
OŚWIADCZENIE 

o stanie majątkowym stdziego, dyrektora sądu oraz zastfpcy dyrektora sądu 

Właściwy urząd skarbowy 

Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie 

Ja, niżej podpisany Tomasz Smoleń zd. Smoleń 

Urodzony .1961 r. w Rzeszowie 

Zatrudniony w Rzeszowie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, sę,dzia 

zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) oświadC7.8ID, :te w skład mojego majątku osobistego 

oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową wchodzą: 

I 

Zasoby pienipne 

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: ok. 182500 zł. 

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: 2000 euro 

II 

Nieruchomoiei i tytuły prawne do ich posiadania 

I.Dom: 

powierzchnia: 100 m2 

położony na działce o powienchni: 1100 m2 

adres: : Rzeszów 

tytuł prawny: małżeńska wspólność ustawowa 

2. Mieszkanie: powierzchnia: 1. 56,16 m2 2. 56,16 m2 

adres: 1. - Rzeszów, 2. ~ · · Rzeszów 



tytuł prawny: 1. współwłasność w 5/32 c~ciach, 2. współwłasność w ¼ c~ci 

3. Inne nieruchomości: działka 266/5 

powierzchnia: 1100 m2 

adres: "-reszów 

tytuł prawny: małżeńska wspólność 1,1Stawowa 

4. Gospodarstwo rolne: nie posiadam 

rodzaj gospodarstwa: 
..................... , .................................................................................................... . 

"erzchnia 2 p0WI : ••..•..•. m 

adres: 
............................................................................................................................... , .......... , .... . 
rodzaj zabudowy: 
■■■■■■■■ I ■■■■■■ I ■■ ł ■■■ li l ■ I tl■■ łll l■■■I l ■ I I I ■■■ I ■ ł ■■■■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ł ■■ •■■ ■■ ■ a ■ łl ■ II ■■■■■ ł I■■■■■■■■■■■■ I ■■■■■ ■■■I I ■ ■ I I I l ■■ I■■■■■ 

tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dziert.awa, inny tytuł, 
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Z tego tytułu osiągnąłem. (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysokości: 
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m 

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł 

1. samochód osobowy Renault rok produkcji 2010, 

2. samochód osobowy Suzuki · ~"i. -ok produkcji 2009, 

IV 

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL SA w Boguchwale 412 akcji imiennych serii A 
i 785 akcji imiennych serii B. 

V 

Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2005 r. o obrocie .... 



.. 

instrumentami rmansowymi (Dz. U. z 1017 r. poz. 1768) 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 wartoU przekracza IO.OOO zł, i ich źródła, z wy'4czeniem dochodów uzyskanych 

w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem 

na stanowilku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu 1> 

Nie dotyczy 

VII 

Mienie nabyte pmz składającego oświadczenie albo jego malionka od Skarbu Państwa, 

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub 

samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu 

Nie dotyczy 

vm 

Wierzytelno§ci pienięme i zobowiązania pienięme o wartości powyiej 10.000 zł 

Nie posiadam 

IX 

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 

Jestem świadomy odpowiedzialnoici karnej za zlo.tenie fałszywego ohviadczenia. 

Rzeszów dnia 24 kwietnia 2019 r. 




