Wojewdflzki S^d Administracyjny
w Bydgoszczv
SEKRETARIAT PREZESA
v/pt.
dfiia

2020 "03- 3 0

O^WiADCZENlE
o stanie majqtkowym s^dziego, dyrektora sgdu oraz zast^pcy dyrektora sqdu
2al.
wg stanu na dzien 31 grudnia 2019 r.
Wtaiciwy urzqd skarbowy
Jrzqd Skarbowy w'
Ja, nizej podpisany(a) Grzegorz Saniewski (rodowe: Saniewski)
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe ~ rdwniez w przypadku m^zczyzn)
urod2ony(a} 15 pazdzierntka 1972 r. w Zambrowie
zatrudniony(a) w Wojewddzki S^d Administracyjny w Bydgoszczy, s^dzia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko)
zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sqddw powszechnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z pdin. zm.) oiwiadczam, ze w skfad mojego maj^tku osobistego
oraz obj^tego maizensk^ wspdlnoici^ majqtkow^ wchodzq:
I
Zasoby pieni^zne
1. $rodki zgromadzone w walucie polskiej: 33.342,78 z\ (suma kont biez^cych i lokat)
2, Srodkt zgromadzone w walucie obcej: ...brak...
II
Nleruchomoici i tytufy prawne do ich posiadania
1. Dom:
powierzchnia: 244,22

(powierzchnia wg wyliczeh dia celow podatkowych; w tym 226,77
kondygnacji o wysokoici powyiej 2,20 m; 17,45
- 50 % powierzchni o
wysoko^ci od 1,40 do 2,20 m)
polozony na dzia+ce o powierzchni: 1267
adres: .

tytut prawny: wspolwtasnosc 1/2 (matzehska wspolnosc ustawowa; pozostaty
udzial 1/2 - te&ciowie)
2. Mieszkanie:
powierzchnia: •
adres:---------tytuf prawny: 3. Inne nieruchomo^ci:
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powierzchnia:
adres:--------tytu} prawny (wtasnosc, wspd^vlasnosd, inny tytut- podad jaki oraz inne dane):
4. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia: --------adres:---------rodzaj zabudowy: —tytut prawny (wfasnosd, wspdjwfasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzieiiawa, inny tytut,
podac jaki): ————
Z tego tytuiu osiqgnqtem (osiqgn^tam) w ubiegiym roku dochod w wysokoici:---------III
Rzeczy ruchome o warto^ci Jednostkowej powyiej 10.000 zf
(w przypadku pojazddw mechanicznych naleiy podad mark^, model i rok produkcji)

Skoda Octavia - rok produkcji 2012
IV
Udzialy i akcje w spdtkach prawa handlowego
(nazwa spdiki, siedziba, wielkodd udziafow, ilo^d akcji]

Nie posiadam udziatdw ani akcji.
V
Instrumenty finansowe w rozumleniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowyml (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niz wskazane w pkt IV
(rodzaj, ilo^c i wartosc)

Nie posiadam.
VI
Dochody podlegajgce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, uzyskane w
okresie roku przed dniem, na ktdry skladane jest o^wladczenie, o tie ich tqczna wartoid przekracza
10.000 zl, I ich zrddta, z wyt^czenlem dochoddw uzyskanych w zwiqzku z petnieniem urz^du na
stanowisku s^dziowskim albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sqdu lub zast^pcy dyrektora
stdu»

Nie uzyskafem.

^ Z^odnie z art. 87 § 5a ustawy - Prawo o ustroju s^ddw powszechnych oswiadczenie sktadane w zwi^zku
z objQciem urz^u s^dziego albo powotaniem na stanowisko dyrektora sqdu lub zast^pcy dyrektora sqdu nie
zawiera informacji, o ktorych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju sqdow powszechnych.
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Oiwiadczenie skfadane w zwi^zku z opuszczeniem urz^du s^dziego albo odwofaniem ze stanowiska
dyrektora sqdu lub zast^pcy dyrektora s^du zawiera informacje, o ktorych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy Prawo 0 ustroju sqdow powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urz^du albo odwoiania do
dnia opuszczenia urz^du albo odwoiania.
VII
Mienie nabyte przez sktadaj^cego olwiadczenie albo jego maizonka od Skarbu Pahstwa, innej
pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwigzkdw lub samorz^dowej
osoby prawnej, ktore podiegato zbyciu w drodze przetargu
(podac rodzaj mienia, dat^ nabycia, od kogo)

Nie nabytem.
VIM
Wierzytelnosci pieni^zne i zobowlqzania pieni^zne o wartoici powyzej 10.000 zl
(wtym zaciqgni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostafy udzielone, wobec kogo, wjakiej wysokoki,
wysokok pozostaiego zadluzenia)

1. kredyt

hipoteczny

w wysokosci

240.000

zt

(indeksowany

w

euro)

zaciqgni^ty w banku Polbank EFQ (pozniej Raiffeisen Polbank, obecnie
przej>ty przez Raiffeisen Bank Internationai AG Oddziaf w Polsce); umowa o
kredyt hipoteczny z dnia 2 pazdziernika 2009 r., okres kredytowania -15 lat,
na 31 grudnia 2019 r. pozostala do sptaty rownowartosc 13.598,90 euro;
2. pozyczka udzielona przez Wojewodzki S^d Administracyjny w Bydgoszczy
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w wysokosci 191.000 zf; umowa
pozyczki z dnia 17 maja 2010 r., okres splaty pozyczki - 15 lat, na 31 grudnia 2019r.
pozostato do sptaty 68.985 zt.
IX
Inne dodatkowe dane o stanie maj^tkowym

poiisa Grupowego Ubezpieczenia na Zycie i Dozycie - Program Pomnazania
Oszcz^dnosci KUMULATUS w AEGON Towarzystwo Ubezpieczeh na Zycie
S.A. w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r., okres sktadkowy 15 lat,
certyfikat ubezpieczeniowy nr
Jestem ^wiadomy(a) odpowtedzialnoki karne] za ztozenie fatszywego oSwiadczenia.

MW

f.
• M’

(podpis)

■ (miejscowok, data)
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