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Sygn. akt xvn GUp 811/19 Ap-1 Dnia 18 lutego 2020 roku

POSTANOWIENIE

Sędzia-komisarz: Sędzia Aneta Kaftańska

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVil Wydziale Gospodarczym dla spraw

upadłościowych i restrukturyzacyjny ch

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

w postępowaniu upadłościowym Jakuba Mściwoj a Jaworskiego

w przedmiocie wniosku syndyka z dnia 17 grudnia 2019 r. o zatwierdzenie warunków przetargu na

sprzedńnieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości (k. 106-107 Apl)

postanawia:

na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego, zatwierdzió i lczynió integralną częścią

niniejszego postanowienia waruŃi przetargu i aukcji wskazane w zńączniku (k. 108-113 Ap 1) do

wniosku syndyka z dnia 17 grudnia 2079 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków przetargl na

sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ząbkach przł ul. Drewnickiej 2 lok. 519 o pow. 83,34 m2,

dla którego prowadzona jest księga wiecrysta nr KW WAlW00097840l8 wraz zudzińem w wysokości

1530/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu orazczęści budynku i
urządzeń, które nie sfuĘ wyłącmie do uĄrtku włŃcicieli lokali, dla którego prowadzona jest księga

wiecrysta nr KW WAl W00038623 l0

za cenę nie niższąniż272 324 ń (ółieście siedemdziesiqt ńła Ęsiqce trzysta ńładzieścia cztery 00/10a)

ńbrutto, z Ęm ustaleniem ze:

1. w zakresie § 3 pkt 1 ustalió cenę wywoławczą na kwotę 272 324 ń (dwieście siedemdziesiqt

ńła Ęsiqce trzysta dwadzieścia cztery 00/100) ńbratlo,

2.w zakesie § 3 pkt 3 warunków przetargu określió, że; ,,Oferty na|eĘ składaó do dnia

20,04.2010 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIil Wydział
Gospodarcry dla spraw upadłościowych i restrukturyzacylnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454

Warszawa";

3. w zakresie punktu § 5 pkt 1 warunków przetarga określió, że: ,,Otwarcie irozpoznanie ofert

nasĘpi na posiedzeniu jawnym dnia 23.04.2020 r. o godzinie 14.00 w budynku Sądu

Rejonowego dla m,st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarcry dla spraw

upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr
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Sędzia-komis arz Sędzia Aneta Kaftańska
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