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O^WIADCZENIE
o stanie majqtkowym s^dzlego, dyrektora sqdu oraz zast^pcy dyrektora sqdu
Wfasdwy urz^d skarbowy
Urzqd Skarbowy w
Ja, nizej podpisany(a)

Mirella Teresa tent z domu Dziobko

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rowniez w przypadku m^zczyzn)
urodzony(a) 16 sierpnia 1967r. w Bydgoszczy

Woiew6dzl« S^d Administrscyjny
w gydgoszczy
SEKRETARIAT PREZESA

wpt.

dnia

PREZ.

2020 -OV 2 7
.Zat

zatrudniony {a) w Wojewbdzkim Sqdzie Administracyjnym w Bydgoszczy
{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.) oswiadczam, ze w sklad mojego majqtku osobistego oraz obj^tego malzenskq wspdlnoici^
majqtkowq wchodzq:
I
Zasoby pienieine
1. Srodki zgromadzone w walude polskiej: llOtys. zl
2. Srodki zgromadzone w walude obcej: brak

NieruchomokI i tytuty prawne do ich posiadania

1. Dom:
powierzchnia: 180
polozony na dziake o powierzchni: 1260
adres: ul.
tytuf prawny; mafzenska wspoinosd majqtkowa
2. Mieszkanie:
powierzchnia: 37,9m^
adres
tytut prawny: wspotwtasno^d, 1/6 udziatu
3. Inne nieruchomoki:
powierzchnia: 1260
adres; dzialka pod domem adres i prawo jak wyzej
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4. Gospodarstwo rolne:
- brak
rodzaj gospodarstwa:..
powierzchnia:........
adres:
rodzaj zabudowy:..................................................................................................................
tytut prawny (wlasnosc, wspdtwiasnoic, uzytkowanie wieczyste, dzieriawa, inny tytuf, podac Jaki):

Z tego tytutu osi^gn^tem (osi^gn^am) w ubiegtym roku dochbd w wysokosci:

III
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyiej 10.000 it
(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podad mark^, model i rok produkcji)

VOLVO V 40 z2013r.

IV
Udzialy i akcje w spotkach prawa handlowego
- brak
(nazwa spdfki, siedziba, wielkosc udziatow, ilosc akcji)

V
Instrumenty finansowe w rozumienlu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocle instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niz wskazane w pkt IV
(rodzaj, iloic i wartosd)

•brak

VI
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Dochody podlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osdb Ozycznych, uzyskane w okresle roku przed
dniem, na ktdry sktadane jest oswladczenie, o Me ich tqczna warto^d przekracza 10.000 zt, i ich zrodta, z wylqczeniem
dochodow uzyskanych w zwigzku z petnieniem urz^du na stanowlsku SQdzIowskim albo zatrudnieniem na stanowisku
dyrektora sqdu lub zast^pcy dyrektora s^du 1

- brak

VII
Mienie nabyte przez sktadajqcego oiwiadczenie albo Jego matzonka od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby
prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiqzkow lub samorzqdowe] osoby prawnej, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu
(podac rodzaj mienia, dat? nabycia, od kogo)

- brak

VIII
Wierzytelnokl plent^zne t zobowiqzania pienl^zne o wartosci powyzej 10.000 zt
{w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostaJy udzielone, wobec kogo, w jakiej
wysokosci, wysokosc pozostalego zadluzenia)

- brak
IX
Inne dodatkowe dane o stanie majatkowym

-brak
Jestem swiadomyja) odpowiedzialnoici karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

(miejscowosc, data) (podpts)

Y

Wo|8w6d7ici Sqd AdmtWotfaByjiiy

w Bydgoszczy
SEKRETARIAT PREZESA
wp{.

dnia

PREZ.

2020 -O'!- 2 7
Zii

