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o stanie maj^tkowym s^dziego, dyrektora s^du oraz sastfpcy dyrektora s^du
Wlasciwy urz^d skarbowy
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,Zai

LJrz4d Skarbowy w'
Ja, nizej podpisany(a)
Joanna Janiszewska-Ziotek (z domu Janiszewska)
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rowniez w przypadku m?zczyzn)
urodzony(a)24 maja 1967r. w Toruniu
zatrudniony(a) w Wojewodzkim S^dzie Administracyjnym w Bydgoszczy - s?dzia
(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 p6zn. zm.) o^wiadczam, ±e w sklad mojego majqtku osobistego
oraz obj?tego malZensk^ wspolnosci^ maj^tkow^ wchodz^:
I
Zasoby pieni^zne
1. Srodki zgromadzone w walucie polskiej: 23 034 zt
2. Srodki zgromadzone w walucie obcej:
nie posiadam
II
Nierucbomosci i tytuly prawne do ich posiadania
1. Dom:
powierzchnia:

m2

polozony na dzi^ce o powierzchni:
adres:
nie posiadam

m2

tytid prawny:

2. Mieszkanie:
powierzchnia; 62
adres:
tytid prawny: spoldzielcze prawo wlasno^ciowe
3. Inne nieruchomoici:
powierzchnia:
adres:

tytul prawny (wlasno^c, wspdhvlasnosc, inny tytut - podac jaki oraz inne dane);
nie posiadam
4. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia:

m2

adres:
nie posiadam
rodzaj zabudowy:
tytul prawny (wiasno^d, wsp6hvlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytul.
podac jaki):
Z tego tytuhi osi^gnqiem (osi^gn^iam) w ubieglym roku dochdd w wysokoici:
me osiqgam
III
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zl
(w przypadku pojazddw mechanicznych nale^ podac mark?, model i rok produkcji)

nie posiadam
IV
Udzialy i akcje w spotkach prawa handlowego
(nazwa spotki, siedziba, wielkosc udzi^ow, ilosc akcji)
nie posiadam

V
Instrumenty flnansowe w rozumieniu 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)
Nie posiadam

VI
Dochody podlegajs{ce opodatkowaniu podatkiem docbodowym od osob fizycznych,
uzyskane w okresie roku przed dniem, na ktory skladane jest oswiadczenie, o ile ich
f^czna wartosc przekracza 10.000 zl, i ich zr6dta, z wyi^czeniem dochodow uzyskanych
w zwiqzku z pelnieniem urzfdu na stanowisku sfdziowskim albo zatrudnienicm
na stanowisku dyrektora s^du lub zast^pcy dyrektora sqdu’^
nie uzyskalam

VII
Mieoie nabyte przez skiadajqcego oswiadczenie albo jego malionka od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow iub
samorzqdowej osoby prawnej, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
(podac rodzaj mienia, dat^ nabycia, od kogo)
nie nabylam

VIII
Wierzytelno^ci pieni^ne i zobowi^zania pieni^ne o warto§ci powyzej 10.000 zl
(w tym zaciggni?te kredyty i po2yczki, warunki najakich zostaty udzielone, wobec kogo.
w jakiej wysokosci, wysoko^c pozostatego zadhizenia)
- kredytkonsolidacyjny udzielony napodstawie umowy zawartej 26.04.2018r. zPKO BP .
Kwota udzielonego kredytu 175 942 zl ro^otona na raty piatne przez 96 m-cy; do splaty na
dzien 31.12.2019r. pozostalo 142 254, 95 zl
- zadhizenie wobec Sadu Okr^gowego w Toruniu ( z tytuhi nadplaty wynagrodzenia) splacane
na warunkach ugody zawartej z Prezesem SO w Toruniu - splata w rownych ratach po 500 zl
m-nie przez okres 36 m-cy; do splaty pozostala kwota 6 000 zl.

IX
Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym

Jestem ^wiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia.
oCl/. ^20
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