
OSwiadczenie o stanie maj4tkowym

I a nizej podpisany(a), Zbi gni ew Tad eus z Ziobr o
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podaC nazwisko panieriskie)

urodzony(a) 18 sierpnia 1970 r, w Krakowie

zatrudniony(a) w Ministerstwo SprawiedliwoSci, Minister SprawiedliwoSci Prokurator Gcnernlny

zamieszkary(a) w --(miejsce 
zatrudnienia' stanowisko lub tunkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia
dzia{alno$ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkoje publiczne (Dz. U, 22006 r. Nr 216, poz. 1584,
zpoirn. zm,), zgodnie z art, 10 tej ustawy o$wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad rnatZeriskiej
wspolno$ci ustawowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

1, Dom o powierzchni: Udzial w domu rodzinnym (1/3) odpowiada 85,6 m2 powierzchni

uzytkowej wrarzz udzialem w dzialce o powierzchni22 ary, na kt6rej znajdujie sig dom

po.lo2ony

adres:

tful prawnyr wlasno6d hipoteczna

2, Mieszkanie (wlasnoSciowe, spo.ldzielcze wlasnodciowe lub inne): mieszkanie wlasno6ciolve

adres: 
--

powierzchnia calkowita: 125 m'

54u.1 prawny (w.lasno$c, wsp6lwlasnodc, wielkoSc udzialu): wlasnoSd hipoteczna

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarshva: dzialka rolna powierzchniaT3 ary m'

adres:

r odzal zabudowy : niezabudowana

tytu.l prawny (wlasno$c, wsp6twtasno$c, u2ytkowanie wieczyste, dzierZawa, inny tytut, po,Cac jaki:,, ,

wlasno6i hipoteczna

ZtegotS4ulu osi4gn4lem(glarn) w roku ubiegtym przychod idoch6d w wysokodci: .aT-.----.

4, Inne nieruchomo$ci (place, dziatki): dzialka lesno-rolna powierzchnia: ok 1,1 hektara m;

wlasno6i hipoteczna, adres :

(adres, tytut prawnyr w{asno6C, wsp6lwlasno(C, inny t}'tui'podaC jaki oraz inne dane)

5, Zas<>by pienigzne:

na kwotql

- papiery waftodciowe: nie dlotycry



II

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek) mienie od Skarbu

il;;;i;k'rurnoir4ou terl'torialrrego, ich zwi4zkow lub od

zbyciu w drodze Przetatgu" 
t*k,

Pafrstwa, innej Paristwowej
komunalnej osobY Prawnej,

nle

osoby' prawneJ,

ktore podlegalo

Poda6 rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo

l.a

b"

Nie jestem czlonkiem zatz:'4du an\

anr iez c zlonkiem zar z4drt fu n dacj i

u
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spotki prawa handl'cwego'

prowadz4cej dzialalno$d gotPoqul:'1'-.,,.,

z-
(wymien iC pelnione funkcj e i stanowiska wr M z nazw ami sp6lek i fund acj i)

ztegotytulu osi4gn4iem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: '1.'-':;- - ' -:'

z.a

t

Niejestemzatrudniony(a)aniteLniewykonujginnyc,hzajg6wsp6lkachprawahandlowego,kt6re
mo gtyb y wyrv o la6 p o^iti'L"n i t o mo.i a 

":"'ry1: :',ill-1ffi1 u

lta

J.A

b

(podaC pelnion4 funkcjq, nazwq i adres sp6ldzielni)

Ztegot5rtulu osi4gn4lern(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoKoscl: " ' "

Wnastgpuj4cychspolkachprawahandlowegoposiadamniZejpodaneudziatylubakrlje:

nie posiadam

AT

(nazwasp6lki - adresy, wielko SC udziat6w' ilodC akcji)



2.

L

3

Ztego fytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci:

Rownocze$nie o$wiadczam,2e w sp6lce .,, nie dotycry

; r;,",;.r,,po*u.r, r,^;; n;i";;*" 0",,,*1"';1ilt :iiil:iT'::::'ff 'K;
kapitalu,

IV

Nie prowadzE dzialalno$ci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zarz4dzam r6wniez tak4 dzialalno$ci4 ani nie jestem przedstawicielem czy tez pe{nomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialno$ci,"

Prowadzg w wy2ej okedlony spos6b dzialalno6C polegajqc4 na:

Nie prowadzg

Ztego t14ulu osi4gn4tem(glam) w roku ubiegtym doqh6d w wysoko$oi:

V

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznyc[r
nale4t podai markE, model i rok produkcji):

nie dotycry

VI

Zobowi4zania pienig2ne o warto$ci powyzej l0 000 zlolych, w tym zaci4gnigte kedyry i poityczki, oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w rwi4zkuz jakimzdarzeniem, w jakiej wysoko$ci):

nie dotycry

pragng dodad, 2e w 2008 r, na

s,talem sig spadkobierc4 l/3 czgSci



spadku po ojcu WartoSd spadku wynosi 689 465 PLN, zaS prrypadaj4ca mi czg$i

to 229 821 PLN, SklaSaj4 sig na przedmiot spadku m.in.:

1/2 lokalu mieszkalnego polo2onego

1/2 lokalu mieszkalnego polo2onego

1/3 udzialu w domu dieszkalnym wymienionym w pkt. I ust, 1, o$wiadczenia.

Z tego t;4utu osi4gn4lem(gtam) rv roku ubieglym doch6d w wysokodci: ,, , ,

Powyzsze o6wiadczenie fkladam 6wiadomy(a),2e na podstawie art, I4 ust, I ustawy zdniet 2.1 sierpnia

1991 r, o ograniczeniu flrowadzenia dzia\alnodci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczne

(Dz,U z2006r,Nr2l6,poz,I584,zpbLn,zm)zapodanienieprawdygrozikarapozbawieniawolno(ci,

,\/ A

lltn(1A,,A 2010-[)3'31 tUobroh/ltKb{l!p,/: ., --;:;i,
(miejscowo$C, data) (PodPis)

rl l\ i e dotyczy rad nadzor czy ch sp6ldzi e ln i m i eszkan i owych,

') N i e dotyc zy dzialalno$ci wyrw 6rczej w ro ln iotw ie,

' Niewla$ciwe skre$liC i uzupelnic, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane


