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dnia 18 grudnia 2017 r. (poz 2437)

OŚWIADCZENIE
o stanie majątkowym sędziego, ^y^kfo™ cąWi1
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Właściwy urząd skarbowy

Ja, niżej podpisany(a)

.. .O.oAk^UW.......-..... AoikjuUk*

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn)
urodzony(a)

...3.Q.r...Q3.......A.(~\<ę)'2)..y....... w....... .T)93..S^.ęu?A.i.ov

zatrudniony(a) w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko)
zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2062. z późn. zm.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego
małżeńską wspólnością majątkową wchodzą:

I
Zasoby pieniężne

1.

Środki zgromadzone w walucie polskiej: .|?.CsiK\.,VW|C*..jp.^łI..

1?.. OV~~Ac*

2.

Środki zgromadzone w' walucie obcej: ..................... "............................................................
II
Nieruchomości i tytuły praw ne do ich posiadania

Dom:
powierzchnia:

2.

3.

.$.... nr

OO^

Dołożom
O J- .S..
s- m
trr
położony na działce o nowierzchni:
powierzchni: . .ółrf.
adres:.......
^
......... ^
tytuł prawmy: ... U-A .Yo/uoo."W! O...... .A-pS^? ?. SrWsS ś....WV^rS.V.C>... .y.
Mieszkanie:
powierzchnia:....... nr
adres:................................................ AlA.f.......W\6X.Iav
tytuł praw ny: .......................................................................
Inne nieruchomości:
powderzdmia:.........m
adres: .
tytuł prawmy/własność, współw łasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane):

* ^ .f? qX' KI.... UXj \p^AA<\lVy>. Qy..... P
4.

... j X13 .ę.ł .V. S. Q S.WD.Śt

C>

Gospodarstw^ rolne:
rodzaj gospodarstwa:....................................................................................................................
powierzchnia:................nr
adres: ..............................................................................................................................................
rodzaj zabudowy:..........................................................................................................................
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać
jaki):................................................................................................................................................
Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysokości:
996385202841

= 9oo.nl.

II]
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

./yy?.. .(K/w1.....'l.....?.
.kJ.(Xd.Ch. C.............................................................................................

IV
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

(nazwa spółki, siedziba, wielkość udziałów, ilość akcji)

/V? !j,./C^CLAytr^

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 niż wskazane w pkt IV

(rodzaj, ilość i wartość)

Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w okresie
roku przed dniem, na który składane jest ośw iadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 10.000 zł, i
ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku
sędziowskim albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sądu łub zastępcy dyrektora sądu1
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1 Zgodnie z art. 87 § 5a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oświadczenie składane w związku z objęciem urzędu sędziego
albo powołaniem na stanowisko dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu nie zawiera informacji, o których mowa w art. 87 § 1 pkt
6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Oświadczenie składane w związku z opuszczeniem urzędu sędziego albo
odwołaniem ze stanowiska dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu zawiera informacje, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 6
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urzędu albo odwołania do dnia opuszczenia
urzędu albo odwołania.

Strona 3 oświadczenia majątkowego o stanie majątkowym sędziego
VII

Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa,innej
państwowej oosby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub samorządowej
osoby prawnej,które podlegało zbyciu w drodze przetargu
Nie mam
VIII
Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne wartości powyżej 10 000 zł
1) kredyt z 18.04.2007 nr
(100 450 zł) do spłaty 31 199,34 zł
w ING Bank Śląski
2) kredyt z 22.10.2015 nr
(55 600 zł) do spłaty 11 832,36 zł
w ING Bank Śląski
3) kredyt z 20.08.2015 nr
(61 000 zł) do spłaty 40 998,04 zł
w ING Bank Śląski
4) kredyt z 24.05.2018 nr
(40 000 zł) do spłaty 36 208,17 zł
a to wszystko na koniec grudnia 2018 roku
5) karta debetowa w Credit Agricole (limit do 15 000 zł)— debet 4 829,15 zł
na koniec grudnia 2018 roku
IX
Inne dane o stanie majątkowym :
A) rachunek bieżący w Credit Agricole z kwotą+19 233,25 zł - nr rachunku
-stan koniec grudnia 2018
rachunek "oszczędzam” w Credit Agricole z kwotą+ 20 052,60 zł - nr rachunku
-stan koniec grudnia 2018
- 12 500 zł środków zgromadzonych w walucie polskiej - stan koniec grudnia 2018-nie na koncie.
B) 1/2 udziału wdziałce o pow.1271 m2-dane i położenie nieruchmości jak w wyjaśnieniu do
ostatniego zeznania majątkowego i postęowania wyjaśniającego
1/5 udziału na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej we własności gruntu rolnego o
pow.5,4433 ha - dane i położenie nieruchomości, jej opis jak w wyjaśnieniu do ostatniego zeznania
majątkpowego i postępowania wyjaśniającego
3/8 udziału na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej we własności gruntu rolnego o
pow.4,1300 ha - dane i położenie nieruchomości, jej opis jak w wyjaśnieniu do ostatniego zeznania
majątkowego i postępowania wyjaśniającego
1/3 udziału na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej we własności gruntu rolnego o
pow. 3,6320 ha - dane i położenie nieruchomości jej opis jak w wyjaśnieniu do ostatniego zeznania
majątkowego i postępowania wyjaśniającego
1/3 udziału na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej we własności gruntu rolnego o pow.
3,1280 ha- dane i położenie nieruchomości, jej opis jak w wyjaśnieniu do ostatniego zeznania
majątkowego i postępowania wyjaśniającego
Nieruchomości opisane w pkt IX B są tymi samymi nieruchomościami, które opisałem i
określiłem w ostatnim moim oświadczeniu majątkowym i ani wielkość ani udziały nie uległy
zmianie na dzień 31.12.2018 roku
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożeniefałszywego oświadczenia.
30 kwietnia 2019 roku.

