
PROKURATURA OKRĘGOWA 
* w Warszawie 

Wpisać właściwy Urząd Skarbowy: 

Pesel: 

OŚWIADCZENIE 
o stanie majątkowym 

Ja, niżej podpisany(a), Edyta Monika Kuśnierz z domu Zygmont 
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) 

urodzony(a) 4 maja 1971 r.... w .Baranowie Sandomierskim 
zatrudniony(a) w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie jako prokurator 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 
zamieszkały(a) w 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 Nr 216, poz. 
1584, z późn. zm.), zgodnie z art. 10 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład 
małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

1. Dom o powierzchni: nie posiadam . . . . . . . . . . . . . . .m 2 , położony 

tytuł prawny: 
2. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne): 

- mieszkanie własnościowe , o powierzchni całkowitej 
50,50 m2 
- mieszkanie własnościowe ~ o powierzchni całkowitej 66 m2 
z przynależną komórką lokatorską i miejscem postojowym 
-mieszkanie własnościowe powierzchni całkowitej 
39,56 m2 z przynależną piwnicą 

adres: • powierzchnia całkowita: m 2 

tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału): 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie posiadam powierzchnia m 
adres: • • 
rodzaj zabudowy: • 
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tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać 
jaki)..:.;...;..................... ... ................ 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .......... 

4. Inne nieruchomości (place, działki): 
- 3/4 udziału we własności w działce budowlano-rolnej : powierzchni 49,68 ar 
- '/2 udziału we własności w działce powierzchni 7,33 ar 
powierzchnia: m 2 

(adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane) 
5. Zasoby pieniężne: 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 65 000 zł. 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 

- papiery wartościowe: weksel na 50 000 zł., 
n 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, 
które podlegało zbyciu w drodze przetargu: 

tak* 
Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo 

III 
1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa 

handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. 

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa 
handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub 
interesowność. 

3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.1* 
IV 

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, 
nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też 
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.2* 

V 
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów 

TnecframrsmychTrateżyTK^^ 
Pojazd mechaniczny marki Rover, _ , rok produkcji 2006 

VI 
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i 
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 
zdarzeniem, w jakiej wysokości): 
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Kredyt mieszkaniowy w PKO BP na mieszkanie w io spłaty 
pozostało 39 179CHF 

Kredyt mieszkaniowy w PKO BP (poprzednio Nordea Bank, który został przejęty przez PKO 
BP) na mieszkanie \ . . do spłaty pozostało 42 494 CHF 
Pożyczka mieszkaniowa z Jednostki Wojskowej nr 2063, udzielana na 1 % dla pracowników 
cywilnych wojska - do spłaty pozostało 28 288,98 zł. 

VII 
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: 
- wynajęcie mieszkania i z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dodatkowy dochód w 
wysokości 20 400 zł. brutto. 
- na mocy notarialnego porozumienia z dnia 15.06.2015 r. ze spółką developerska CGL VII 
zostało ustalone, iż wobec bliskiego budowania przez Spółkę budynku - na wprost moich okien i 
z tego tytułu pogorszenia moich warunków życiowych, pogorszenia warunków korzystania z 
mieszkania i obniżenia wartości mieszkania w którym zamieszkuję, Spółka wypłaci mi 
odszkodowanie w łącznej wysokości 145 950 zł. brutto, płatne w trzech ratach (I rata w 2015 r., 
II rata 2016 r. , III rata 2017 r.). Obowiązek podatkowy od poszczególnych kwot w 
poszczególnych latach spoczywa na mojej osobie. Wypłat dokonuje notariusz ze złożonego 
depozytu notarialnego. Uzgodniłam z przedstawicielami Spółki, iż otrzymane odszkodowanie 
przeznaczę na zakup mieszkania w ich dowolnej inwestycji. Zgodnie z tym, w dniu 6 listopada 
2015 r. zawarłam notarialną przedwstępną umowę zakupu nowo budowanego mieszkania w 
inwestycji CGL VII pow. 28.80 m2 wartości 233 280 zł., 
którego termin oddania do użytkowania przewidziano na 30 grudzień 2017 r. Po wpłynięciu na 
moje konto w 2016 r. I raty odszkodowania w wysokości 50 000 zł., przelałam w listopadzie 
2015 r. (zgodnie z harmonogramem płatności za mieszkanie) I ratę w wysokości 46 656 zł. na 
rzecz Spółki CGL VII na poczet zakupu wymienionego mieszkania. Przy czym zostałam 
zobowiązana przez Spółkę CGL VII, pod groźbą kar pieniężnych, z uwagi na chęć zachowania 
przez Spółkę tajemnicy handlowej, do zachowania w tajemnicy treści porozumienia z dnia 
15.06.2015 r. Z tego obowiązku zostałam zwolniona na potrzeby oświadczenia majątkowego. 

- alimenty na rzecz dzieci: 6 000 zł za cały rok 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcję publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 , z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi 
kara pozbawienia wolności. 

tìw&?MLf&...^&20h(Qr yU/fto. )fy$y)\wi 
(miejscowość, data) (podpis) 

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 
2-Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie,— — 

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane. 

r 
pROKURATOfiioKRĘCSOWY 

' ì.rstawie 

Pu w e i Wllkoszewskl 


