
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) 11-10-1983 r. 
zatrudniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, referendarz sądowy 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko) 

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.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz 

objętego małżeńską wspólnością majątkową wchodzą: 

I 

Zasoby pieniężne 

I. Śrndki zgromadzone w walucie polskiej: Lokaty- 113 719,12, RORy- 8 331,73 

wspólność majątkowa małżeńska 

2. Śf06ki zgromaez;one w walueie ołmej: 

II 

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 

1. Dom: 
powieraełmia: ................... m~ 

I . ~·1 . 1,.· ~ po Oil,OH)' na uil,!a ee o pov;ierneum: .............. m 

. ·····································································•.•························ 
tymi jlfllVffiY: ···················································································· 

2. Mieszkanie: 

powierzchnia: 67,96 m2 



adres: 

tytuł prawny: odrębna własność samodzielnego lokalu mieszkalnego, wspólność 

majątkowa małżeńska 

3. Inne nieruchomości: 

powierzchnia: 0,43 ha 

adres: 

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

własność, nieruchomość leśna (działki nr ewid. 1459/3, 1457/2, 1456/2) 

4. GospodaFstv,•o FoiHe: 

mdzaj gospodarotwa: ....................................................................................................... . 

powieraelmia: ............... m~ 

adFes: ................................................................................................................................ . 

rndzaj zaliudowy: ............................................................................................................ . 

tytllł praway (własaoś6, wsp01'.vłasaoś6, użytkowaaie wieczyste, dzieFŻawa, iaay tywł, 

poda6 ja!d): ...................................................................................................................... . 
Z: tego tytułu osiągaąłem (osiągaęłam) w ubiegłym rnku doehed w wysokośei: 

III 

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł 

(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji) 

Honda Jazz, 2005, wspólność majątkowa małżeńska 
Peugeot 107, 2009, wspólność majątkowa małżeńska 

IV 
Udziały i akeje w spellmeh prawa haadlowego 

( 'li. . d ·e . li " dz. ł' ·1 '' I .. ) aazwa spe El, s1e z1 11, wie rnse u :i-a ew, 1 ose 1HeJ1 



"?-"' ,. -:·,rr 
Instrnmenty finansev,e w rernmienia art. 2 astawy z 1foia 29 lipca 2095 r. o ebrneie 

instrnmentami finansowymi (Dz. U. z 2917 r. pez. 1768) inne niż ws-k...,,.ane 'N pki.l:V 

(rodzaj, ilość i war,ośe) 

VI 

Deehady padlegająee apadatlrnwanin padatkiem daehadowym ad asób fl'lyeznyeh, 

nzyslrnne w alffesie ralrn pned dniem, na ktÓF)' składane jest aświadezenie, a ile ieh 

łączna wartaśe pnekmeza 19.(l(l(l zł, i ich fródła, z wyląezeniem deehadów uzyslmnyeh 

w związku z pełnieniem unędu na stanawislrn sędziawsltim alba zatrudnieniem ua 

stanawislm dyFektara sądu lub zastępcy dyFelaara sądu+_+ 

VII 

J!l'lienie nabyte pFZez składająeega aświadczenie alba jega malżanlm ad Slmrba PaRstwa, 

innej państwawej asaby prawnej, jednastek samanądu terytarialnega, ieh związk&w lub 

samaFządawej asaby pra-wnej, 1,tóFc padlegala zbyciu w dradze pnetaFgu 

(pedae rodzaj mienia, datę nabycia, es. kege) 

VIII 

Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł 

(w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, warunki na jakich zostały udzielone, wobec kogo, 
w jakiej wysokości, wysokość pozostałego zadłużenia) 

Wierzytelność- pożyczka 15 OOO zł (nieoprocentowana) udzielona 
pozostało do zwrotu 15 OOO zł 

1 
Zgodnie z art. 87 § 5a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oświadczenie składane w związku z 
objęciem urzędu sędziego albo powołaniem na stanowisko dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu nie 
zawiera informacji, o których mowa w art. 87 § I 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 § I pkt 6 ustawy - Prawo o 
ustroju sądów powszechnych, za okres od I stycznia roku opuszczenia urzędu albo odwołania do dnia 
upuszczenia urzędu albo odwołania. 



Zobowiązanie - pożyczka 14 OOO zł (nieoprocentowana) zaciągnięta przeze mnie u 

.,, na cele mieszkaniowe, pozostało do spłaty 14 OOO zł 

IX 

IHne a0aatkov/e dane 0 stanie majątkowym 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

(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 § I ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o usp-oju 

sądów administracyjnych) ~ ',~ 

Rzeszów, i stycznia 2018 r. 

(mieJscowość, data) 

' I 


