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o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

W łaściwy urząd skarbow y

Ja, niżej podpisany Piotr Łukasik zd. Łukasik

(im iona i nazwisko, nazwisko rodow e -  również w przypadku mężczyzn)

Urodzony 24 listopada 1974 r. w  Gliwicach

zatrudniony w W ojewódzkim  Sądzie Adm inistracyjnym  w Gliwicach na  stanow isku starszego 

referendarza sądow ego

(m iejsce zatrudnienia, stanowisko)

zgodnie z art. 87 ustaw y 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 m ojego m ajątku osobistego 

oraz objętego m ałżeńską w spólnością m ajątkow ą wchodzą:

I

Zasoby pieniężne

1. Środki zgrom adzone w  walucie polskiej: 166.275,51 PŁN

2. Środki zgrom adzone w  walucie obcej: około 5.748,00 USD; około  151,00 EURO

II

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom:

pow ierzchnia: 135 m^

położony na działce o pow ierzchni: 933 m^

adres:

tytuł praw ny: w spółw łasność w 1/6 części; składnik m asy spadkow ej; m ajątek odrębny



2. M ieszkanie: brak

3. Inne nieruchomości:

a) pow ierzchnia całkow ita fizyczna : 9451 m^ 

adres: grunty położone na terenie

tytuł praw ny (własność, współwłasność, inny tytuł -  podać jak i oraz inne dane): 

współw łasność w  1/72 części; składnik masy spadkowej; m ajątek odrębny

b) dom ek letniskowy typu BRDA usytuow any w na  działce o pow. 351 m^

objęty w spólnością m ałżeńską

4. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a: częściowo zabudowane; całość nie jest użytkow ana od 1996 r. 

powierzchnia całkow ita fizyczna: 19287 m^

adres: (część zabudow ana); grunty położone na  terenie

rodzaj zabudow y: m ieszkalna o pow. 90 m^ i zabudow ania gospodarcze

tytuł praw ny (własność, w spółwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, 

podać jaki): w spółw łasność w  1/9 części; składnik m asy spadkowej; m ajątek odrębny 

Z tego tytułu osiągnąłem  (osiągnęłam ) w ubiegłym roku dochód w  wysokości: 

brak dochodu

III

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

(w  p r^ p a d k u  pojazdów  m echanicznych należy podać m arkę, m odel i rok produkcji)

1) Sam ochód osobow y m arki Seat Leon Xperience 1.4, rok  prod. 2017, zakup częściowo 

sfinansow any kredytem  - objęty w spólnością m ajątkową;

2) Sam ochód osobow y marki Y olkswagen UP, rok. prod. 2018, objęty um ow ą leasingu zawartą 

przez m oją m ałżonkę na potrzeby prow adzonej przez nią działalność gospodarczej - własność 

banku

IV

Udziały i akcje w spólkaeh prawa handlowego

(nazw a spółki, siedziba, w ielkość udziałów, ilość akcji)

1)
66 sztuk akcji (2 pakiety po 33 sztuki);

280 sztuk akcji

2)

V



1)

Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niż wskazane w p k t IV

(rodzaj, ilość i wartość) 

brak

VI

Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

u^skane w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich 

łączna wartość przekracza 10,000 zł, i ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych 

w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem  

na stanowisku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora s ą d u ^

brak

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 § 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 § 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.

VII

Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, 

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

samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo)

Ani ja , ani m oja m ałżonka nie nabyliśm y ww. m ienia

VIII

W ierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł

(w  tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, w arunki na jak ich  zostały udzielone, wobec kogo, 

w jakiej w ysokości, wysokość pozostałego zadłużenia)

1) U m owa kredytu zaw arta pom iędzy składającym  niniejsze ośw iadczenie a

w  dniu 28 lutego 2018 r. na okres 24 miesięcy na kwotę

46.411,00 zł z przeznaczeniem  na:



a) zakup samochodu wskazanego w  pkt III. 1 niniejszego ośw iadczenia w kwocie 42.250,00 

zł,

b) sfinansow anie składki ubezp. pojazdu za okres 12 miesięcy w kwocie 2.704,00 zł,

c) sfinansow anie składki ubezp. spłaty kredytu za okres 24 miesięcy w kwocie 1.457,00 zł. 

RRSO  kredytu wynosi 9,62% ; oprocentow anie jest zmienne. M iesięczna rata, w  tym kapitałow a i 

odsetkow a zostały ustalone na kwotę 1.933,79 zł, ostatnia, płatna w lutym 2020 r. wynosi 1.933,83 zł. 

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło około 3.870,00 zł;

2) Um owa leasingu zawarta z w dniu 28 grudnia 2018 r. na

sam ochód wskazany w pkt III.2 niniejszego oświadczenia. Stroną um owy jest m oja m ałżonka 

w ram ach prowadzonej przez n ią  działalności gospodarczej i z k tórą  pozostaję we wspólności 

małżeńskiej m ajątkowej. W artość um ow y stanowi kw ota 43.200,00 zł brutto. W ysokość 

opłaty w stępnej w yniosła 19.440,00 zł brutto. Czynsz m iesięczny, płatny w  35 ratach, 

ustalono na  kw otę 485,67 zł brutto. Pierwsza rata była w ym agalna w  dniu 19 lutego 2019 r. 

W artość ew entualnego wykupu określono na kwotę 6.761,55 zł brutto;

IX

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

W styczniu 2019 r. otrzymałem w raz z m ałżonką kw otę 24.500,00 zł z tytułu sprzedaży pojazdu 

m arki SKODA CITIGO rok prod. 2016 objętego w spólnością małżeńską. C ena sprzedaży pojazdu 

w yniosła 25.500,00 zł. K w otę zaliczki w wysokości 1.000,00 Ul otrzym ałem  w  grudniu 2018 r., co 

wykazano w ubiegłorocznym  oświadczeniu.

Zasoby pieniężne wskazane w pk t I niniejszego ośw iadczenia są objęte w spólnością m ajątkową, a ich 

źródłem  są  także dochody mojej m ałżonki, które nie podlegają tutaj w yjaw ieniu.

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

(m iejscow ość, data) (po d /is)


