
OŚWIADCZENIE

o stanie majątkowym sędziego, ~rrekt6ł.l sądu Olal: fQ&~

Właściwy urząd skarbowy .

'HJkr'źR~~~~/:t·4t#~fGL;;,iA~;;;:iłHH';;i'
Ja) mzej podpisanjja) I ~.t. J1 tt 1.. ~ .

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

urodzon~(a) ..p.~.'..9.??:· ..1.9..~1y w 90:.;~.'t: .
,I' 'd.kt . (r.. ~( r .J/ł'. ~j' ~f 'oll.zatrudniony( a) w 1~J.~{}..J.9.y. 1!.:.r i!..:fł!.t: : t!:4.'1.h7.r-~.A.'0:f1.; ..",..f. .,M.-!l:~~ .fJd.wro

(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 późno zrn.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego

~~Ii'tW mał7;eńs~Óhl0Śoią'i:t1:e:iątkową wchodzą:

I

Zasoby pieniężne

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: .#.!.~/i{~.~~'!:-1 .
2. Środki zgromadzone w walucie obcej: MP l9StlRP..(,p~ .

II

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom: ,{KAt' 1t..f:nIt2VWUA

. h' - 2powlerzc ma: m

położony na działce o powierzchni: :::: ml

adres: = .
tytuł prawny: =: .



2. Mieszkani e: (4 ~ cit([fou.g;( i .e d.f))lj..'tr/:l.

(){,Y115fu~~A1 2+ cm(YJ,A~-i8;.u7-+ l~l·a;twta.. ~ li.M.t-' d<{n ~{fJ,.- LI C,c;-5w'Q..cA cJlfJL/}~ .t1~ :'&0[1.
powterze lal ~ m r: ( '9~1l4 :J ':;.1110():;

adres: .ui: .. .
tytuł prawny: .qf.@~c.l .

3. Inne nieruchomości:

P "";·'I"z··\)·1:.l,;; lU I'Yl"u w 1\: '.._l.iUw" .

4.

adres: .r'- f'W.J . .', . .
~~1 prawny (własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane): . .

?oJ~~:/:f~~!7i~~~;:~·'ćW1A1~ ..~~~~.~.~~.~~~ ..~~kI
Gospodarstwo rolne: ;'/.A f fO~i.Q,OU2U\

rodzaj gospodarstwa: ~ .
powierzchnia: .:.-:-:-.ml

adres: :::- .

rodzaj zabudowy: :-:-:: .

tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł)

podać jaki): ~ .

Llegu tytułu osiągnąłem t osiągnęlarn) \V ubiegłym roku dochód w wysokości

Ul

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę" model irok produkcji)

...~P4.0Q.( ~~ !.!:f~.~.4f ..11.~d:..:..6i!.~~..M~.,~~~rJ.:.~.o.tfl. .

IV

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

............#'!.r. 1.070./.0. 9.1-:f:t .



v

lnstruruenty finansowe w rozumieniu art, 2 u .tawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

in trumeutami finansowymi (Dz. U. z 20171'. poz. 1768) inne niż wskazane w pkt IV

(rodzaj, ilość iwartość)

.............~.'f? (.QtJ.!?ą~ .

VI

Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

uzyskane w okresie roku przed dniem na który si ładane jest oświadczenie, 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 stanowisim dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu"

................. MA..f-; u~~ .

I) 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, ądu lub zastępcy dyrektora sądu zawiera informacje, o których mowa wart. 87 § l pkt 6 ustawy-
Prawo o ustroju sadów pow: zechnych, za okres od I stycznia roku opu zczenia urzędu albo odwołania do
drua \ puszczenia urzędu albo odwolama



VII

:VIienie naby te pOCI skladajaccgo OŚ\) iadczenic albo jego małżonka od Skarbu Państwa,

innej państwowej osoby p raw IIej , jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub

samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo)

..........Af~.-e.. 'fP."rI~,9:t.~0 , " , " .

VrIl

Wierzytelności pieniężne izobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł

IX

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym.!"Q(;(~:!.:icrfą;~.~~(~"'~...;;~L.o~Q'p ':"0;Y0.M..a&t.,,;JP."w4i.:uó,,:JPo
... /.Y-.42 ~ tk .. l~ '1J.t!::... '/' ..2 , " .

Jestem świadomyfa) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyweao, oświadczenia .

....fl$.14.,4!;11?!:<2 .....
(miej cowość, data) (podpis)


