
OŚWIADCZENIE
o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

Właściwy urząd skarbowy:

Ja, niżej podpisana, Katarzyna Joanna Marasek-Zybura, nazwisko rodowe: Zybura
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe -  również w przypadku mężczyzn)

urodzona 8.02.1973 r. w Krakowie

zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie, sędzia
(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.) w zw. z art. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. -  Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2167 ze zm.), oświadczam, że w skład mojego majątku 
osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową wchodzą:

I
Zasoby pieniężne

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: ok. 125 000 zł
2. Środki zgromadzone w walucie obcej: 94,16 EUR

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom: 
powierzchnia: - m2
położony na działce o powierzchni: - m2 
adres: - 
tytuł prawny: -

2. Mieszkanie:
a) powierzchnia: 74, 95 m2 
adres:
tytuł prawny: własność
b) powierzchnia: 32, 41 m2
adres: i
tytuł prawny: własność

3. Inne nieruchomości:
a) powierzchnia: 57,89 m2 
adres:
tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł -  podać jaki oraz inne dane): udział 3/14 
we współwłasności garażu A
b) powierzchnia: 21,63 m2 
adres:
tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł -  podać jaki oraz inne dane): udział 1/15 
we współwłasności garażu B
c) powierzchnia: 44,91 m2 
adres:
tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł -  podać jaki oraz inne dane): udział 7495/240506 
we współwłasności działek nr 2
d) powierzchnia: 14,09 m2 
adres:
tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł -  podać jaki oraz inne dane): udział 3241/228026 
we współwłasności działki nr

4. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: - 
powierzchnia: - m2 
adres: -
rodzaj zabudowy: -
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać jaki): - 
Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysokości: -
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III
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

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

Udział 495/1000 we współwłasności samochodu Honda Civic Sport Plus CVT, 2021 r.

IV
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

V
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 pkt IV
(rodzaj, ilość i wartość)

Brak

VI
Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w okresie 
roku pized 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 sądu

Ok. 82 000 zł łącznie: z tytułu wykonywania zawodu adwokata przed objęciem urzędu sędziego, z tytułu świadczeń ZUS 
za okres przed objęciem urzędu sędziego, z tytułu wynajmu nieruchomości wskazanej w  pkt ll.2.b.

VII
Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, 
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub 

samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo)

Brak

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)

Kredyt hipoteczny zaciągnięty w w kwocie 505 864, 35 zł od 12.09.2011 r. do
20.04.2043 r., oprocentowanie 6,97 %, pozostało do spłaty 394 771, 71 zł, zabezpieczony hipoteką umowną 
do kwoty 758 796, 53 zł na nieruchomości wskazanej w pkt II.2.a;
Kredyt hipoteczny zaciągnięty w w kwocie 86 869 EUR od 17.10.2011 r. do
24.01.2042 r., oprocentowanie 3,52 %, pozostało do spłaty 63 119,13 EUR;

Wierzytelność wobec osób fizycznych -  w kwocie 702 000 zł;

Werzytelność wobec osoby fizycznej -  w kwocie 65 664 zł;

Werzytelność wobec osób fizycznych - i w kwocie 53 500 zł
z odsetkami od dnia 6.10.2009 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w  kwocie 26 000 z łz  odsetkami 
od dnia 23.02.2010 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania oraz w kwocie 5 200 zł z odsetkami od dnia 
16.07.2010 r. do dnia zapłaty;

Werzytelność wobec osoby fizycznej - w kwocie 9 634, 38 EUR z odsetkami od dnia
23.04.2019 r. do dnia zapłaty;

IX
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

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

Kraków, 31.12.2021 r.

(miejscowość, data)
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