Zat. do rozporz^dzenia Ministra Sprawledliwo§ci
z dnia 18 gaidnia 2017r. (D2.U.2017, poz. 2437)

SEKRETARIAT PREZESA
wpt.
dnia

?0?Q

0

OSWIADCZENIE

c stanie maj^tkowym s^dziego, dyrektora s^du oraz zast^pcy dyrektora s^du
PREZ......... ......................
Wfaisciwy urz^d skarbowy
Urz^d Skarbowy
Ja, nizej podpisany(a)
AnnaKlotz zdomu Podgorska
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rowniez w przypadku m^zczyzn)
urodzony(a) 22 stycznia 1968 w Uawie.
zatrudniony(a) w
Wo]ew6dzkim S^dzie Administracyjny w Bydgoszczy, stanowisko - s^dzia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko)
zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^dow
powszechnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z pozn. zm.) oswiadczam, ze w sktad mojego majqtku
osobistego oraz obj^tego matzensk^ wspolnosci^ maj^tkowq wchodz^:
I
Zasoby pieni^zne
1. 6rodki zgromadzone w walucie polskiej: 3 254,77 PLN
2. 6rodki zgromadzone w walucie obcej: 280 EUR
II
Nieruchomosci i tytuty prawne do ich posiadanla
1. Dorn:
powierzchnia; 180,25
polozony na dziatce o powierzchni: 987m2
adres: ul.
tytui prawny: wspdtwtasnosc.
2. Mieszkanie: nie posiadam.
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3. Inne nieruchomosci: nie posiadam.
4. Gospodarstwo rolne; nie posiadam.

III
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zi
(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji)
Citroen C 4 rok produkcji 2008,
KIA Spoilage rok produkcji 2011
IV
Udziafy i akcje w spotkach prawa handlowego
(nazwa spolki, siedziba, wielkosc udziatow, ilosc akcji)
Nie posiadam.
V
Instrumenty finansowe 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 podlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob
fizycznych, uzyskane w okresie roku przed dniem, na ktory skladane Jest
oswiadczenie, o lie ich tqczna wartosc przekracza 10.000 zt, j ich zrodta, z
wyt^czeniem dochodow uzyskanych w zwl^zku z petnienlem urz^du na
stanowisku s^dziowskim albo zatrudnienlem na stanowisku dyrektora sqdu lub
zast^pcy dyrektora s^du^*
Nie posiadam.
Zgodnie z art. 87 § 5a ustawy - Prawo o ustroju s^dow powszechnych
o§wiadczenie sktadane w zwiqzku
z obj^ciem urz^du s^dziego albo powotaniem na stanowisko dyrektora sqdu lub
zast^pcy dyrektora s^du nie

2

Zai do rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci
zdnia 18grudnia 2017r. ( Dz.U.2017, poz. 2437}

zawiera informacji, o ktorych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju
sqdow powszechnych. Oswiadczenie sktadane w zwi^zku z opuszczeniem urz^du
s^dziego albo odwolaniem ze stanowiska
dyrektora s^du lub zast^pcy dyrektora s^du zawiera informacje, o ktorych mowa w
art. 87 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o ustroju s^dow powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia
urz^du albo odwolania do
dnia opuszczenia urz^du albo odwotania.

Vil
Mienie nabyte przez sMadaj^cego oswiadczenie albo jego matzonka od Skarbu
Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzs^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub samorz^dowej osoby prawnej, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu
(podac rodzaj mienia, dat^ nabycia, od kogo)

Nie posiadam ani ja ani m^z.

Vltl
Wierzytelnosci pieni^zne t zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zt
(w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostaty udzielone, wobec
kogo, wjakiej wysokosci, wysokosc pozostatego zadtuzenia)
Umowa kredytu mieszkaniowego „ Wlasny k^t hipoteczny”
z dnia 29 czerwca 2007r. .zaci^gni^ta na kwot^ 300 00,00 PLN - zawarta
z PKO BP SA- okres splaty 15 lat,
pozostata do sptaty kwota kapitatu: 26 837,81 PLN,
Umowa kredytu na zakup pojazdu
z dnia 20 marca 2015r. nr

zawarta z Banif Mais S.A.

Oddzial w Polsce z siedziba w Warszawie,
calkowita kwota kredytu 72 188,05 PLN- ptatno^d 72 raty, pozostalo do sptety
zadluzenie : 18 737,54 PLN.
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IX
Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym
Nie mam dodatkowych danych do ujfcia w oswiadczeniu majqtkowym.

Jestem

swiadomy(a)

odpowiedzialnosci

karnej

za

zlozenie

fatszywego

oswiadczenia.
dnia 4 marca 2020r.
(miejscowosc, data) (podpis)
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