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Zal. do rozpori^dzenis Ministra Sprawiedllwoiei

30

z dnia 18 grudnia 2017r. (Oz.U. 2017 poz. 2437)

Zal...... P^wiAdczenie

o stanie majqtkowyin s^dziego, dyrektora sqdu oraz zast^pcy dyrektora sqdu

Wtasciwy urzgd skarbowy
'UrzqdSkarbowywi
Ja, nizej podpisany(a) Tomasz Mikotaj W6jCIK
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe • rdwniez w przypadku m^zczyzn)
urodzony(a) 3 wrzesnia 1971 r. w Bydgoszczy
zatrudniony (a) w Wojewodzkim Sqdzie Administracylnym w Bydgoszczy; s^dzia WSA
{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 pozn. zm.) oswiadczam, ze w sktad mojego majqtku osobistego oraz obj^tego malzehskq
wspolnoscig majqtkow^ wchodz^:

I
Zasoby pienigzne
1. ^rodki zgromadzone wwalucie polskiej: 21.701 zt.
2. ^rodki zgromadzone w walude obcej: nie posiadam

Nieruchomoici I tytuty prawne do ich posiadania
1. Dom:
powierzchnia: 163,6
polozony na dziatce o powrerzchni: 301 m*
adres;
tytut prawny: wspdtwtasnoic
2. Mieszkanie: nie posiadam
powierzchnia:
adres:
tytut prawny;

m*

3. Inne nleruchomo^ci: nie posiadam
powierzchnia:
adres:
tytut prawny (wfasnosd, wspoMasnosc, inny tytuJ - podac jaki oraz inne dane):

4. Gospodarstwo rolne; nie posiadam
rodzaj gospodarstwa;
powierzchnia:

m2

adres:
rodzaj zabudowy:...................................................................................................................
tytut prawny (wtasnosc, wspotwtasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytut, podac jaki):

Z tego tytutu osi^gn^tem {osiqgn^tam) w ubiegtym roku dochod w wysokosci:

III
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zt
(w przypadku pojazdow mechanicznych naiezy podad mark§, model i rok produkcji)
1)

samochod osobowy Peugeot 207, 2006 r.

2)

samochod osobowy Peugeot 508, 2013 r.

IV
Udziaty t akcje w spotkach prawa handlowego
(nazwa spotki, siedziba, wieikosd udziatow, ilosc akcji)
nie posiadam

V
r -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 wartosc)
1) jednostki uczestnictwa w ubezpieczeniowych funduszach kapitatowych - 52.622,93 zt

VI
Dochody podlegajgce opodatkowaniu podatktem dochodowym od osdb fizycznych, uzyskane w okresie
roku przed dniem, na ktory skfadane jest oswiadczenie, o ile ich t^czna wartosc przekracza 10.000 zt, i ich
zrodta, z wyt^czeniem dochodow uzyskanych w zwiqzku z petnieniem urz^du na stanowisku s^dziowskim
albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sqdu lub zast^pcy dyrektora sgdu 1
1}

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy - (dodatkowe wynagrodzenie z tytutu zast^pstwa
procesowego w sprawach prowadzonych w okresie zatrudnienia przed obj^ciem urz^du s^dziego).

2)

Krajowa Szkota Sgdownictwa i Prokuratury - (sprawowanie patronatu).

VII
Mienie nabyte przez skiadaj^cego oswiadczenie albo Jego malzonka od Skarbu Pahstwa, Innej pahstwowej
osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub samorzgdowe] osoby prawnej,
ktore podlegaio zbyciu w drodze przetargu
(podac rodzaj mienia, dat^ nabycia, od kogo)
nie dotyczy

VIII
Wierzytelno^ci pieni^zne i zobowlqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 z\
(w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki, warunki na Jakich zostaiy udzielone, wobec kogo, w jakiej wysoko^ci,
wysokosc pozostaiego zadtuzenia)
1)

kredyt hipoteczny na zakup domu w Millenium Banku S.A. w Warszawie zaci^gni^ty w 2007 r. w
wysokoki 315.120 zt. (indeksowany w CHF).

iX
Inne dodatkowe dane o stanie maj^tkowym
1)

prawo do dziajki w rodzinnym ogrodzie dziatkowym (R.O.D.

Jestem swiadomy(a) odpowiedzialnoki karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenie.

, 27 kwietnia 2020 r.
{miejscowok, data)

(podpis)
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