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Ministry Sptawf«dK«vokf

z (jnis la grudntt 2017 r. {02. L^. 2017 poi. 24371

O^WIADCZENIE
o stanie maj^tkowym s^dalego, dvrektora s^du oraz zast^pcy dyrektera s^du
Wla^ciwy ur^qd skarbowy •

rz^d Skarbowy w

]a, nizej podpisany{a) iarostaw Rafa^ Wichrowski (Wichrowski)
(Imrona I nazwisko^ nazwisko rod owe - rowniez w przypadku m^zczyzn)
urodzony 3.10,1969 r, w Bydgoszczy
zatrudniony w Wojewddzkim S^dzie Admfnistracyjnvm w Bydgoszczy. sfdzia
(miejsce zatrudnienla, stanowisko}
zgodnie z art 37 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^ddw powszechnych {Dz. U. z 2016 r. poz.
2062«z p6in. zm.} oiwiadczam, te w sktad mojego maj^tku osobistego oraz obj^tego ma^tedsk^ wspblnoki^
maj^tkow^ wchodz^:
I
Zasoby pfeni^ine
1, irodkl zgromadzone w walucie polskiej: 27 000 zf
2. ^rodkl zgro mad zone w wa lucre obcej: brak

Nieruchomo^cl I tytuty prawne do ieh posladania
1. Dom:
powierichnta: 300
polozony na dziatce o powlerzchni; A281
adres: ul.
tytul prawny. wspotwtasnoid
2. Mieszkanie;
a) powlerzchnfa: 41,49 m*
adres: ul.
tytuf prawny; wspdiwiasnosc
b) powierzchnia; 37,65
adres; ul.l
tytut prawny: wspdlwlasno^d

3. Inne ni«ruchomokl:
udiiafy 3765/773105 i 4149/773105 we wsp^hvlasnoicl nieruchomoicf DrzY]
|{we wsp6lno$ci majitkowe] ma^er^sklej)
4. Gospodarstwo rolne; nle posladam
rodzaj gospodarstwa;......... ..................... ........................................................
powiet'zchnia:........
edres:
fodzaj zabudowy:..............................................................................-...................................
tytut prawny (wtasnoi^ wspdhvtasnoic, uzytkowanlt wieciyste, dzieriawa, mny tytiH, podad laid):

2 tego tytulu os^^gr>^tem (osi^gn^m) w ubiegtym roku do^dd w wysoko£ar

III
Raeczy ruchome o waitoid jednostkowaj posvyiej 10.000 at
(w przypadku pojazddw medianicznych nalezy podad mark^, model i rok produkcji)
Otroen C5.2017 r.
Qtroen C4 Picasso. 2018 r.
Otroen Cl, 2014 r.
rower elektryczny Poous
JV
Udalafy I akcje w spdtkach prawa handlowego
(nazwa spdtki, siedziba, wielkosc udzialdw, Woit akcjl)
nle posiadam
V
Instrumenty finaosowe w roaumieniu art. 2 uatavry z dnia t9 lipca 2005 r. o obrocie instnimentami
finansowyml (Da. U. a 2017 r. poa. 1768) inne nii wskaaane w pht IV
(rodzaj, ilok i wartoid)
nle posiadam
VI
Doehody podlegajqee opodatkowanlu podatkiem dochodowym od osdb fizycznych, uayskane w okrasle
roku praed dniem, na ktdry sktadane jest oiwiadcaenie, o Me Ich taana warco^c przekracza 10.000 zt, I Ich
zrddta, z wytaczenlem dochodow uzyskanych w zwl^zku z pelnlenlem urz^du na stanowlsku s^dalowsklm
all>o zatrudnienlem na stanowlsku dyrektora $adu lub aast^pcy dyrektora s^du 1

brsk

VII
Mienie nabyte przez sktadaj^cego oivvladczenle albo jego mationka od Skarbu Pan^wa, lnn«J partstwowej
osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, icti zwiazkdw lub samorzadowel osoby prawnej«
ktdre podlagato zbyclu w drodze przetargu
{podac radzaj mieria« datQ nabyda, od kogo}
brak

VIII
WIerzytelnoscI plenigine I zobowl^zania pienl^zne o wartoki powyze} 10.000 it
(w tyin zaciignigce kradyty i polyczki, warunki, najaklch zostaty udzielone, wobac kogo, wjaklej wysoko^o,
wysokosd pozostatego zad^jzenla)
dwa kredyty na zakup dw6ch mieszkan wlasnokiowych-umowyz PEKAO 5.A. (umowyz dnia 8.05,2007 r.):
pozostaty do splaty kredytto: 69.500 zt I 76.200 zt

tx
Inne dodatkowe dane o stanie maj^kowym
dochdd 2 wynajmu mieszkan - 37 500 zt
J astern iwladomy(a) odpowsedzIalnoScI karne| za ztozenle fatszywego oswladczenia.
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