub sp6idzielni^:

Poz,

1
2

3

Zakres informacji

Nazwa i adfes sp61ki* sp6tdzielni

Peinione fUnkcje lub zajmowane
stanowiska
(w ̂ m cztofikostwo w zarza<tzie, radzie
oadzorczej, komisji rewizyjnej)

Data rozpocz^cia petnienia fuiikcji
lub zajmowania stanowisk

Podmiot 1.

/
/

t

Podmiot 2.

. . . /. . .

/
/

Podmiot 3.

/

/
/

ud^ialy lub altojo/nie posiadam udzial6wIub akcji* W srp61kach prawa harid)6Wego
niejestem* wsp6lhikiem w6sObowych spolkacb handIowych:

Poz.

1
2

3

4

Xakrts informacji

Nazwa i adres sp6Iki

Hosc i Wiirto^c nominalna wkiadow
lub udziat6w

Ho& i wartosc fiOminalna akcji,
a w przypadku akcji w obrocie
publicznym -^ warto^ rynkowa na dzien
zJozenia oswiadczenia

Data nabycia wkfad6w, udziato w
lub akcji

Sp6lka 1.

! /
/

/
/

Spolka 2.

. . . /
/

/
i

Sp61ka 3. /
A., : . /- /
/

/
I

* Niewlaiciwe skreiIid.
'̂ Nie dotyczy cztonkbstwa w radach nadzorczych sp6Wzielni fflieSzkahioAvych.
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IV

-ProwQdzefcawicgilem(gm)* dzialalnase-go9podarczq-nawfai9ny-raehttnek-lub wsp6lnieainnymi osobomt/nie prowadz$
dzi;ilaliiosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspoInie z innymi osobami*, enraqdgnm/nie zarzqdzam* takq

Iub-jeste*H/nie jestem* przedstawicielem czy tei peInomocnikiem w prowadzeniu takiej dziaIalnoscP:

Poz.

i

2

Zakres informacji

Nazwa/firma prowadzonej lub
zarz^dzanej dziaialnosci gospodarczej,
lub ktorej osoba skiadajaca os"wiadczenie
jest przedstawicielem lub
peInomocnikiem, oraz numer NIP,
REGON lub KRS wlas"ciwy dla tej
dziafalnos*ci

Wskazanie, czy dzialalnoSc gospodarcza
jest przez osob? skladajacq os"w!adczenie
prowadzona czy zarza_dzana, czy jest
przedstawicielem lub pemomocnikiem tej
dzialalno3ci

Podmiot 1.

/
7

Podmiot 2.
/ . . .

7

/ /

Podmiot 3.

/ /

/

l Uzyskalem(am) w roku

Nalezy poda6 w ponizszej tabeli:

* zr6dla uzyskanego przychodu zgodnie z podziafem formuIarza oswiadczenia na cze$ci, w kt6rych zostat wymieniony stan
prawny lub faktyczny zwiazany z uzyskaniem przychodu, np.:

czeS6 A-I; przych6d z najmu nieruchomosci, przych6d z dzierzawy, przych6d z gospodarstwa rohiego (z uwzglednieniem
rodzaju i wysokosci dotacji/doptat), odsetki z lokat bankowych, przych6d z posiadanych papier6w warto$ciowych,

czeSc" A-H: przych6d z posiadanego mienia nabytegp od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, gminy lub
zwiazku miedzygminnego, kt6re podlegak> zbyciu w drodze przetargu,

cze$d A-III: przych6d z tytuhi czlonkostwa w organach stanowiqcych os6b prawnych, udziaty w zysku podmiot6w
gospodarczych wymienionych w tej cz^sci,

czeSc" A-rV: przych6d z prowadzonej Iub zarzqdzanej dziatahio5ci gospodarczej wymienionej w tej cz5$ci,

inne: wynagrodzenie ze stosunku stozbowego lub itosunku pracy, uposazenie, dieta, emerytura lub renta, przychdd
z umowy zlecenia Iub umowy o dzielo, przych6d z tytutu zbycia nieruchomoSci, sktadnik6w mienia ruchomego lub
papier6wwartosciowych, przych6d zotrzymanej darowizny pienieznej lub spadku, przych6dzwygranej pieni^incj wgrach
hazardowych, przych6d z najmu skiadnik6w mienia ruchomego, odsetki od udzielonych pozyczek, przych6d z praw
autorskich, inne niewymienione powyzej zr6dla przychodu *- nalezy okreSlic w tabeli;

* kwoty przychod6w faktycznie uzyskane z poszczeg61nych zr6del;
* przynaIeznoSc przychodu do majatku osobistego skiadajacego o^wiadczenie anx> do majatku objetego maizensk^ wsp61-

noscia majqtkow^.

