
OŚWIADCZENIE
o stanie  majątkowym  referendarza  sądowego

Właściwy  urząd  skarbowy  Drugi  US w  Rzeszowie,  ul. L. Siemieńskiego  18,  35-234  Rzeszów

Ja, niżej  podpisany(a)  Andrzej  Stanisław  Tokarz,  Tokarz
(imiona  i nazwisko,  nazwisko  rodowe  - również  w przypadku  mężczyzn)

urodzony(a)  B  1-1983 r.
zahudniony(a)  w Wojewódzkim  Sądzie  Administracyjnym  w Rzeszowie,  referendarz  sądowy

(miejsce zatnidnienia,  stanowisko)

zgodnie  z art. 87 ustawy  z dnia  27 lipca  2001 r. - Prawo  o ustroju  sądtaw powszechnych  (Dz.  U. z 2020  r. poz. 2072)oświadczam,  że w skład  mojego  majątku  osobistego  oraz  objętego  małżeńską  wspólnością  majątkową  wchodzą:

r

Zasoby  pieniężne
l.  Środki  zgromadzone  w walucie  po]skiej:  Lokaty  -  348323;  ROR-  52140,74;  wspólność  majątkowa  małżeńska
2.  Środlcizgromadzoncwwa1ucicobccj:

n
Nieruchomościi  tytuły  prawne  do ich  posiadania

(nie  dotyczy)

2. Mieszkanie:

pow'err:hnia:  67,96  m2'
gdres:  'Łzeszćiw
tytuł  prawny:  odrę5na  własność  samodzielnego  lokalu  mieszkalnego,  wspólność  majątkowa  małżeńska

3.  Inne  nieruchomości:
powierzchnia:  łaczna  wszystkich  działek  O,7701 ha
adres:

tytuł  prawny  (własność,  współwłasność,  inny tytuł  - podać jaki  oraz inne dane):
własność,  nieruchomość  leśna  (działki  m  ewid.  1
własność,  działka  rolna  ( )

4,  : (niedotyczy)

m
Rzeczy  ruchome  o wartości  jednostkowej  powyżej  ]O.OOO zl

(w  przypad)au  pojazdów  mechanicznych  na1eży podać  markę,  model  i rok  produkcji)

Honda 2005;  Renault 2018;  wspólność  majątkowa  małżeńska

IV
Udziały  i alccjc  w spóllcach  prawa  handlowcgo

(naz';va  spółlci,  sicdziba,  wiclkoóć  udziałów,  iloóć  akcji)

v
Instrunent5i  finansoii+c  w rozurnicniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroeicinstrurncntari  finansowymi  (Dz.  U. z 20ł7  r. poz.  1', 68) innc  niż  wskazane  w pkt  I17

(rodzaj,  ilońćiwartoćć)



VI
Dochody  poJlcgajĄec  opodatkovvaniu  podatkicm  dochodowym  od osób  fłzycznych,  uzyskane  'w olcrcsic  roku  przed
dnicm,  na który  składane  jcst  oświadezcnic,  o ilc  ich  lączna  wartość  przcl<racza  IO.OOO zl,  i ich  źródła,  z wyłączcnicm
dochodów uz3";1canyeh  w związl<u  z pcłnicniern urzędu  na stanowisku sędziosvsliim albo zatrudnicnicm  nastanowisku  dyrcktora  sąau  lub  zastępcy  dyrcktora  sądu"

Micnie  nałi)tc  przez  sliladająccgo  oświadezcnie
prawncj,  jcdnostcli  samoyządu  tcrytorialncgo,
zbyciu  w drodzc  przctargu

VII

albo  jcgo  malżonka  od Sl<arbu  Państwa,  inncj  państivowcj  osoby
ich  z'sviązków  lub  samorządowej  osoby  prawncj,  którc  podlcgało

(podać  rodzaj  micnia,  datę nabycia,  od kogo)

VIn

Wierzytelności  pieniężne  izobowiązania  pieniężne  o wartości  powyżej  10.OOO zl
(w  tym  zaciągnięte  kredyty  i pożyczki,  warunki  ńa  jakich  zostały  udzielone,  wobec  kogo,

w  jakiej  wysokości,  wysokość  pozostałego  zadłużenia)

Wierzytelności:

1)  pożyczka  15000  zł  (nieoprocentowana),  z IIII.  2018  r.
2)  pożyczka  15000  zł  (nieoprocentowana),  z V.  2018  r.
3)  poQczka  20000  zł  (nieoprocentowana),  z VII.  2018  r.
4)  po,qczka30000zł(nieoprocentowana),zX.2018r.

5) pozczka5000zł(nieoprocentowana),zI.20l9r.
łącznip  Sl'i('lnO zł,  udzielone  a 1"  -'--  ---"-  --
sinc+r.  -, na cere  n&śZKaIllOWe.  rozostało  do zwrotu  84600  zł.

IX

Inne  dodatkowe  dane  o stanie  majątkowym
na

Jestem  świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  za zlożenie  fałszywego  oświadczenia.
(art. 87 8) 9 i art. 151b % 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych  oraz art. 8 i art. 29 F3 I ustawy  z dnia 25 lipca 2002 r. -  Prawo o ustroju
sądów  administracyjnych)

Rzeszów.  'Q marca  2022  r.

(miejscowość,  data)

' Zgodnie z art. 87 6 5a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oświadczenie składane w związku z objęciemurzędu  sędziego  albo  powołaniem  na stanowisko  dyrektora  sądu  ]ub  zastępcy  dyrektora  sądu  nie  zawiera  informacji,
o których mowa w art. 87 % 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów  powszechnych. Oświadczenie składane
w związku  z opuszczeniem  urzędu  sędziego  albo  odwołaniem  ze stanowiska  dyrektora  sądu  lub  zastępcy  dyrektora
sądu  zawiera  informacje,  o których  mowa  w art. 87 e) 1 pkt  6 ustawy  - Prawo  o ustroju  sądów  powszechnych,  za okres
od 1 stycznia  roku  opuszczenia  urzędu  albo  odwołania  do dnia  opuszczenia  urzędu  albo  odwołania.


