Oswiadczenie o stanie maj^tkowym s^dziego, dyrek
zastQpcy dyrektora s^du.

SEKRETARIAT PREZESA

Dz.U.2017.2437z dnia2017.12.27 Status:Akt obowiqzuj^cy Wersja od:27 grj^nia

_y^_

ZAtACZNIK
OSWIADCZENIE

PREZ...........

0 stanie majqtkowym s^dziego, dyrektora sqdu oraz zastQpcy dyrektora'sqdu
Wfasciwy urz^d skarbowy

u
370t^N/M IP-

Ja, nizej podpisany(a)

&

(Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rowniez w przypadku m^zczyzn)
....

urod2ony(a)......

w

... /...............................

zatrudniony(a) w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko)
zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r, - Prawo o ustroju s^ddw powszechnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z pozn. zm.) o^wladczam, ze w sklad mojego maj^tku osobistego
oraz objetego malzensk^ wspdlnoscig maj^tkow^ wchodz^:
I
Zasoby pienl^zne
1. Srodki zgromadzone w walucie polskiej:

........... £^...9.09......L...

2. Srodki zgromadzone w walucie obcej:...

5r.9..Zr.... Z9..9.0.

/•

NieruchomoSci i tytuly prawne do ich posiadania
1.Dom;

■

'

powierzchnia:........
pofozony na dziakre 0 powierzchni:

m2

adres:...........................................
tytui prawny:................................
2. Mieszkanie:
powierzchnia:^}.^ m2
adres;

UrA,..',

... ±uCt9..9£F...

tytui prawny:

U

'Til

oV..^

3. Inne nieruchomo^ci:
powierzchnia:

m2

adres;..........
tytui prawny (wiasno^d, wspoiwiasnoSd, inny tytui - podac jaki oraz inne dane);

4. Gospodarstwo rotne:
rodzajgospodarstwa:..
powierzchnia:....

m2

adres:................
rodzajzabudowy:
tytui prawny (wiasno^d, wspdiwiasnoSd, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytui,

.Zal.

podai jaki):....................................................................................................
Z tego tytulu osiqgngtem (osi^gn^tam) w ubieglym roku dochbd w wysoko^ci:

Rzeczy ruchome 0 wartoSci jednostkowej powy4eJ 10.000 zl
(w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy podai mark^, model i rok produkcji)

^ 7..

:^.Q:.0y' Q.^yQi....

... ''

IV
Udzialy i akcje w spdikach prawa handlowego
(nazwa spdiki, siedziba, wielkoii! udzialdw, ilo^^ akcji)

z
V
Instrumentyfinansowe w rozumieniu art. 2 ustawyzdnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z2017r. poz. 1768) inne niz wskazane w pkt IV
(rodzaj, iloS(; i warto^O

VI
Dochody podlegaj^ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych,
uzyskane w okresie roku przed dniem, na ktdry skladane jest o^wladczenle, o lie ich
Iqczna wartoSd przekracza 10.000 z1. i ich irddia, z wylqczeniem dochoddw uzyskanych
w zwl^zku z pelnieniem urz^du na stanowisku s^dziowskim albo zatrudnleniem
na stanowisku dyrektora s^du iub zast^pcy dyrektora sqdu''>

DZgodniezart. 87§ 5a ustawy- Prawo o ustroju s^ddw powszechnych o^wiadczenie skladane wzwi^zku
z obj^ciem urz^du Sfdziego albo powofaniem na stanowisko dyrektora s^du Iub zast^pcy dyrektora s^du nie
zawiera informacji, o ktdrych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju s^ddw powszechnych.
Oiwiadczenie sk+adane w zwi^zku z opuszczeniem urz^du s^dziego albo odwo+aniem ze stanowiska
dyrektora s^du Iub zast^pcy dyrektora s^du zawiera Informacje, o ktdrych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy Prawo 0 ustroju s^dow powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urz^du albo odwolania do
dnia opuszczenia urz^du albo odwolania.

VII
MIenie nabyte przez sktadaj^cego oSwIadczenle albojego mattonka od Skarbu Partstwa,
innej partstwowej osoby prawnej, Jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkdw lub
samorz^dowej osoby prawnej, kt6re podlegato zbyclu w drodze przetargu
(podaC rodzaj mienia, date nabycia, od kogo)

VIII
WIerzyteinoSci plenletne I zobowi^zanla pieniezne o wartoScI powyzej 10.000 zi
(w tym zaciegniete kredyry i pozyczki, warunki na Jakich zostaly udzielone, wobec kogo,
wjakiej wysokoki, wysokok pozostalego zadluzenia)

.I..
...........................................................

............

IX
Inne dodatkowe dane o stanle maJetkowym

Jestem §wiaclomy(a) odpowledzialnoki karnej za z+ozenie fafezywego oSwiadczenia.
............. ,.....O S
................
(miejscowosd, data) {podpis)
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