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OŚWIADCZENIE 
o stanie majątkowym prokuratora 

Właściwy urząd skarbowy • 

Wyr P  WO  Pvei-OkY  j 100/  

Ja, niżej podpisany(a) NIWĄ FYJIteig- HOsti-g  
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe — równia w przypadku męlczyzn) - 

urodzony(a) . g-40. Ag?-9 w 44 06(12-14/  
zatrudniony(a) w 21/0  fatg(Pritt-c 2-E cokigq.6-0 ... itoućcg /E  Tr-y6, 

n,,oeittola 0-0-a/t,  
(miejsce trudnienia, stano 

zgodnie z rt. 104  us  wy z dnia 28 stycznia 2016 r. rawo o prokuratur:XI. U. poz. 177, 

z późn. zm.I)) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego małżeńską  

wspólnością  majątkową  wchodzą: 

Zasoby pieniężne 

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej:  a'.9000 

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: ...3.0.Q.ffim2. As—Qv dQIconef  

II 

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 

1. Dom: 

powierzchnia:  4e 1/12  

położony na działce o powierzchni: .3.&.. m2  

adres.  

tytuł  prawny.  471,1X'a.014.1,0%,  



2. Mieszkanie: 

powierzchnia: m2  

adres: k  
tytuł  prawny: 44P-1- 

3. Inne nieruchomości: 

powierzchnia. — m2  

adres:  bm2,4  

 

 

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

.12/017vi  

4, Gospodarstwo rolne: . 

rodzaj gospodarstwa: b706  
powierzchnia: m2 

1-74Vyk  adres:  

rodzaj zabudowy: /714:a 

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

Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  
em;e. ,cynysky 4441,  

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

8111)-1 k/71;0, Ą   ,.2wk plo6,  
 ,f-vivact4:  :Ar.vvał  /Id  fa2ai 24$44 

Iv 

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 
(nazwa spółki, siedziba, wielkość  udziałów, ilość  akcji) 

414,:e 4(4211'24adr,  Aud'aeaf 1  



. ....... „c. piat ..... 

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. f) inne niż  wskazane 

w pkt IV 
(rodzaj, ilość  i wartość) 

/44, roicvadown.,  

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, lich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych 

w związku z zajmowaniem stanowiska prokuratora 

.mfy2 0.412/ 

VII 

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) 



VIII 

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

zadłużenia)  

doh  ,Irkis"4.(-0:Pue(5,. 
ei3fica,  

494.€40--
Awe/RI; co  caw, 

75-  lie31/  

Ix 
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 

,144,6,01  1,4 14p) ?6,  A2,364,0aie TS, et,  

axiż tV  414440  , f o O (44 

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

, f 
(Miejscowość, clua) 

oryi k.  

.witstogs;zity podpis—. 
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