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Po§1Ź5,3 oświadćzćnie suadm świadon) (a), iż na podśa$ie art.2]3 § 1 Kodeksu kańcco
za podanie niep8vdy lub Ztajenie pń[d, grozi kara po7basicn ia solności

:\ic dolFzy dzia]alności ]ł!Ls,órcże] W rolnictł,ic *,zatEsie prcdukcji rcśljnnej
i 7]vicrżęcci, § Jbrmie i zakr€sie gospodańts,a rodżinnego

]Nie doltćZl rad nadzorcz},ch spółdzielni nrieszk iowych.
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