
Dziennik Ustaw —2— Poz. 1707  

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 1 września 2017 r. (poz. 1707) 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE 
o stanie majątkowym prokuratora 

Właściwy urząd skarbowy 

DRUGI  Lt. qo sił... AR, 601-11' łe'60f,  

Ja, niżej podpisany(a) "VP(Pr p/1ri4 g:210A PUC/W .2741.6CgOOSICI* .Z1) ZORrSk4 
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe — również  w przypadku mężczyzn) 

urodzony(a) ZA P-2r.'1"fi g),  R,  w  2G-i FR.144  

zatrudniony(a) wąk0-ikATIAlci 41floKOŁ4 P161-RW-lif Trkt03(411A1-8k-th Plilaa(PĄ1:02- 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko) 

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

z późn. zm.1)) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego małżeńską  

wspólnością  majątkową  wchodzą: 16A Ulif 42. 20.2.04L 

Zasoby pieniężne 

ok,.6 3  coo  ?LIV ( w TYM !yin/FE k. U sP& IV c( Cl..?;" 'pity ) 
1. grodki zgromadzone w walucie polskiej: . 

2. grodki zgromadzone w walucie obcej:  S  97R.A91 .405(9,0Foa,-N2 

II 

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 

1. Dom: O" PM  

powierzchnia: m2 

położony na działce o powierzchni: m2 

adres:  

tytuł  prawny:  

1)  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. 
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2. Mieszkanie: 

powierzchnia:1:k(  

adres.....  

tytuł  prawny: tig\16-6 W  pp,QQ'g. NNW's' 5e0,2E1)ii  i  IAA  sivasrci  - 4104311F-k  oso&)'s  T 

3. Inne nieruchomości: iViE pcsiiwiify 

powierzchnia: m2 

adres:  

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

4. Gospodarstwo rolne: Ale PGIADNY 

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:  

NiF Oś; qC1q-6./3 M  

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

S rio (J4(.1,0 oSc6 t.24-Jt Lk/4 06 li2,(07-14 R(.2 /ć  pgoD6Ć-(67(' ;  ;avid  

( 11/11-1-2EITS10# US,PeRproc(  k/1*7604)  

IV  

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

fas; fiDO-P1 
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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 niż  wskazane 

w pkt IV 

ITIC PoStfi 04111  
(rodzaj, ilość  i wartość) 

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)  

Me osi A2@fi(1i 

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)  

/Vic  ArMytiiivi  MeteQop(i.-Ic  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1997 oraz 
z 2017 r. poz. 724, 768, 791 i 1089. 

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. 
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VIII  

Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 z1 
(w tym zaciągnięte kredyty i pożyczlci, warunki na jakich zostały udzielone, wobec kogo, w jakiej wysokości, wysokość  pozostałego 

zadłużenia) 

Al,e0p12,0c6-#7bIATĄ  f22gCzkii tia2;Eirvir4 ,VosTa2E-- '14 Div;GI  05,2020e. 

W .11a0CiE: g O 000 PLN I  NA (2 i a S.( 412.  ,2t22o,g, p02os7lte14- Do s  Pi,  Ary: 65-000N/V 

V.g.-EDYr.  1-6  Pore'  cAN &cit.( 4r- 

Gooloo (3LINt  04.1-\ O")iE 2.WOQ. WOTA RY,IOSTAtil W-efir`( 7152( 82pov 

IX 

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 

A8..fit A631.0 R, D6M-4i liv A oTR2"1P"i"fPi elPaki  14  ka odE .20 0(20  N-IV 

(10'lĄ Ek. CSo(isTY)i 12.ATA 1:43gc2(s"Pł  tITA )013 izIATA P.2-Yivv EWK" a 4710C/2-- 

A6 CX)(3 N.14  or -"i HI bN k 22.4  • 2-0201Z TP,2-`(.C1-00  2.  ODS,114(.20.(2.4  AMA  . (4C 

1J  Oft  C,C.(E Foo Pi1(SPfitiCat601114) oilw-04144 LIbt\iiu  ,2.6./4.2i720 

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

. .1g. PIL 65, 107-A  IŁ  
(miejscowość, data) 

    

(podpis) 

arygliiale 
'vvlasnoręczny podph: 
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