
Właściwy Urząd Skarbowy - URZĄD SKARBOWY W OPOCZ 

zal.  
Ja niżej podpisany Piotr Waśkiewicz, urodzony 19 sierpnia 1963 rok  

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-04-2021) 

OŚWIADCZENIE 

O STANIE MAJĄTKOWYM PROKU 4TMAKU R AT  URA  OKRĘGOWA 
w Piotrkowie rrybunalskirn 

zatrudniony w Prokuraturzez Rejonowej w Opocznie - Prokurator 

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

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

majątkową  wchodzą: 

Zasoby pięniężne 

1.Środki zgromadzone w walucie polskiej - 120.000 z1 /na dzień  31 grudnia 2020 r/ 

2. Środki zgromadzone w walucie obcej - 5800 euro,7700 dolarów USA/na dzień  31.12.20021 

II 

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 

1.Dom, o  pow.  214,70 m2, położony na działce o pow.126m2 wraz z udziałem 1/10 części w drodze 

dojazdowej, o  pow.  680 m2, - _ - wspólność  majątkowa małżeńska, 

2.Dom, o  pow.  130,39 m2, z garażem, położony na działce o pow.2000m2, 

- wspólność  majątkowa małżeńska 

3.Spóldzielcze własnościowe prawo do lokalu ,o  pow.  54,92 m.2, _ 

_ - wspólność  majątkowa małżeńska 

4.Spóldzielcze własnościowe prawo do lokalu ,o pow.52 m2, i 

. - wspólność  majątkowa małżeńska 

5.Nieruchomość  lokalowa , , o  pow.  63 m2, 

wspólność  majątkowa małżeńska 

6.Nieruchomość  lokalowa , o  pow.  46,62 m2, - 

wspólność  majątkowa małżeńska 

7.00spodarstwo rolne, o  pow.  29,16 ha /niezabudowane/ , 

oddane w dzierżawę  od 01.04.2015 r - wspólność  majątkowa 

małżeńska - czynsz dzierżawny 3.000 zł, 

8.Nieruchomość  /niezabudowana/ o pow.2400 m2 oraz udział  w drodze dojazdowej do w/w 4/15 
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części w działce nr 1300m7, jątkowa małżeńska 

9.Nieruchomość, o  pow.  430 m2, zabudowana domem - udział  1/4 część  - majątek osobisty spadek 

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł  

Samochód osobowy  Honda  CRV rocznik 2017 - 

Samochód osobowy  Honda  CRV rocznik 2018 - Leasing 

IV 

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 

Nie posiadam 

V 

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

instrumentami finansowymi (Dz.U.z 2016 roku, poz. 1636 z późn. zm.) inne niż  wskazane 

w pkt IV 

Nie posiadam 

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 

zajmowanym stanowiskiem prokuratora 

Nie uzyskałem 

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 

- działka pod zabudowę  o pow.126m2 wraz z udziałem 1/10 części w drodze 

dojazdowej,  o pow. 680 m2, - - wspólność  majątkowa małżeńska - 

umowa sprzedaży z dnia 20 grudnia 1993 r. 

VIII 

Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości przekraczającej 10.000 zł  

Leasing - samochód osobowy  Honda  CRV rocznik 2018 - 27.939,48 zł  do spłaty 

IX  

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 
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Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

, dnia 23 kwietnia 2021 r  

iii orygitzli , - 
Isillstoręczny  pod0 

c , 
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