
OŚWlADCZENlE 

o stanie majątkowym referendarza 111dowego 
• 

Właściwy urząd skarbowy 

Drugi US w Rzeszowie, uJ. L. SiemleJ\skiego 18, 35-234 Rzeszów 

Ja, niżej podpisany(a) Andrzej Stanisław Tokarz, Tokarz 

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - równia w przypadku męt.czym) 

urodzony(a) ,1983 r. 
zatrudniony(a) w Wojewódzkim S11dzie Admini,tracyjnym w Rzeaowie, referendarz 111dowy 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko) 

zgodnie z art. 87'ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powsucbnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2062, z ~m. zm.) oświad~, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego JIUHt.e6.ską wspólnością 

majątkową wchodzą: 

I 

Za10by pleniętne 

1. śr~ zgromadzone w walucie polskiej: Lokaty- 86 OOO , RORy- 17 907,12 

wapólnoU majątkowa matł.emka 
2. 

n 

Nlerucbomo.łcl I tytuły prawne do ich ~•ladania 

l.:E>em: 
pe>Nien,oa:ain· ............................ ma 
pełeamy na aałee o pewiefahni: .... ; ....................... ma 

odftl!i.: •••••••••••••••••••••••••••11iii,, •••••• ••••••••••••••••·•~•••••••• •••••••••••• ••••••••••••••••••••••fii•• •••••••••T 

l-)'flił-pfawtl)' :- .......... ........................................................................... ....... i ...... .... . 

2. Mieszkanie: 

powierzchnia: 67,96 nł 



adres: KielancSwka 

tytuł prawny: odr,bna własność samodzielnego lokalu mieu:kalnego, wspólność majqtkowa malteńska 

3. Inne nieruchomości: , 

powierzchnia: 0,43 ba 

adres: '. (gmina Adamówka) 

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

własność, nieruchomość leśna (c 

4. Geepedar&twe rełBe: 

rodza~~-- ........................................................................................................ n ... . ...... ...... . . .... . 

pe'V!Hr±rh- ma •· ..................... . 
adree,: ........................... ................................................................................................................................ . 

r~bu4.-.wv:- ..................................... , ........... ,n••···•········· .................. ,m ............................ .................. . 

~): .... ..............-...................................................... = ...................................... ~ ............................. . 
Ztege łym1Y esiągnę)am (osięge,~ w 1,hiegł)m Feka do&Md ,.,.. wyaekell&i: 

m 

Rzeczy ruchome o wartości Jednostkowej powyt.ej 10.000 zł 

(w przypadku pojazdów mechanicznych nald:y podać markę, model i rok produkcji) 

Honda .' , 2005, wspólnmć maj,tkowa maił.emka 
Peugeot : '• 2009, wspólność maJ11tkowa malł.eńska 

IV 
Yclliialy i akeje w 1pcHaełl pFBwa haadlowege 

{BHM•a sp6łkł, siecliiiea; wielkoś6 118:i!lialew, ilell6 uejij 

V 

IM11'111aenty fiBwewe w MRmleaiu. Hł. J • .....,., 11 dała J9 Upea 2005 F, e eh.aełe 

instAlmentami fiHBl!lewflBI (Dm, IJ. 112017 Fa , .. 1768) laae •• WłHll8H w pkt IV 



VI 

Deehody pedlegi::fęee epedałkewaaiu pedatłeem doehodewym ed 016b fllB)'e!illl!feh1 

H)'IHRe W OliŃlie 1'8kll pJ'lled daiem, BO w,,,. 1łdadaae je1t 8'włede1eaie, 9 ile iell 

lęeaa waPłoH pF!llekFaema J 9.000 llli1 i ieh Wdla, !li wyhteHniem doehed6w 1115Y1kanyeh 

W IIIWięv,ka ■ pelaieaiem UP!ltdB H 1taaewi11H1 1ęuie'ft11Wm aJho !i18łAHIRieaiem R8 

HaRGWilllłl dyNMeF81o11d11 lah Mlłtpe,' dfł"elBo•• 111d11ł_ł 

vn 

Mienie aabyte pNH 1kladajęee19 oMadw.ałe allm Jece mał!Aealm ed Skarlla Pal\1łwa, 

iRnej pa61twowej 01ohy pFlłWnej, jedaolłek 1amoN11d• tepytePialaege, ieh Ri.-Ww lab 

NIBOftlldowej esoby pNwaeJ, kt6,e podlegałe yYeia w dNdH pl'IM!ła1p 

Wlerzytelnołcl: 

vm 

Wierzytelnołd pJenięme i zobowi.ania płenięble o wartoki powył.ej 10.000 zł 
(w tym zaciągnięte kredyty i potyczki, warunki na jakich mstafy udzielone, wobec kogo, 

w jakiej wysokości, wysokość pozostałego z.adłut.enia) 

1) potyczka 15 OOO zł (nieoprocentowana), z X. 2017 r ., 

2) potyma 15 OOO zł (nieoprocentowana), z I. 2018 r. 
3) potyczka 15 OOO zł (nieoprocentowana), z m. 2018 r. 

4) potycdm 15 OOO zł (nieoprocentowana). z V. 2018 r. 
5) poty~ 20 OOO zł (nieoprocentowana), z VII. 2018 r. 
6) potycdm 30 OOO zł (nieoprocentowana). z X. 2018 r. 

ł11cznie 110 OOO zł, udzielone przez_ t.on~ . ze łrodków stanowl11cych Wlp6Jnołc! majątkow11 
malid1q, Jej lfOltrze J , na cele mieubn.lowe. 

Pomstało do zwrotu 110 OOO zł. 

1 Zgodnie z mt. 87 ł 5a ustawy - Prawo o u.stroju sądów powszechnych oświadczenie składane w związku 
z objęciem ~u sędziego albo powołaniem na stanowisko dyrektora sądu lub zastwcy dyrektora sędu nie 
zawiera informacji, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 6 UBtawy - Prawo o USU'Oju Sll(ł6w powsz.ec:hnych. 
Oświadcz.en.ie składane w związku z opusz.cuniem ~u sędziego albo odwołaniem 7.e stanowiska dyrektora 
sądu lub 7.IISłępcy dyrektora sądu zawiera inform&Gje, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo 
o ustroj.u sądów powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia. ~u albo odwołania do dnia 
opus7U.enia urzędu albo odwołania. 



Zobowiązanie - potyczka 14 OOO zł (nieoprocentowana) zaciągnięta przeze mnie u sio1try 
mie1zkanJowe. · 

Pozostało do spłaty 11 250 zł. 

IX 

lane dedatkewe dane e ltaaie ma;i11tkewym 

Jestem hriadomy(a) odpowiedzialności karnej za złotenie fałszywego ołwiadczenia. 

(art. 87 § 9 i art. 151b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz art. 8 i art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju 

sądów administracyjnych) 

Rzeszów, )~ stycznia 2019 r. 

(miejscowość, data) 
I 
i . 

I 

_, na cele 


