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Zat, do rozporz^dzenia Mlnistra Sprawledllwoici
z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz-U. 2017 poz. 2437)

O^WIAOCZENIE

•Zal.

PREZ

o stanie majqtkowym s^dziego, dyrektora s^du oraz zast^pcy dyrektora s^du
WJaiciwy urzqd skarbowy -

Urzqd Skarbowy w

Ja, nizej podpisany{a) Jarostaw Rafat Wichrowski (Wichrowski)
(imtona i nazwisko, nazwisko rodowe • rowniez w przypadku m^zczyzn)
urodzony 8.10.1969 r. w Bydgoszczy
zatrudniony w Wojewodzkim Sqdzie Administracyjnym w Bydgoszczy, s^dzia
(mtejsce 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 skfad mojego majqtku osobistego oraz obj^tego matzenskq wspdinoiciq
majgtkowq wchodzq:
I
Zasoby pieni^zne
1. Srodki zgromadzone w walucie polskiej: brak
2. Srodki zgromadzone w walucie obcej; brak

Nieruchomosci i tytuty prawne do ich posiadania
1. Dom:
powierzchnia: 300
pofozony na dziafce o powierzchni: 4281
adres;
tytuf prawny: wspdfwtasno^c
2. Mieszkanie:
a) powierzchnia: 41,49
adres: ul.
tytuf prawny: wspdtwtasnosc
b) powierzchnia: 37,65
adres: ui.
tytui prawny: wspotwfasnoSd

3. Inne nieruchomoki:
udzialy 3765/773105 i 4149/773105 we wspoMasnosci nieruchomoscl przy
' (we wspdlnoSci majqtkowej maizenskiej)
4. Gospodarstwo rolne: nie posiadam
rodzaj gospodarstwa;
powierzchnia:
adres:
rodzaj zabudowy:...................................................................................................................
tytuf prawny (wlasnosc, wsp6}w<asno5C; uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytui podad jaki):

Z tego tytulu osiqgnqtem (osiqgn^tam) w ubiegfym roku dochod w wysokoki:

III
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zl
(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji)
Citroen C5,2017 r.
Citroen C4 Picasso, 2018 r.
Citroen Cl, 2014 r.
IV
Udziafy i akcje w spo^kach prawa handlowego
(nazwa spoiki, siedziba, wielkosc udzialdw, iloid 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, ilosc i wartosd)
nie posiadam
VI
Dochody podlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob flzycznych, uzyskane w okresie
roku przed dniem, na ktory skladane jest oswiadczenie, o ile ich fgczna wartosd przekracza 10.000 zt, i ich
zrodia, z wyt^czeniem dochodow uzyskanych w zwiqzku z pelnieniem urz^du na stanowisku s^dziowskim
albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sgdu lub zast^pcy dyrektora sqdu 1
brak

Vtl
Mienie nabyte przez sktadajqcego oswiadczenie albo jego matzonka od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej
osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwiqzkdw lub samorz^dowe} osoby prawnej,
ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu
(podad rodzaj mienia, dat^ nabycia, od kogo)
brak

VIII
vyierzytelnoici pieni^zne i zobowiqzania pienl^zne o wartosci powyzej 10.000 zt
(w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki, warunki, na jakich zostaty udzielone, wobec kogo, w jakiej wysokoici,
wysokos(^ pozostalego zadtuzenia)
dwa kredyty na zakup dwdch mieszkari wlasnoiciowych - umowy z PEKAO S.A. (umowy z dnia 8,05.2007 r,);
pozostaly do splaty kredyt to: 90.683 zl i 82.585 zl
IX
Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym
dochdd z wynajmu mleszkan - 37 500 zl
Jestem ^wiadomy(a) odpowiedzialno^cl karnej za ztozenie fatszywego oiwiadczenia.
10.03.2020 r.
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