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OŚWIADCZENIE 
o stanie majątkowym prokuratora 

Właściwy urząd skarbowy 
CIR2iD Ek4R1500-1 -eÓD21 	-61Z/1/14 J-L-190.21 

urodzony(a)  o?// Mk2ES/  MR A g 82 JR,  w 	26--/FP?  

zatrudniony  (a) w 	 -PROW(477ł/22C- Igefi9/1/04/3 P  hai-Pkoc,"F:ThOteirn-zskiłzł,..ppoZom-7:0-k  
(miejsce zatrudnienia, stanowisko) 

zgodnie z  art.  104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. — Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 

z późn. zm.") oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego małżeńską  
wspólnością  majątkową  wchodzą: 

Zasoby pieniężne 

1. środki zgromadzone w walucie polskiej: //1/1(  Qg2 1.- 6  2 	PI I 7  
2. Środki zgromadzone w walucie obcej: .2 ... V 7  Ft,  go  t  /(0 560 1=-021" (147:4-2  

II 

Nieruchomości i tytuly prawne do ich posiadania 

1. Dom: . 	?0,51'.fi.B4liti 

powierzchnia: 	m2 

położony na działce o powierzchni: 	m2 

adres: 	  

tytuł  prawny: 	  

0  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 2103, 2149 i 2261 oraz z 2017 r. 
poz. 38, 1139 i 1452. 

Ja, niżej podpisany(a)  YO/1411(/ 4  ,164-551,RVMM 2:74170k005 GZ  
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe — również  w przypadku mężczyzn) 



2. Mieszkanie: 

powierzchnia: 	in2  

adres: 	 

tytuł  prawny: 	  

3. Inne nieruchomości: 	POS i4D/9-/Y 
powierzchnia: 	m2 

adres: 	  

tytuł  prawny (własność, współwłasność, inny tytuł  — podać  jaki oraz inne dane): 	  

4. Gospodarstwo rolne: V IE RZ1714-0,01 
rodzaj gospodarstwa: 	  

powierzchnia: 	m2 

adres: 	  

rodzaj zabudowy. 	  

tytuł  prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, 
podać  jaki): 	  

Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 	 

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł  
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać  markę, model i rok produkcji) 

7os6g)19-A(  

W  

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 

ros6444-Aa 
	(nazwa spólki, siedziba, wielkość  udziałów, ilość  akcji) 



VI 

Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

uzyskane w okresie roku przed dniem,.na który składane jest oświadczenie, o ile ich 

łączna wartość  przekracza 10 000 zł, i ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych 

w związku z zajmowaniem stanowiska prokuratora3)  

jVi.F 0.57603.  F4A- 

Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, 

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub 

samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu 
(podać  rodzaj mienia, datę  nabycia, od kogo) 

#ir invw-1-4 H 

V 

Instrumenty finansowe w rozumieniu  art.  2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o „obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.2)) inne nit wskazane 

w pkt IV 
(rodzaj, ilość  i wartość)• 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1997 oraz 
z 2017 r. poz. 724, 768, 791 11089. 

3) Zgodnie z  art.  104 § 5a ustawy — Prawo o prokuraturze — oświadczenie składane w związku z objęciem 
stanowiska prokuratora nie zawiera informacji, o których mowa w  art.  104 § 1 pkt 6 ustawy — Prawo 
o prokuraturze. Oświadczenie składane w związku z opuszczeniem stanowiska prokuratora zawiera 
informacje, o których mowa w  art.  104 § 1 pkt 6 ustawy — Prawo o prokuraturze, za okres od dnia 1 stycznia 
roku opuszczenia stanowiska do dnia jego opuszczenia. 

tliir Po s 	74 en/ 



ce-4,20zoe 	' 	oryginale 
ręczny podpis.  (miejscowość, data) 5. 

VIE(  

Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł  
(w tym zaciągnięte kredyty i potyczki, warunki na jakich zostały udzielone, wobec kogo, w jakiej wysokości, wysokość  pozostałego 

DYT — -14i.PatC2  NY  .o/t1A ..77;"na)RqTY  
ktfarE ii,32 6001  00  Pt  /Y 664- Dzi.EA7 3/1./12..,/,9g  

"PO  Zosr-b-b-A- Do gicM-71 -ro 	,476./..b.6 PL  

IX  

Inne dodatkowe dane  o  stanie majątkowym  
p p Ka 22. O. 2-0,(9 R. pit7p494./i2A/14 or-kV-IA/WA/4- of) PArkt  

W 00GiE ef 500 PL-117  0RP2 I) J)jVj ĆĆ .257/1/1.,c21112 DARol..i2fvyól- 
QTRZY AMR. cO 61114rĘ.. ti k`kfociF /1690 0001  oo Pzrti  

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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