Zat. do rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwokt
z dnia 18 grudnia 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2437)

OSWIADCZENIE
o stanie maj^tkowym s^dziego, dyrektora sgdu oraz zastQpcy dyrektora s^du
Wtasciwy urzqd skarbowy
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Wojewddzki S^d Administracyjny
IV Bydgoszczy

... SEKRCTARIAT PREZESA
wp}.
driia

Ja, nizej podpisany(a)
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(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rowniez w przypadku m^zczyzn)

bMMit

urodzony(a)

,ZaE

PREZ.

w

zatrudniony (a) w...
(miejsce zatrudnienia, stanowisko)
zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sqdow powszechnych {Dz. U. z 2016 r. poz.
2062, z pozn. zm.) oswiadczam, ze w sktad mojego maj^tku osobistego oraz obj^tego matzehsk^ wspolnosciq
maj^tkow^ wchodzq:
I
Zasoby pieni^zne
1. Srodki zgromadzone w walucie polskiej:
2. Srodki zgromadzone w walucie obcej:...

Nieruchomoki i tytuty prawne do ich posiadania
1. Dom:
powierzchnia:
potozony na dzialce_o_powi^zchni:
adres:

VJ.

tytui prawny:.....

O

I-

2. Mieszkanie:
powierzct^ia: -1^,.^: ;m^
adres: .1

—-------------------------^^
tytut prawny: .tC^'
3. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: .ijfiO

- ri

adres:...._

r

tytut prawny (wtasnosc, wspotwiasnosc, inny tytui- podac jaki oraz inne dane):
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Za<- do rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci
z dnia 18 grudnia 2017r, (Dz.U. 2017 poz. 2437)

4. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia:

m2

adres:

^ I ■

T

rodzaj zabudowy:
tytul prawny (wtasnosc, wspotwtasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytul, podac jaki):

Z tego tytufu osi^gn^tem (osiggn^tam) w ubiegtym roku dochod w.wysokosci:

111
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zt
{w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji)

^

mmw.

IV
Udziaty i akcje w spolkach prawa handlowego
(nazwa spotki, siedziba, wielkosc udzialow, ilosc akcji)

V
Instrumenty finansowe w rozumleniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie Instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) Inne niz wskazane w pkt IV
{rodzaj, ilosc i wartosc)
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z dnia 18 grudnia 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2437)

VI
Dochody podlegaj^ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych, uzyskane w okresie
roku przed dniem, na ktory sktadane jest oswiadczenie, o ile ich f^czna wartosc przekracza 10.000 zt, i ich
irodta, z wyt^czeniem dochodow uzyskanych w zwi^zku z pefnieniem urz^du na stanowisku s^dziowskim
albo zatrudnientem na stanowisku dyrektora s^du lub zast^pcy dyrektora sgdu 1

VII
Mienie nabyte przez sktadajgcego oswiadczenie albo jego mafzonka od Skarbu Panstwa, innej panstwowej
osoby prawnej, Jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwigzkow lub samorz^dowej osoby prawnej,
ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu
(podac rodzaj mienia, dat^ nabycia, od kogo)

VIII
Wierzytelnosci pieni^zne i zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zt
(wtym zaciqgni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostaty udzielone, wobec kogo, wjakie] wysokoki,
wysokosc pozostafego zadtuzenia)
^
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IX
Inne dodatkowe dane o stanie maj^tkowym
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Jestem swiadomY(a) odpowiedzialnosd karnei 7a_7to7on'e

oswiadczenia.
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