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OSWIADCZENIE

PR^.^)-^.ni®..':t).?JdlKQWym..S.?4ziego, dyrektora s^du oraz zast^pcy dyrektora s^du
V\fta6ciwy Urz^d Skarbowy ; Urzgd Skarbowy w
Ja, nizej podpisana Elzbieta Piechowiak z domu Warda
Urodzona 06.03.1962r. w Bydgoszczy.
zatrudniona w Wojewodzkim S^dzie Administracyjnym w Bydgoszczy
na stanowisku s^dziego
zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^dow powszechnych
(Dz. U.Z2016 r. poz. 2062, z pozn. zm.) oSwiadczam, ie w sklad mojego majqtku
osobistego oraz obj^tego mateertsk^ wspdlnosci^ maj^tkow^ wchodz^:
I
Zasoby pieni^zne
1. Srodki zgromadzone w walucie polskiej: 277.020,85 PLN
Srodki zgromadzone w walucie obcej: 1300 USD, 2500 EURO
II
Nieruchomosci I tytuty prawne do ich posiadania
1.

Dorn:
powierzchnia: 189,5
potozony na dziatce o powierzchni: 895
ad res:
tytut prawny ; wspohwtasnosc maj^tkowa malzeriska

2,

Mieszkanie:
powierzchnia: 80
adres:
tytut prawny: wspolwtasnosc majqtkowa matzeriska
(z udziatem wielkosci 8817/230618 cz^^ci w prawie wtasnosci nieruchomosci
wspolnej)
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3.

Inne nieruchomosci; Nie posiadam
powierzchnia:..........................
adres:.
tytu^ prawny (wlasnosc, wspolwlasnosc, inny tytuJ - podac jaki oraz inne dane):

4. Gospodarstwo rolne:

Nie posiadam

rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia:
adres: rodzaj zabudowy: tytui prawny (wtesnoSc, wspoiwiasnosc,

uzytkowanie

wieczyste, dzierzawa, inny tytui, podac jaki):
2 tego tytulu osi^gn^lem (osi^gn^lam) w ubiegfym roku dochod w wysokosci:

III
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zf
(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac mark§, model i rok produkcji)
- samochdd osobowy Daihatsu Terios, rok produkcji 2007,
- samochod osobowy Toyota Avensis, rok produkcji 2010
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IV
Udziaty i akcje w spdfkach prawa handlowego
(nazwa spolki, siedziba, wielkosc udzialdw, ilo^c 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, ilo§6 i wartosc)
Nie posiadam

VI
Dochody podlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob
fizycznych, uzyskane w okresie roku przed dniem, na ktdry sktadane jest
oswiadczenie, o lie ich
t^czna wartos6 przekracza 10.000 zt, i ich zrddta, z wyt^czeniem dochodow
uzyskanych
wzwi^zku z petnieniem urz^du na stanowisku s^dziowskim albo zatrudnieniem na
stanowisku dyrektora s^du lub zast^pcy dyrektora sqdu^>
1. 14.400 PLN brutto z tytufu najmu lokalu mieszkalnego opisanego w cz.2 pkt 2
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•Zal,

Mienie nabyte przez sktadaj^cego oswiadczenie albo jego matzonka od Skarbu
Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, Jednostek samorzqdu terytorialnego,
ich zwiqzkow lub samorz^dowej osoby prawnej, ktore podlegato zbyciu w drodze
przetargu
Nie nabylismy ww mienia
VIII
WierzytelnoscI pleni^zne I zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zf
(w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostafy udzielone, wobec kogo
w jakiej wysokosci, wysokosc pozostatego zadluzenia)
I.Kredyt hipoteczny w kwocie 31.333.05 PLN, indeksowany kursem CHF, udzielony
przez GE Monay Bank Spolka Akcyjna w Gdansku, splata kredytu z odsetkami w 180
malejqcych ratach miesi^cznych. Do splaty pozostato 3710,28 CHF,
Z.Kredyt hipoteczny w kwocie 273.003.03PLN udzielony przez PKO Bank Hipoteczny
Spolka Akcyjna z siedzib^ w Gdyni, splata kredytu z odsetkami w 120 malej^cych
ratach miesi^cznych. Do splaty pozostalo 184.370,66 PLN.
IX
Inne dodatkowe dane o stanie majettkowym
-uzytkuj^ dzialk? rekreacyjn^ w Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowym w

Jestem swiadoma odpowledzlalnoscl karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

5.04.2020r.
(miejsuuvvusu, udta)
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