
WYKAZ WIERZYTELNOŚCI 

 

NALEŻNOŚCI, W STOSUNKU DO KTÓRYCH DOKONANO ZGŁOSZENIA 

WIERZYTELNOŚCI W POSTEPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM. 

 

1. Syndyk Hydrobudowa Gdańsk S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Opłotki 9, 80-730 

Gdańsk, należność zgłoszona do listy wierzytelności i uznana przez syndyka w 

całości, wierzytelność główna zgłoszona w kategorii IV w kwocie 76.799,05 zł za rok 

przed ogłoszeniem upadłości. Lista wierzytelności nie jest zatwierdzona ze względu 

na rozpatrywane sprzeciwy. 

 

NALEŻNOŚCI W STOSUNKU DO KTÓRYCH  TOCZĄ SIĘ POSTĘPOWANIA 

SĄDOWE; 

 

1. Zbigniew Kegel, zamieszkały ul Irysowa , 84-240 Reda, NIP 9580212679 Roland 

Szyniec, zamieszkały ul. Wielkopolska 23/2, 81-552 Gdynia, NIP 5841012286, jako 

przedsiębiorcy prowadzący wspólnie działalność w formie spółki cywilnej pod firmą: 

Zakład Usług Podwodnych i Hydrotechnicznych „Neptun” s.c. Zbigniew Kegel; 

Roland Szyniec, ul. Wielkopolska 23/2, 81-552 Gdynia, NIP 5840153889 należność 

wynikające z faktur sprzedaży na łączną kwotę 6.343,04 zł. wraz z należnymi 

odsetkami, 

w sprawie toczyło się postępowanie prowadzone przed Sądem Rejonowym w Gdyni - 

Wydział VI Gospodarczy pod sygn.. akt VI GNc 2906/21, nakaz zapłaty w 

postępowaniu upominawczym został wydany 20 września 2021 roku. Nakaz zapłaty 

uchylony ze względu na sprzeciw pozwanych, na który w dniu 17 marca 2022 roku 

udzielono odpowiedzi. Postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GC 147/22 upr/TS. 

 

2. Dawid Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Northgiser Dawid 

Wiśniewski (wcześniej „Logipoint” Polska Dawid Wiśniewswki), ul. Czesława 

Niemena  nr 7B, lok. 6, 81-603 Gdynia, należność 17.280,00 zł wraz z należnymi 

odsetkami, wierzytelność wynika z faktury. 

W sprawie toczy się postępowanie prowadzone przed Sądem Rejonowym w Gdyni 



Wydział VI Gospodarczy sygn. V GNc 2954/21, Nakaz zapłaty uchylony ze względu 

na sprzeciw pozwanego. Postępowanie toczy się pod sygnaturą sygn. akt VI GC 

1229/21 upr. w  dniu 24 maja 2022 roku sąd oddalił powództwo.  

 

NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCE Z FAKTUR (KAUCJE), 

1. Kapeo Polska sp. z o.o.  ul. Strażacka 3, 83-321 Mściszewice, KRS 0000348140, 

należność na kwotę 19.471,97 zł wraz z należnymi odsetkami, wierzytelność dotyczy 

zwrotu kaucji z tytułu należytego wykonania umowy na realizację przyłącza wody 

morskiej. Wierzytelność dotyczy dotyczy trzynastu faktur z 2014 roku . 

W dniu 21 kwietnia 2022 r. został złożony do Sądu Rejonowego w Gdyni Wydział VI 

Gospodarczy, pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym wraz z wnioskiem o 

udzielenie zabezpieczenia. Decyzją syndyka,. zakładając ryzyko procesowe oraz czas 

oczekiwania na orzeczenia w I oraz II instancji powództwo wycofano w całości bez 

zrzeczenia się roszczenia Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni VI Wydział 

Gospodarczy z dnia 6 czerwca 2022 roku postępowanie zostało umorzone.  

 


