
OSWIADCZENIE

o stanie maj^tkowym s^dziego, dyrektora s^du oraz zast^pcy dyrektora s^du

na dzien 08.07.2021 r.

Wlasciwy urz^d skarbowy

Urzqd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

Ja, nizej podpisany(a) Zbigniew Kruszewski
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - rowniez w przypadku rriQzczyzn)

urodzony(a) 04.05.1974 w Poznaniu

zatrudnionyCa) w WSA w Gorzowie WIkp. s^dzia WSA
(miejsce zatrudnienia, stanowisko)

zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^dow powszechnych 
oswiadczam, ze w sktad mojego maj^tku osobistego oraz obj^tego matzensk^ wspolnosci^ 
maj^tkow^ wchodz^:

I

Zasoby pieni^zne

Srodki zgromadzone w walucie polskiej: ok. 55.000 zf 

Srodki zgromadzone w walucie obcej: 934 euro

1.

2.

II

Nieruchomosci i tytuty prawne do ich posiadania

1. Dom:

a. powierzchnia: 133
.potozony na dziatce..o^DOwierzcbni:..-3400^m^___
adres:{[^_______ ■ .______________________
tytut prawny: wspotwtasnosc w 1/12 czQsci

b. powierzchnia: 158,31
potozony na dziatce o powierzchni: 257
adres:f ‘ _______
tytut prawny: wspolnosc maj^tkowa matzehska

]

2. Mieszkanie: NIE POSIADAM

m2powierzchnia:

adres:

tytut prawny:



3. Inne nieruchomosci: NIE POSIADAM

powierzchnia:

adres;

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

4. Gospodarstwo rolne: NIE POSIADAM

rodzaj gospodarstwa:

m2powierzchnia:

adres:

rodzaj zabudowy: ........................................................................................................................
;

tytut praw'ny (wtasnosc, wspotwtasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytut,

podac jaki): ..................................................................................................................................

Z tego tytutu osi^gn^tem (osi^gn^tam) 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)

1. samochod Skoda Octavia 1.6 2010 r.

2. samochod Citroen c4 Grand Picasso 2.0 2011 r.

IV

Udziaty i akcje w spotkach prawa handlowego

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

NIE POSIADAM



V

Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niz wskazane 
w pkt IV

o

(rodzaj, ilosc i wartosc)

Fundusz inwestycyjny przy polisie w TUZ Aviva S.A. Na dzien 08.07.2021 jego wartosc 
wynosita 38.549 zl

VI

Dochody podlegaj^ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych, 
uzyskane w okresie roku przed dniem, na ktory sktadane jest oswiadczenie, o lie 
ich t^czna wartosc przekracza 10.000 z\, i ich zrodta, z wyt^czeniem dochodow 
uzyskanych w zwi^zku z petnieniem urz^du na stanowisku s^dziowskim albo 
zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sqdu lub zast^pcy dyrektora s^du^

NIE OSIAGAtEM TAKICH DOCHODOW

VII

Mienie nabyte przez sktadaj^cego oswiadczenie albo jego matzonka od Skarbu 
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, 
ich zwi^zkow lub samorz^dowej osoby prawnej, ktore podlegato zbyciu w drodze 
przetargu

(podac rodzaj mienia, dat^ nabycia, od kogo)

NIE NABYWAtEM

^ Zgodnie z art. 87 § 5a ustawy - Prawo o ustroju s^.d6w powszechnych oswiadczenie sktadane w zwiq.zku 
obj^ciem urz^du s^dziego albo powotaniem na stanowisko dyrektora s^du iub zast^pcy dyrektora s^du nie zawiera 
informacji, o ktorych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju s^d6w powszechnych.
Oswiadczenie sWadane w zwi^zku z opuszczeniem urz^du s^dziego albo odwolaniem ze stanowiska dyrektora s^du 
lub zast^pcy dyrektora s^du zawiera informacje, o ktorych mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju 
s^d6w powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urz^du aibo odwotania do dnia opuszczenia urz^du 
aibo odwotania.

z



VIII

Wierzytelnosci pieniqzne i zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zf

(w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostaty udzielone, wobec kogo, w 
jakiej wysokosci, wysokosc pozostatego zadtuzenia)

1. Kredyt hipoteczny zaci^gniQty w 2016 roku w PEKAO S.A. na kwotQ wspolnie z zon^ 
na zakup wraz dziatk^oraz wykonczenie domu opisanego w punkcie l.b. 479.000 zi 
na 20 lat. Na dzien 08.07.2021 r. do sptaty pozostawalo 234.575,72 zi

2. Pozyczka zaci^gni^ta w grudniu 2017 roku WSA w Gorzowie WIkp. w wysokosci 
200.000 zi na okres 20 lat na czQSciow^ splat^ kredytu opisanego w pkt. 1. Na dzien 
08.07.2021 do sptaty pozostawato ok. 165.000 zt

IX

Inne dodatkowe dane o stanie maj^tkowym

brak

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

Gorzow WIkp., 03.08.2021 r.

(nniejscowosc, data)


