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3. Gospodarstwo rolne:
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rodzal zabudowy:

tytuł prawny (własność,
jaki):.
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prawny:

,Łąw..

oŚwIADCZENIE
o stanie majątkowym

......ł.Ia.v |f . Ł: A y.............'L..i... I
(imiona i nazwisko)

1..1...L.4............ w

JuIia

#*
14 ,",L ''t-*-

3o. 0E słł3

stanowisko lub tunkcj

zanieszkaĘ(7) I
po zapoznatiu się z przepisami ustawy z dnta3O listopada20l6r. o statusie Trybunału
KonsĘrtucyjnego (Dz. U. zŻ0I8 r. poz. 1422), zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy oświadczam,
ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
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5. Zasoby pienięŻne:

- środki pieniężne zgtomadzone wwalucie polskiej:

. i' ..' t* . .*-lr.... .!-i.lJ. .ź:lt-ł.*ł. r.. .f .... . . .. .. . . .

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...

.,Ą3.3 -t.ir'/ 

-

- papiery wartościowę

il
Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej,

które podlegało zbyciu w drodzę przetatgu:

,fX# nie*

Podaó rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo ....

ilI
1. a* Nię jestem członkięm zatządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa

handlowego, ani teŻ członl<tem zarządl fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

s Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa

handlowego, członkiemzarządu fundacji prowadzącej dztałalnośó gospodarczą.

(wymienić pehrione fi.rnkcje i stanowiska wTaz z nazwami spółek i fundacji)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '...........,

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani tęż nie wykonuję innych zajęć w spółkach pfawa

handlowego, które mogĘby wywołaó podejrzenie o moją stronniczośó lub interesownośó.

tś W spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienionę zajęcia

."r;; ;.. Ą*".".;*.. . ;*,/'ł*;,.k*,
'........' l........ na kwotę' ..J...Ą.g.ę...ź.lł ".. :...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości
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3. a* Nie jestem członkiemzarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni

(podać pełnioną firnkcję, nazwę i adres spółdzielni)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam nizej podane udziaŁy lub akcje

(narvla spÓłki - adresy, wielkośó udziałów, ilość akcji)

Ztego Ę'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

Równocześnie oświadczam, że w spółce

... moje ldziaIy (lub akcje) ptzek'raczająI)%

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią więcej
niŻ I0oń kapitału.

IV
1. Nie prowadzę działalności gospodarczej nawłasny rachunek ani wspólnie z irrnymi osobami,l(

nie zaruądzam równieŻ taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy tęŻ

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Z'Ptowadzę w wyżej okreśiony sposób działalność polegającą na:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

V
Składniki mięnia ruchomego o wańości powyżej 10.000 zŁotych (w przypadku pojazdów
mechaniczłly ch naleŻy podać markę' model i rok produkcj i) :

... .. } *"..,a- .. . . .h, . . . . . i : . ł .,:L .. . ..*. i.łz .'..., . ..!9.ł.ą.
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VI

Zobovnryartia pieniężne o wartości powyżej 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki, oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zvłiązku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokości):

VII

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rokń ubiegłym dochód w wysokości

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), Że na podstawie ań. 38 ustawy z dnia 30

listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U . z 2018 r. poz. 1422)

za podanie nieprawdy gr ozi kar a pozbawienia wo lności.
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Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym:

(

- Niewłaściwe skręślić i uzupehrić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.