* Nicwlasciwc skreslic.
'>Nie dotyczy to dzialalnoici wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro51innej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzlonego.
* Zgodnie z art. 31 g 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego I964 r. - Kodeks rodzinny i opiefcunczy fl)z. U. Nr 9, poz. 59, z p6zn. zm.)

do majatku wsp6hiego naIeiq pobraae wynagrodzenia za prac$ i dochody z innej dzialalno5ci zarobkowej kaidego z mafeonk6w oraz
dochody z majatku wsp61nego,jak r6wniez z ma)^tku osobistego kazdego z mateonk6w.



P i A
Cz*id

formularza

A-I

A-II

A-III

A-IV

inne

Okreslenie zrodla
przychodu

D^ if123- A- to, A
x *"

M15^OO*+fcV<c>%<' l

5 FO -s ty AJ E* t<:
5*^c*& &0to t,

Kwota
przychodu

<*6"S"c-
S>cO

x/?. foo,-t5"

Przynalezno^6 przychodu
do maj^tku osobistego albo do
maj^tku obj^tego malzeiisk^

wspdlnosciq maja,tkowq

H ^ ^ ae A > S L < M
t ^ > S ' ^ c J t . / ^ o ^ ^
HA ^ A^TKOC-^ A

/ —

/Y/4-ti^ A^^c^Xl
u^>s/7 cJ c /o o i ^
K* 7A TUecJ>^

Uwagi

Do oswiadczenia ddaczam "^'p^"'^"'^n ienk^ Jnfermacji. o kti>i'ym ihowa w^kt 3onczefttaa w^kt 4 3

Powyzsze oswtadczenie skladam ^wiadomy(a) odpowicdziaInosci dyscyplinarnej przewidzianej w art, 132 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o PoUcji ODz- U. z2011 r. Nr 287, poz. 1687,z p6zn.ztti.)-

fmiejjcowosc i data ztozenia oiwiadczenia)

NiewIasciwe skreSlic.
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CZ%S<: B

^nformacje niepodlegajace publikacji w Biuietynie Informacji Publicznej w zakresie okresIonym w art. 62 ust. 7 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o PoIicji)

Ja, nizej podpisany(a),

c>s t
ijkO, tiazwisko rodowe)

urodzony(a). , w.
(dala wodzenia) (miejsce urodzenia)

PEShL __

oswiadczam, ie:

I. zaraieszkuje ood

(doMadny adres Kunieszfcania - ulica. nr domu, nr lakalv, miejscowo&. kodpacst&*j,

2. domy, micszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomo5ci wyntienione w cztjsci A-I pkt I i 2 oraz cze^ci A-H
pofozone sq w:

Czesc i punkt
fonnularza, w ktorych
opisano nicruchoninsci

"2A

Okrejlenie nicruchomosci

7A^i^ ^

^X( <SZ-AJ iLc

Adres miejsca polozenia nieruchomo^ci

(ulica, nrdomu, nr lokatu, miejscowo&c. kodpocztowy)

AJ<2 ^

Powyisze oswiadczcnie skfedam 5wiadomy(a) odpowiedzIalnosci dyscypIinarnej przewidzlanej w art. 132 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji 03z. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z p6zn. zm.).

(mii'jscowoxc i data ziotenia ofaiadczenia)



AaraczmK nr i
do OSwiadczenia o stanie majatkowym policjanta za rok 2013 Jacka Partyki Komendanta Powiatowego Policji w Lfborku

1. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomosci

--4 (

Poz.

i

2

3

4

5

6

Zakres informacji

Opis nieruchomosci

Powierzchnia nieruchomosci w
m2

Wskazanie, czy nieruchomosc
nalezy do majatku osobistego

osoby skladaj^cej oSwiadczenie
czy do majatku objetego
maizenska_ wsp61nosci^

majaticowa

Tytul prawny do wladania
nieruchomosci^

Forma nabycia nieruchomosci

Wartos'<; nieruchomoSci z
ostatniego posiadanego
dokumentu dokumentu

okreslaja,cego te wartoSd albo -
w przypadku braku takiego

dokumentu - data i cena
nabycia nieruchomosci,

W przypadku braku
wymienionych dokumentow
podac opis nieruchomoSci i

przybliion^ dat? jej nabycia lub
wybudowania.

