
Sygn. akt XIX GU 1380/20 

                                                  Postanowienie 

 

 

                                                                        Dnia  26 stycznia  2021 r. 

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy 

dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w następującym składzie: 

Przewodniczący: sędzia Dorota Bugajna-Sporczyk 

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2021r w Warszawie na posiedzeniu 

niejawnym sprawy z wniosku Anny Kuroczko  o ogłoszenie upadłości osoby 

nieprowadzącej działalności gospodarczej 

 

postanawia: 

 

1.ogłosić upadłość Anny Kuroczko – zamieszkałej w Dębówce 54 A, 05-870 

Błonie ,  (PESEL: 71072301427, NIP 7121989870) 

 

2.określić, że dłużnik    jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności  

    gospodarczej; 

    3. wyznaczyć syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego (nr. Lic 861) 
  

    4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi,  
        na jego adres ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa w terminie   
        trzydziestu dni  od dnia  obwieszczenia postanowienia o  

         ogłoszeniu upadłości  w    Monitorze Sądowym i    Gospodarczym; 
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia      

   osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały    

   ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu  

   wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1627/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla  

   m. st. Warszawy, 00-454 Warszawa ul.  Czerniakowska 100a,  w terminie  

   trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu  

    upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty  

    prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 

6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie    

    określonym w art. 491(1) ust. 1; 

    7.przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w  
       kwocie 2.000zł ( dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną 

       wpłatę na rachunek bankowy syndyka o nr.19 1500 1126 1211 2008 7077 
0000 

 



 8. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1  
    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia  

    20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego 

9. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu  

    art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  

    2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania  

     upadłościowego; 

 

 

 

Sędzia Dorota Bugajna-Sporczyk 

 

 


