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OŚWIADCZENIE

Załącznik aorózporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 18 grudnia 2017 r. (poz. 2437)

o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

Właściwy urząd skarbowy

Ja, niżej podpisany(a) Wiesław Robert Kuśnierz, nazwisko rodowe: Kuśnierz 

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn) 

urodzony(a)10 lipca 1961 r. w Rzeszowie

zatrudniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie -  na stanowisku sędziego

(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

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: 116.000,00 zł

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: 22.700 USD i 9.800 EUR

wykazane zasoby pieniężne to oszczędności zgromadzone wspólnie z żoną

n
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom:

powierzchnia:150 m2

położony na działce o powierzchni: 2720 m2 (zgodnie dokonaną z urzędu w 2018 r. aktualizacją

konturów użytków gruntowych, poprzednio powierzchnia 2800 m2)

adres:

tytuł prawny: współwłasność:

-  udział 3/8,

i Wiesław Kuśnierz - udział 1/2 

- Wiesław Kuśnierz -  udział 1/8 (majątek odrębny)

udziały nabyte w drodze darowizny od rodziców wl987 r. i dziedziczenia po matce 

w 2013 r.

2. Mieszkania

A. Mieszkanie o powierzchni: 49,97 m2

- adres:

- tytuł prawny: współwłasność: i Wiesław Kuśnierz - zakup z majątku wspólnego 2010 r.



B. Mieszkanie o powierzchni: 37,21 m2

- adres:

- tytuł prawny: współwłasność: - udział 3/4, Wiesław Kuśnierz -  udział 1/4

udział nabyty w drodze dziedziczenia po matce w 2013 r. (majątek odrębny).

3.Inne nieruchomości:

A. nieruchomości o łącznej powierzchni 893 m2-  drogi dojazdowe do nieruchomości 

wymienionych w pkt B, zakup z majątku wspólnego w 2005 r.

1. nieruchomości o powierzchni 315 m2 położone w

- tytuł prawny: współwłasność: i Wiesław Kuśnierz,

2. nieruchomość o powierzchni 578 m2 położone w

- tytuł prawny: współwłasność:

- udział 1/3,

z siedzibą

w -  udział 1/3.

i Wiesław Kuśnierz -  udział 1/3,

B. nieruchomości o łącznej powierzchni 9937 m2 - położone w ,

łąki i pastwiska trwałe i grunty orne, nabyte w 2011 r. w drodze darowizny od rodziców, 

nieruchomości te wniosłem w skład majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową.

- tytuł prawny: współwłasność: i Wiesław Kuśnierz,

C. nieruchomość o powierzchni 1000 m2 położona w

- tytuł prawny: współwłasność: 4/5, Wiesław Kuśnierz 1/5

udział nabyty w drodze dziedziczenia po matce w 2013 r. (majątek

odrębny).

2. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie posiadam

powierzchnia:...........

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:

m
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Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł 

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

1. Nissan Qashqai -  2014 r. -  wartość w dniu nabycia 75.000,00 zł

2. Mitsubishi Qutlander 2019 r. - wartość w dniu nabycia 103.950,00 zł

3. Mitsubishi ASX 2020 r. -  wartość w dniu nabycia 94.140,00 zł

4. Cube Reaction rower elektryczny - 2020 r..- wartość w  dniu nabycia 13.499,00 zł

IV

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 

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

nie posiadam udziałów i akcji

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)

- osobiście nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa powyżej,

- w kwocie wykazanej w 1 .1. zasoby pieniężne niniejszego oświadczenia wykazana jest wartość

jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym oferowanym przez Bank Millenium nabytych 

przez moją żonę dotyczy to:

Funduszu Millenium Inwestycyjny Otwarty Indywidualne Konto Emerytalne, 6,973 jednostek 

uczestnictwa, o wartości na dzień 31 grudnia 2021 r. -  około 1.245,00 zł

VI

Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w 

okresie roku przed dniem, na któiy 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

- nie uzyskałem dochodów przekraczających 10.000 zł opodatkowanych podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych.

• uzyskaliśmy wspólnie z żoną natomiast przychód z wynajmu mieszkania opisanego w pkt II.2.A 

niniejszego oświadczenia w wysokości 10.400,00 zł. W związku z poniesionymi kosztami, 

zaliczonymi w rachunku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów na powyższe źródło 

przychodów w roku podatkowym 2021 r. osiągnęliśmy stratę z tego źródła przychodów.

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

'7" państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub samorządowej 

osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

nie nabyliśmy żadnego mienia o którym mowa w powyżej

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)

Zadłużenie na karcie kredytowej, (tzw. wykorzystany limit w kwocie 8.632,08

zl -  termin płatności w styczniu 2022 r.

W dniu 4 listopada 2021 r. zawarłem wspólnie z żoną oraz innymi członkami

rodziny (łącznie 6 osób), „Umowę deweloperską” z deweloperem

, na podstawie której zobowiązaliśmy się partycypować w kosztach 

przedsięwzięcia deweloperskiego (budowa lokalu mieszkalnego) w wysokości lA udziału. 

Wartość udziału (zobowiązania pieniężnego) 112,500,00 zł. W 2021 r. na ten cel ponieśliśmy 

wydatek w wysokości 10.000,00 zł.

IX

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 

nie dotyczy

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

Rzeszów, 15 marca 2022 r.
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