
Obwieszczenia o ogłoszonych upadłościach konsumenckich prowadzonych przez 

Kancelarię, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w okresie styczeń - 

lipiec 2015. 

 

1. Poz. 2549. S.E. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. 

Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 210/15. [BMSiG-2434/2015] 

____________________________________________________________________________ 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy 

dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 20 lutego 2015 roku w 

sprawie o sygn. akt X GU 210/15 ogłosił upadłość E.S. - osoby nieprowadzącej działalności 

gospodarczej - zamieszkałej w Warszawie (numer PESEL XXX) w celu likwidacji majątku 

upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka 

w osobie Wioletty Wydrzyńskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności 

w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i 

roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały 

ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od 

dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem 

utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.  

 MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549 

2. Poz. 4794. P.M. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. 

Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 189/15. [BMSiG-4739/2015] 

____________________________________________________________________________ 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw 

Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie o 

sygn. akt X GU 189/15 ogłosił upadłość M.P. zamieszkałego w Warszawie, numer PESEL XXX, 

jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację 

majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz 

syndyka w osobie Piotra Wydrzyńskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia 

wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w 

„Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa 

oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli 

nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego 

miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - 

pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 

 MSiG, rocznik 2015, nr 75/2015 (4706) z 20 kwietnia 2015 r., poz. 4794 

3. Poz. 5250. Ś.A. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla 

spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XIV GU 79/15, XIV GUp 15/15. [BMSiG-

5168/2015] 

____________________________________________________________________________ 

XIV GU 79/15 

OBWIESZCZENIE  

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla 

spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku ogłosił 

upadłość likwidacyjną A.Ś., PESEL nr XXX - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 



gospodarczej.  

Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Piotrowską. Na syndyka masy upadłości 

wyznaczono Marka Andrzejewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego 

miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” 

zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego 

komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV 

Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, Łódź, ul. Pomorska 37; adres 

do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 

15/15.  

 MSiG, rocznik 2015, nr 81/2015 (4711) z 28 kwietnia 2015 r., poz. 5250 

4. Poz. 6677. G.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do 

spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 515/15, X GUp 192/15. [BMSiG-

6759/2015] 

____________________________________________________________________________

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy 

dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie o 

sygn. akt X GU 515/15 ogłosił upadłość A.G., zamieszkałej w Warszawie przy ul. XXX m. X, 

numer PESEL XXX, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 

obejmującej likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR 

Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej.  

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego 

miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.  

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 192/15, w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie 

upadłościowe.  

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące 

na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w 

księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia 

o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.  

A.G. 

ul. XXX m. X  

XX-XXX Warszawa 

PESEL XXX 

 MSiG, rocznik 2015, nr 97/2015 (4728) z dnia 21 maja 2015 r., poz. 6677 

5. Poz. 8401. W.M. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do 

spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 669/15, X GUp 252/15. [BMSiG-

8670/2015] 

____________________________________________________________________________

Obwieszczenie  

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw 

Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt X GU 

669/15, postanowił:  

1. ogłosić upadłość M.W. - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - 

zamieszkałej w Warszawie (numer PESEL XXX) w celu likwidacji majątku upadłego;  



2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od 

dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;  

3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na 

nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze 

wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia 

w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie 

w postępowaniu upadłościowym; 

4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Bogdana 

Dobkowskiego; 

5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania 

upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 

252/15. 

 

MSiG, rocznik 2015, nr 114/2015 (4745) z dnia 16 czerwca 2015 r., poz. 8401 

 

6. Poz. 9310. P. M.I. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla 

spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XIV GU 154/15, XIV GUp 45/15. [BMSiG-

9660/2015] 

____________________________________________________________________________

XIV GU 154/15 

OBWIESZCZENIE  

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla 

spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2015 roku ogłosił 

upadłość likwidacyjną M.I. P. - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr 

PESEL XXX. 

Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Piotrowską. Na syndyka masy upadłości 

wyznaczono Barbarę Petryniak-Sidowską.  

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się 

obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności 

Sędziemu komisarzowi.  

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do 

upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w 

terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu 

upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw 

Upadłościowych i Naprawczych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. 

Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 45/15. 

 

MSiG, rocznik 2015, nr 124/2015 (4755) z dnia 30 czerwca 2015 r., poz. 9310 

 

7. Poz. 9492. P. P.R. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla 

spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XIV GU 154/15, XIV Gup 44/15. [BMSiG-

9725/2015] 

____________________________________________________________________________

XIV GU 154/15  



OBWIESZCZENIE  

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla 

spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2015 roku ogłosił 

upadłość likwidacyjną P.R. P. - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr 

PESEL XXX. 

Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Piotrowską. Na syndyka masy upadłości 

wyznaczono Barbarę Petryniak-Sidowską. 

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się 

obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności 

Sędziemu komisarzowi. 

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do 

upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w 

terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu 

upadłościowym.  

Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i 

Naprawczych: Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-

928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 44/15. 

 

MSiG, rocznik 2015, nr 126/2015 (4757) z dnia 2 lipca 2015 r., poz. 9492 

 

8. Poz. 9592. Ł.P. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. 

Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 523/15. [BMSiG-9954/2015] 

____________________________________________________________________________ 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw 

Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie o 

sygn. akt X GU 523/15 ogłosił upadłość P.Ł., zamieszkałego w Warszawie, PESEL XXX, jako 

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku 

dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz 

syndyka w osobie Wojciecha Makucia.  

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego 

miesiąca od ukazania się obwieszczenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym”.  

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące 

na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze 

wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o 

wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.  

Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. 

 

MSiG, rocznik 2015, nr 127/2015 (4758) z dnia 3 lipca 2015 r., poz. 9592 

 

9. Poz. 2032. W.P. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla 

spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 80/15, X GUp 85/15. [BMSiG-

1915/2015] 

____________________________________________________________________________ 



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy 

dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie 

o sygn. akt X GU 80/15 ogłosił upadłość P.W. - osoby nieprowadzącej działalności 

gospodarczej - zamieszkałego w Warszawie (numer PESEL: XXX) w celu likwidacji majątku 

upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz 

syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych 

wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w 

„Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z 

podaniem sygn. akt X GUp 85/15, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce 

Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Ponadto wzywa się osoby, 

którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach 

należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich 

zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w 

postępowaniu upadłościowym.  

 

MSiG, rocznik 2015, nr 34/2015 (4665) z 19 luty 2015 r., poz. 2032 

 

10. Poz. 1839. S.M. i S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział 

Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GU 78/15. [BMSiG-

1699/2015] 

____________________________________________________________________________

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy 

dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 9 lutego 2015 roku w 

sprawie o sygn. akt X GU 78/15 ogłosił upadłość M.S. zamieszkałego w XXX przy ul. XXX (kod 

pocztowy: XX-XXX), PESEL XXX, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz upadłość A.S. zamieszkałej w XXX 

przy ul. XXX (kod pocztowy: XX-XXX), PESEL XXX, jako osoby fizycznej nieprowadzącej 

działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego 

komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Wioletty Wydrzyńskiej. 

Wzywa się wierzycieli M.S. oraz A.S.  do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego 

miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące 

na nieruchomościach należących do M.S., a także na nieruchomościach należących do A.S., 

jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 

jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu 

upadłościowym. 

 

MSiG, rocznik 2015, nr 31/2015 (4662) z 16 luty 2015 r., poz. 1839 

 

 


