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O^WIADCZENIE
o stanie maj^tkowym s^dziego, dyrektora s^du oraz zaSftiE&y-dy.rcktora'a^du

WJa^iwy urz^d skarbowy
»• ••

Ja, niiej podpisany^

tlASi....................................
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rdwnieZ w pr^'padku m^Zczyzn)
w...

urodzonj^
/

zatrudniony(X) w

.u..}

/

(miejsce zatrudnienL

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 p6in. zm.) oswiadczam, Ze w sklad mojego maj^tku osobistego
oraz obj^tego malzensk^ wspdlnoici^ maj^tkow^ wchodzq:

I
Zasoby pieni^ine

1.

^rodki zgromadzone w walucie polskiej:

2.

Srodki zgromadzone w walucie obcej:

/

i

II
Nieruchomoici i tytuly prawne do ich posiadania
1.

Dom:

------

powierzchnia:
polotony na dzialce o powierzchni:
adres:..... ...... .................................
tytul prawny:..... 7.....................
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1

2.

Mieszkanie:
powierzchnia;

1?J.}

■

adres
tytut prawny:
3.

.....

Inne nieruchomoici:

^f(^)

: JJy.. .....

powierzchnia:..
adres:

j podad jaki or^ inne dane):

tytut prawny (wiasno^d, wspohvlasnoid. i
' ''Tio/V
US
4.

Gospodarstwo rolne:

1

rodzaj gospodarstwa;
powierzchnia:
adres: ...Trrr.~
rodzaj zabudowy:....

TTTTmI ■■ 11 i_i

tytut prawny (wiasnosc, wspdhvtasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytui,
podacjaki):..............................................................................................................................
Z tego tytulu osi^gn^Jem (osi^g^am) w ubieglym roku dochdd w wysokosci:

111
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyiej 10.000 zl
(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podad mark?, model i rok produkcji)
.... ..............

IV
Udzialy i akcje w spotkach prawa handlowego
(nazwa spotki, siedziba, wielkosd udzialdw, ilosd akcji)
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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, ilo^d i warto^c)

VI
Dochody podlegajqce opodatkowaniu podatkicm dochodowym od os6b fizycznych,
uzyskane w okresie roku przed dniem, na ktory skiadanc jest oswiadczcnie, o ile ich
t^czna warto^d przekracza 10.000 zt, i ich zrddta, z wyl^czeniem dochoddw uzyskanych
w zwi^zku z pelnieniem urz^du na stanowisku s^dziowskim albo zatrudnicniem na
stanowisku dyrektora s^du lub zast^pcy dyrektora s%du'^

Zgodnie z art 87 § 5a ustawy - Prawo o ustroju s^ddw powszechnych oswiadczcnie skiadane w zwi^zku
z obj^iem ura?du s^dziego albo powolaniem na stanowisko dyrektora s^du lub zast^pcy dyrektora s^du nie
zawiera informacji, o kt6iych mowa w art. 87 § I pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju sgd6w powszechnych.
Oswiadczcnie sktadane w zwi^u z opuszczeniem urz?du s^dziego albo odwolaniem ze stanowiska dyrektora
sqdu lub zastfpcy dyrektora s^du zawiera informacje, o ktdrych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo
0 ustroju s|d6w powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urz?du albo odwotania do dnia
opuszczcnia urz?du albo odwolania.
3/4

VII
Mienie nabyte przez skiadaj^cego oswiadczenie albo jego matzonka od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednosteksamorz^du terytorialnego, ich zwiqzkow lub
samorzqdowej osoby prawnej, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
(podac rodzaj mienia, dat? nabycia, od kogo)

VIII
WIerzytelnosci pienifzne i zobowi^zania pieni^ne o wartosci powyzej 10.000 zl
(w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostaly udzielone, wobec kogo,
w jakiej wysoko^ci, wysokosc pozostalego zadlu^enia)

.MI13Qom

4
......................................................

Inne dodatkowe dane o stanie maj^tkowym

Jestem swiadoiny(a) odpowiedzialno^ci karnej za zlozenie faiszywego oswiadczenia.
■^ojewSdzki S^d Administracyjny
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