Nieruchomosc 1

dom

Pow. uzytkowa
136,6m2

Matzenska
wspomoSd
majatkowa

NieruchomoSc
obciq^ona

hipotek^narzecz
kredytodawcy

wlasnoS<i

wybudowanie

Budynek
mieszkalny,
parterowy z
uzytkowym
poddaszem,

wybudowany w
2007 roku

Nieruchomo$d 2

Budynek
gospodarczy

48,5m2

MaJzenska
wspohioS6
majqtkowa

wlasnoS6

wybudowanie

Budynek
gospodarczy,
parterowy,

wybudowany w
2007 roku

Nieruchomos<S 3

Dziatka - grunty
rohie - na kt6rej

wybudowane
zostafy dom i

budynek
gospodarczy

wskazane jako
nieruchomoS6 1 i
nieruchomo66 2

31 900m2

Malzeiiska
wsp6InoS6
majaj:kowa

Nieruchomosc
obciqzona

hipotek^ na rzecz
kredytodawcy

wlasnos6

kupno

Nieruchomo56 4

Dzialka - grunty
rohie

16888m2

Malzenska
wsp61no^6
majaj:kowa

wlasno&6

kupno

Nabyte lacznie jako dziatki
niezabudowane w dniu23.10.2002r.

za kwote. 9 970,- zl

Nieruchomo^ 5

Niezabudowana
nieruchomoS6

gruntowa
- grunty rolne

9600m2

Matzenska
wspolno^(5
majatkowa

wlasnosd

kupno

Nabyta w dniu
29.12.2000r.za
kwot? 2 778,- zl

Nieruchomo$(5 6

Niezabudowana
nieruchomo^ -

lasy i grunty Ies"ne

4536m2

Malzenska
wsp61nosc
majatkowa

wlasnosc

kupno

Nieruchomo& 7

Niezabudowana
nieruchomoSd -

grunty rolne, lasy
i grunty lesne

6407m2

Malzenska
wsp6Ino^(S
majqtkowa

wlasnosc

kupno

Nabyte iacznie w dniu23.09.2004 r. za
kwote 8 300,- zl

o



*

Zat^cznik nr 2
do Oswiadczenia o stanie majfltkowym policjanta za rok 2013
Jacka Partyki Komendanta Powiatowego PoIicji w L$borku

n

1. Posiadam/posiada moja matzonka mienie nabyte od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, gminy lub
zwi^zku mi^dzygminnego, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu:

Poz.

1

2

3

4

5

6

Zakres informacji

Rodzaj mienia

Powierzchnia nieruchomo$ci w m2

Wskazanie, czy mienie zostato nabyte do majatku osobistego czy do
majatku objetego malzenska wsp61noscia majatkowa

Tytul prawny do wladania nieruchomoscia

Dane podmiotu od kt6rego nabyto mienie

Wartosc nieruchomo$ci z ostatniego posiadanego dokumentu dokumentu
okreslajacego te warto^ albo - w przypadku braku takiego dokumentu -

data i cena nabycia nieruchomosci,
W przypadku braku wymienionych dokument6w podad opis nieruchomosci

j przyblizona date jej nabycia lub wybudowania.

Skladnik tnienia 1

Niezabudowana nieruchomosc
gruntowa

- grunty rolne

9600m2

Do majatku objetego malzenska
wsp61no^ci4 majatkowg

wlasnosc

Agencja Wlasnosci Rolnej Skarbu
Panstwa - 0ddzial Terenowy w

Gdansku

Nabyta w dniu 29.12.2000 r.
zakwote2778,-zl

Skladnik mienia 2

Niezabudowana
nieruchomos"c' - lasy i

grunty lesne

4536m2

Do majatku objetego
malzerisk^ wsp6mo5ci^

maJ4tkow4

wlasno^d

Skladnik mienia 3

Niezabudowana
nieruchomos"c' - grunty

rolne, lasy i grunty les"ne

6407m2

Do majatku objetego
matzenska wsp61no^cia

majatkowa

wlasnosc

Agencja Nieruchomosci Rolnych - Oddziat Terenowy
w Gdansku

Nabyte ta_cznie w dniu 23.09.2004 r.
zakwote8300,-zl
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2. domu, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomosci wymienione w czeici A-I
pkt 1 i 2 oraz czesci A-II polozone sâ  w

Czesc i punkt
formularza, w ktorych
opisano nieruchomosci

A-I pkt 1

A-I pkt 1

A-I pkt 1

A-I pkt 1

A-I pkt 1
A-II pkt 1

A-I pkt 1
A-II pkt 1

A-I pkt 1
A-H pkt 1

Okreslenie nieruchomosci

Nieruchomosc 1

Nieruchomosc 2

Nieruchomosc 3

Nieruchomosc 4

Nieruchomosc 5
Skladnik mienia 1

Nieruchomosc 6
Skiadnik mienia 2

Nieruchomosc 7
Skiadnik mienia 3

Adres miejsca pok>zenia nieruchomosci
(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowos6, kod

pocztowy)

i.
dzialka oznaczona w ewidencji gruntow

nr )

dzialka oznaczona w ewidencji gruntow
nr

dzialka oznaczona w ewidencji gruntow
nr

dzialka oznaczona w ewidencii gruntow
nr

dzialka oznaczona w ewidencji gruntow
nr

, -*'-v>


