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OŚWIADCZENIE

o stanie m ajątkowym  sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

Właściwy urząd skarbowy 

Ja, niżej podpisany(a)
Tomasz Marcin Dziuk, nazwisko rodowe Dziuk
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe -  również w przypadku mężczyzn) 
urodzony(a) 2 października 1975 r w Częstochowie
zatrudniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, jako asesor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko)

zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 iipca 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:

Zasoby pieniężne

1. Środki zgromadzone w walucie poiskiej; 8 050 zł.
2. Środki zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

Nieruchom ości i ty tu ły  prawne do ich posiadania

1. Dom:

powierzchnia: użytkowa 147,51 w tym garaż o powierzchni użytkowej 18,82 m^ 
(dane według aktu notarialnego) 
położony na działce o powierzchni: 301 
adres.
tytuł prawny: współwłasności - udział '/z we własności zabudowanej nieruchomości, 
udział stanowi majątek osobisty, dom w zabudowie szeregowej, rok budowy: 2019, dom 
w stanie deweloperskim

2. Mieszkanie:

powierzchnia, ok. o9 rn-'; (wskazano powierzchnię użytkową) 

adres.



tytuł prawny: odrębna własność lokalu Mieczkanse stanowi majątek osobisty. Z 
mieszkaniem związany jest udział w grt:nc;e oisz w częściach wspólnych budynku.

powierzchnia : ......
adres:...............................

4-.— Gospodarstwo rolne: 
rodzaj-gospodar-stwa^:-
powierzohnia: - :.-..-........
adres:......................................
rodzaj zabudowy:.

podać jaki):

Rzeczy ruchome o wartości Jednostkowej powyżej 10.000 zł 

(w przypadku pojazdów mechanicznych n.aieży podać markę, modei i rok produkcji)

IV
Udziały i akcje w  spółkach prawa handlowego 

(nazwa spółki, siedziba, wielkość udziałów, ilość akcji)

2 Siedzibą w
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

-  15 akcji

V

Instrumenty finansowe w  rozum ieniu a r t  2 u.stawy z dnia 29 Iipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowym i (Dz. U. z 2017 r. po.i: 1768) hine niż wskazane w  pkt IV

(rodzaj, ilość i wartość)



Dochody podlegające opodatkowarsiu podatkiem  dochodowym  od osób fizycznych, 
uzyskane 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 pełrsśenSem urzędu na stanowisku sędziowskim albo 
zatrudnieniem na stanow isku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu^>

- 63374,04 zł. -- dochód z tytułu zatrudnienia w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w 
Częstochowie -- osiągnięty za okres sprzed objęcia urzędu asesora sądowego.
- 949,44 zł. - dochód z tytułu umowy zlecenia - osiągnięty za okres sprzed objęcia urzędu 
asesora sądowego.

''ł 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 informac!! o których mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy -  Prawo o ustroju 
sądów powszechnycti Oświadczerrri sidadane w związku z opuszczeniem urzędu sędziego albo 
odwołaniem ze stanowiska dyrektora sąou 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.
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VII

Mienie nabyte przez składającego ośw iadczenie albo jego małżonka od Skarbu 
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, Ich 
związków lub sam orządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze 
przetargu

(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo)

VIII

W ierzyte lności pieniężne ś zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł

(w tym zaciągnięte kredyty i po/tyczkJ, warutiki na jakich zostały udzielone, wobec kogo, 
w jakiej wysokości, wysokość pozostałego zadłużenia)

- kredyt hipoteczny na zakup mieszkania wskazanego w pkt li zaciągnięty na okres 30 lat w 
kwocie 146.614,88 CHF w do spłaty pozostaje kwota 95.684,67 CHF,
- kredyt gotó>wkowy w kwocie 50.000 zł. w , zaciągnięty na okres 120 miesięcy,
uruchomior'y 19 grudnia 2019 r , dc spłaty kwota 50,000 z ł ,



Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 
Do mieszkania wskazanego w pkt. ii 2 przynależy piwnica i jest z nim związane prawo do 
wyłącznego korzystania z miejsca postojowego wyznaczonego na parkingu na zewnętrz 
budynku.
Mieszkania wskazane w pkt. II 2 (a) i (b) w poprzednim oświadczeniu majątkowym, złożonym 
w związku z objęciem urzędu asesora sądowego, zostały sprzedane 8 listopada 2019 r., a 
środki pochodzące ze sprzedaży zostały przeznaczone na zakup w dniu 20 grudnia 2019 r. 
udziału 14 we współwłasności domu wskazanego w pkt H 1.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fa łszyw ko  oświadczenia.

lOlO
(miejscowość, data) (jiodpis)
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