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Zasoby pienietne: 

- Brodki pienietne zgromadzone w walucie polskiej: 14.100,73 PLN 

- Brodki pienietne zgromadzone w walucie obcej: 300 USD 

- papiery wartolciowe: AKCJE 

na kwote: 135.906.80 PLN 

11. . 

1. Dom o powierzchni: Nie dotyczy, o wartoBci: Nie dotycq. 

.......................... tytul prawny: Nie dotyczy 

2. Mieszkanie o powierzchni: Nie dotyczy, o wartolci: Nie dotyczy 

......... 
tytul prawny: Nie dotyczy ......................... 
3. Gospodarstwo rolne: 

. . . . . . .  rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy. .............., powierzchnia: 
o wartohci: Nie dotyczy. ............................. 
rodzaj zabudowy: Nie dotyczy.. ............................ 

tytul prawny: Nie dotyczy ............................ 
z tggo tytuiu osiqgnqlemlelam) w roku ubieglym przych6d i 

..................... doch6d w wysokoSci: Nie dotyczy 

4. Inne nieruchomoBci: 

I. powierzchnia: DZIW(A t - , pow. 492 m2( rozpoczeta 
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pow. 175 m2 w ramach maliehskiej 
wsp6lno4ci majatkowej) 

o wartoSci: 59.040 . zlotych- dziaaka, wart066 budynku wg stanu wykoficzenia 
850.000 zaotych 

tytul prawny: wlasno66 nabyta na podstawie umowy z dnia 19 lutego 2007 r. 
zawartej w f o m i e  aktu notarialnego N -P. A nr 
1333/2007 ............................ 














