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Zat. do rozporz^dtenia Ministrs Sprawledtiwoiei

wpt.
dnia

7^ -«■+- 2 7

z dnia 18 grudnia 2017r. [Dz.U. 2017 poz. 2437)

Izl

PREZ.

O^WIADCZENIE

o stanie majqtkowym s^dziego, dyrektora sqdu oraz zast^pcy dyrektora sgdu
Wfaiciwy urzqd skarbowy
URZAD SKARBOWY W
Ja, nizej podpisanyja)

•JAROStAW PIOTR SZULC ( SZULC )

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rowniez w przypadku m^zczyzn)
urodzony(a)

28 MAJA 1960 R. W TORUNIU.

zatrudniony (a) w ....W0JEW6DZKIM SADZIE ADMINISTRACYJNYM W BYDGOSZCZY - S^DZIA .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko)
zgodnie z art- 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^ddw powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2062, z pozn. zm.) oswiadczam, ze w skfad mojego maj^tku osobistego oraz obj^tego matzenskq wspolnosciq
maj^tkowq wchodzq:
I
Zasoby pieni^zne
1. Srodki zgromadzone w walucie polskiej:
koncowe-78.565,03 zt.

Konto Aurum z limitem odnawialnym ( wptywy biez^ce) - saldo

Rachunek oszcz^dnosciowy - saldo koncowe - 35,34 z\.
Konto oszcz^dnosciowe zony-

-15,89 zt

Konto biezqce zony { Bank Millennium ) - 3.490,91 zt
2. Srodki zgromadzone w walucie obcej; konto walutowe zony - 4,67 GBP
II
Nieruchomoki i tytuty prawne do ich posiadania
1. Dorn;
powierzchnia:.... 140 m^ (Uzytkowa )
potozony na dziatce o powierzchni:..... .824
adres:....
tytut prawny:.... WtASNOSC ( MAtZENSKA WSP6lN0SC USTAWOWA )
2. Mieszkanie:
powierzchnia:

NIEPOSIADAM
m'

adres:
tytut prawny:...........................................................................................................................
3. Inne nieruchomoki: Niezabudowana dziatka gruntu (grunt orny) wraz z udziaJem wynoszqcym 2/8
cz^ici w nteruchomoici stanowi^cej drog^ dojazdow^.
Powierzchnia dziatki gruntu :

0,1307 ha

adres:
tytuf prawny (wiasnoSi, wspofwfasno^i, inny tytut - podad jaki oraz inne dane):
WtASNOSd { MAtiENSKA WSPOLNO^d USTAWOWA )
4, Gospodarstwo rolne:

NIE POSIADAM

rodzaj gospodarstwa:.............................................................................................................
powierzchnia:....
adres:.................
rodzaj zabudowy:
tytuf prawny {wtasnoii, wspotwtasnoii, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytuf, podad jaki):

Z tego tytutu osiqgnqtem (osiggn^fam) w ubiegfym roku dochdd w wysokoSci:

III
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zt
(w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy podad rnark^, model i rok produkcji)
...... SAMOCH6d OSOBOWY; ford KUGA 1,5 - 2016r. (samochbd nabywany jest poprzez splat? kredytu
konsumenckiego w ramach sytemu Ford Multi Opcje, umowa zostala zawarta w miesiqcu styczniu 2017r. na
3 lata, po ktorym to okresie istnieje mozliwosd wykupu samochodu, poprzez zaplat? pozostatej do sptaty
kwoty. Wptata wlasna wynostia 30 270 zi ). Szczegdiowy opis zawartem w pkt VIII niniejszego Oswiadczenia.

....... SAMOCH6d OSOBOWY: FORD FIESTA 1,25 - 2016r. ( samochod nabyty na podstawie umowy z 27
stycznia 2017r., Cena pojazdu 40.500 zi. ^rodki na zakup pochodziiy ze sprzedazy samochodu osobowego
Skoda Octavia 1,4 za kwot? 45.500 zi, dokonanej w imieniu zony i molm przez Salon Forda, na podstawie
umowy komisowej).

IV
Udzlaty I akcje w spotkach prawa handlowego
(nazwa spoiki, siedziba, wielkosc udziaidw, riosc akcjl)
NIE POSIADAM

V

Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie mstrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niz wskazane w pkt IV
(rodzaj, ilosc i wartosc)
NIE POSIADAM

VI
Dochody podlegaj^ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych, uzyskane w okresie
roku przed dniem, na ktory sktadane jest oswiadczenie, o He ich t^czna wartosc przekracza 10.000 zt, i ich
zrodta, z wytqczeniem dochodow uzyskanych w zwi^zku z petnieniem urz^du na stanowisku s^dziowskim
albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sqdu lub zastgpcy dyrektora sqdu 1

NIE UZYSKAtEM

VII
Mienie nabyte przez sktadajqcego oswiadczenie albo jego matzonka od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej
osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego^ ich zwigzkow lub samorzqdowej osoby prawnej,
ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu
(podad rodzaj mienia, dat^ nabycia, od kogo)

NIE NABYtEM

VIII
WierzyteinoscI pieniezne i zobowiazania pienigzne o wartosc! powyzej 10.000 zt
(w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostaty udzielone, wobec kogo, w Jakiej wysokoSci,
wysokosc pozostatego zadtuzenia)
Sptata kredytu konsumenckiego MultiOpcJe udzielonego w kwocie 76 681,51 zt na nabycie samochodu Ford
Kuga w ramach sytemu Ford Multi Opcje. Umowa zostata zawarta z FCE Bank Sp. Akcyjna Oddziat w Polsce w
styczniu 2017r. na 3 lata ( sptata od lutego 2017r. ), po ktorym to okresie istnieje mozliwosd wykupu
samochodu, poprzez zaptat? pozostatej do sptaty kwoty. Przez okres 3 lat nast^puje sptata kredytu w

wysokoici miesifcznie ok, 921 zf. Po trzech latach istnieje mozliwosc sptaty pozostafej do zapfaty ceny
samochodu (55 100,50 zt}, wymiany samochodu na nowy lub zwrot samochodu Deaierowi, bez koniecznoki
daiszej sptaty......................................................................................................................................................

IX
Inne dodatkowe dane o stanie maj^tkowym
1/ Wynikaj^cy z dziedziczenia udziat 468/7560 cz^Sci w nieruchomoSci o pow. 0,0761 ha, na ktorei
posadowiony jest przedwojenny budynek mieszkalny ( 2-pi^trowy ). Adres:

2/ Wynagrodzenie z tytutu zatrudnienia w WSA w Bydgoszczy. Z tego tytufu osiqgnqtem w roku 2019 dochod
w wysokosci: 215.960,22 zt ( poz. 75 zeznania PIT-37 ).
2ona osiggn^ta w 2019r. dochbd w wysokoki: 82.548,64 zt ( poz. 71 zeznania PIT-37 ).

Jestem swiadomy(a) odpowiedzialno&i karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

27 kwietnia 2020r.
(miejscowosc, data) (podpis)
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