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Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłuŜnika  

 
 Niniejszym zawiadamiam, iŜ w dniu 13 sierpnia 2012r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 
Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłuŜnika 
Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Luzinie. 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym w dniu 22 sierpnia 2012 roku oraz w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 27 
sierpnia 2012 roku. 
 W terminie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości 
dłuŜnika w MSiG wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym winien 
zgłosić swoją wierzytelność w stosunku do upadłego. Uprawnionym do zgłaszania jest takŜe 
wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem 
rejestrowym, zastawem skarbowym ma rzeczach wchodzących w skład masy upadłości. 
 Ponadto, jeŜeli przysługują wierzycielowi prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciąŜące 
na nieruchomości naleŜącej do upadłego, jeŜeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze 
wieczystej naleŜy je zgłosić w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o 
ogłoszeniu upadłości dłuŜnika w MSiG pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w 
postępowaniu upadłościowym. 
 
Zgłoszenie wierzytelności naleŜy dokonać pisemnie w dwóch egzemplarzach na adres: 
 
Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz 
Sędzia Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
Wydział VI Gospodarczy  
ul. Piekarnicza 10 
80-169 Gdańsk,   podając sygnaturę VI GUp 16/12 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zgodnie z art. 240 prawo upadłościowe i naprawcze w zgłoszeniu naleŜy podać: 
-   imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela, jego miejsce zamieszkania albo            
siedzibę, 
-   określenie wierzytelności wraz z naleŜnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności 
niepienięŜnej, 
-   dowody stwierdzające istnienie wierzytelności  
-   kategorię do której wierzytelność ma być zaliczona, 
-   zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz sumę zabezpieczenia, 
-   w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłuŜnikiem osobisty, 
przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu, 
-   stan sprawy, jeŜeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, 
-   wskazanie czy wierzyciel jest akcjonariuszem upadłej spółki 
 
 
 Zgodnie z treścią art. 239 puin.   zgłoszenie wierzytelności winno być dokonane pisemnie 
w dwóch egzemplarzach, zaś do pisma zgłaszającego wierzytelność naleŜy dołączyć oryginał lub 
notarialne poświadczony odpis dokumentu uzasadniający zgłoszenie, bądź teŜ odpisy 
poświadczone przez radcę prawnego lub adwokata, będących pełnomocnikiem wierzyciela, który 
wierzytelność zgłasza. 
 
 JeŜeli zgłoszenia wierzytelności dokonuje przedsiębiorca lub wierzyciel reprezentowany 
rzez radcę prawnego lub adwokata, zgłoszenie wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom 
określonym w art. 239-240 piun. lub zawierające inne braki uniemoŜliwiające nadanie biegu 
podlega zwrotowi bez wzywania do uzupełniania braków.  
 
 Ponadto naleŜy załączyć stosowne dokumenty, z treści których wynikałoby, Ŝe osoba 
podpisująca zgłoszenie wierzytelności uprawniona jest do działania w imieniu i na rzecz 
wierzyciela ( właściwy rejestr –KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, pełnomocnictwo).  
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