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PREZ.

j^SWlADCZEME

o stanie majqtko'vvym s^dziego, dyrektora s^du oraz zast^pcy dyrektora sqdu
Wiasciwy iirzqd skarbowy
Ja, nizej podpisany(a)

iK SUiQ

■JCj |4 N ('-j a

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

urodzony(a)......
zatrudnioay(a) w

(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 p6zn. zm.) oswiadczam, ze w skiad mojego majqtku osobistego
oraz obj?tego malzensk^ wspolnosciq maj^tkow^ wchodz^:

I
Zasoby pieni^e

1.

Srodld zgTomadzone w waluciepolskiej:

2.

Srodki zgromadzone w walucie obcej; ..
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II
Nieruchomosci i tytuly prawne do ich posiadania
1.

Dom;
powierzchnia:

m2

pdozony na dzi^ce o powierzchni:
adres:............................................
tyttdprawny:.................................

m2
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Mieszkanie;
powierzchnia: .51^.
adres:

lU

- fl

tytul prawny:.............
3.

Poz, 2437

wt ^^
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Inne nieruchomosci:
powierzchnia:.......
adres:........................
tytul prawny (wtasnosc,

4.

^adasuDSC, inny tytid - podac jald oraz inne dane):

Gospodarstworoine:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia:........
/
adres:....................
y
rodzaj zabudowy: ....
tytul prawny (wlasno^d, wsp61v4asnoscp^5^kbwanie wieczyste, dzierzawa, inny tytul,

podac jaki):
Z tego tytulu osi^gn^erp-^O^ggri.?iaH^^wiibreg5^mku dochod w w^^oko^ci:

ni
Rzeczy ruchome o wartoSci jednostkowej powyzej 10.000 zl
(w przypadku pojazdow mechaniczoych naiezy podac mark^, model i rok produkcji)

IV
Udzialy i akcje w spdlkach prawa handlowego
(nazwa spolki, siedziba, wielkosd udziaiow, ilosc akcji)
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V
Instruraenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne nii wskazane w pkt IV
(rodzaj, ilo^6 i wartosc)

5^-

VI
Dochody podlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob flzycznych,
uzyskane w okresie roku przcd dniem, na ktory skladanc jest o^wiadczenie, o Ue ich
l^czna warto^i przekracza 10.000 zl, i ich zrddia, z wylqczeniem dochod6w uzyskanych
w zwi^ku z pelnieniera urz^du aa stanowisku s^dziowskim albo zatrudnieniem na
stanowisku dyrektora sqdu lub zastfpcy dyrektora sqdu^^

1)

Zgodnie z art. 87 § 5a ustawy - Prawo o ustroju s^dow powszechnych oswiadczenie skiadane w zwi^zku
z obj^ciem urz?du s?dziego albo powolaniem na stanowisko dyrektora s^du lub zast^pcy dyrektora s^du nie
zawicra informacji, o kiorych mowa w art. 87 § 1 pkl 6 ustawy — Prawo o ustroju sqdow powszechnych.
O^iadczcnic skladane w zwiqzku z opuszczeniem urz?du s?dziego albo odwolaniem zc stanowiska
dyrektora s^du 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 opuszcz^nia urz?du albo odwotania do
dnia opuszczenia urzfdu albo odwolania.
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vn
Micnic nabytc przcz skladaj^ccgo o^wiadczcnic albo jcgo malzonka od Skarbu Paj5stwa,
inncj panstwowcj osoby prawncj, jcdnostck samorz^du tcrytorialncgo, ich zwi^zkow ]ub
samorz^dowej osoby prawnej, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetai^
(podac rodzaj mienia, dat? nabycia, od kogo)

vm
Wicrzytclno^ci pieni^nc i zobowi^zania pictii^znc o wartoki powyzcj 10.000 d
(w tym zaci^gni^te krcdyty i pozyczki, warunki na jakich zostaty udzielone, wobec kogo,
w jakiej wysokoki, wysokok pozostaiego zadluzenia)
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IX
Inne dodatkowe daoe o stanie inaj^tkovvym

Jestem kviadomy(a) odpowicdzialnoki karnej za zlozcnic falszywcgo o^wiadczenia.
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(micjscowok, data)

vVojswoazki Sad Adnili’iiSiracyjny
IV Bydgoszczy
SEKRETARIAT PREZESA
wpt.

dnia

PREI

vOci -U^- 1 2
•Zat.

