
OSWIADCZENIE

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

Wfakiwy urzqd skarbowy

Ja, nizej podpisany^af,

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rowniez w przypadku mQzczyzn)

w....urodzony(a)-;

zatrudniony-(afw

(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 poin. zm.) oswiadczam, ze w sktad mojego majqtku osobistego oraz obj^tego matzenskq 
wspolnokiq majqtkowq wchodzq:

1

Zasoby pieni^zne

1. Srodki zgromadzone w walucie polskiej:

2. Srodki zgromadzone w walucie obcej;..

li

Nieruchomosci i tytuty prawne do ich posiadania

1. Dorn;

powierzchnia: 

potozony na dziatce o powierzchni;

adres:

tytut prawny:

2. Mieszkanie;

powierzchnia: 1
adres:

tytut prawny;
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3. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

adres;

tytui prawny (wtasnosc, wspotwtasnosc, inny tytut- podac jaki oraz inne dane):

4. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...

powierzchnia:

adres:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny (wtasnosc, wspotwtasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytut, podac jaki):

Z tego tytutu osiqgnqtem (osiqgnQtam) w ubiegtym roku dochod w wysokosci:

III

Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zt

(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji)

IV

Udziaty i akcje w spotkach prawa handlowego 

(nazwa spotki, siedziba, wielkosc udziatow, ilosc akcji)
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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)

VI
Dochody podiegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych, 
uzyskane w okresie roku przed dniem, na ktory sWadane jest oswiadczenie, o ile ich 

tgczna wartosc przekracza 10.000 zt, i ich zrodta, z wytqczeniem dochodow uzyskanych 
w zwiqzku z petnieniem urz^du na stanowisku SQdziowskim albo zatrudnieniem 

na stanowisku dyrektora s^du lub zastQpcy dyrektora sqdu^’

“ Zgodnie z art. 87 § 5a ustawy - Prawo o ustroju sgdow powszechnych oswiadaenie skladane w zwiqzku z objgciem urzgdu sgdziego albo 
powotaniem na stanowisko dyrektora s^du lub zastgpcy dyrektora s^du nie zawiera informacji, o ktdrych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy- 
Prawo o ustroju sadow powszechnych. Oswiadczenie sktadane w zwiqzku z opuszczeniem urzgdu sgdziego albo odwotaniem ze stanowiska 
dyrektora sqdu lub zastgpcy dyrektora sqdu zawiera informacje, o ktdrych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy -Prawo o ustroju sgddw 
powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urzgdu albo odwotania do dnia opuszczenia urzgdu albo odwoiania.

VII

Mienie nabyte przez sktadajqcego oswiadczenie albo jego matzonka od Skarbu Pahstwa, inne] 
pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwigzkow lub samorzgdowe] 

osoby prawnej, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu

(podac rodzaj mienia, dat? nabycia, od kogo)
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VIII

Wierzytelnosci pieni^zne i zobowigzania pieni^zne o wartoki powyzej 10.000 zt

(w tym zaciggni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostaiy udzielone, wobec kogo, w jakiej 
wysokoki, wysokosc pozostatego zadtuzenia)

P/V'

IX

Inne dodatkowe dane o stanie majgtkowym
c

Jestem swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

/ '

(miejscowosc, data)
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