
Sygn. akt XIX GUp L162/t9
Warszawa, dnia 26 marca 2Q20 r.

POSTANOI^JIENIE

Sąd Rejonowy dIa miasta stołecznego Warszawy w Wanszawie, Wydział XIX

Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
w składzie następującym:
Pnzewodniczący: sędzia Paweł Stosio - Sędzia komisarz
po nozpoznaniu w dniu 26 marca 2O20 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy w toku postępowania upadłościowego Robenta Pośniaka
*' p.r"driocie wniosku syndyka z dnia 6 marca 2020 r, o zatwiendzenie
warunków pnzetangu

postanawia:
na podstawie ant. 320 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2aa3 ?. Pnawo

upadłościowe zatwierdzić warunki pnzetargu wskazane w piśmie syndyka z dnia
6 marca 2O2O r. (data Prezentaty Biuna Podawczego) na sprzedaż wchodzącego w

skład masy upadłości udziału w wysokości % części w prawie własności
nienuchomości Iokalowej mieszkaInej nn 76 usytuowanej na XIII kondygnacji w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym pnzy ut. Komorskiej 8 w Wanszawie, na

teninie dzielnicy pnaga południe, dla któnej Sąd Rejonowy dla
Wa rs zawy-Mokotowa
w warsziwie xv wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr
vł^6,ł/,/aa4fia!8/t, w?az z udziałem w wysokoŚci 6t22/6554752 w nieruchomoŚci
wspótnej, którą stanowi prawo własności gnuntu oraz części budynku i
urządzeńia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 1okali, nr KW

wA6ń/ao2rc42t/! (powierzchnia ]okalu - 59,60 m2), za cenę nie niższą niż
176.324,oo zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieŚcia cztery
złote i la/rcq, z tym ustaleniem że:
zaintenesowani powinni srłaaae ofenty w nieprzekraczaInym terminie do dnia 8

czerwca 2a20 r.;
otwancie ofent nastąpi w dniu ],0 czerwca 2O2Q r. w Gmachu Sądu Rejonowego

dla m.st. Warszawy ul. Czerniakowska 1O0A w sali nr 119 o godzinie 9.35;
operat szacunkowy dostępny jest w czytelni sądu (parter budynku).

Sygn. akt XIX GUp !!62/t9
Wanszawa, dnia 26 marca 202O r.
ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia doręczyć syndykowi i upadłemu;
Tenmin'posiedzenia jawnego w celu przeprowadzenia przetargu wyznaczyć na

dzien 10 czerwca 2O2O r., godz. 9.35, sala 119;
!,]arunki przetargu zamieścić na tabIicy ogłoszeń tut, Sądu;

zobowiązać synoyra do zamiesz czenia ogłoszenia w MSiG oraz umieszczenia
ogłoszeń
o przetargu w co najmniej tnzech portalach intennetowych dotyczących obnotu

nienuchomóściami, a następnie do złożenia dowodów ukazania się ogłoszeń;
Zobowiązać syndyka do przedłożenia uzupełnionego negulaminu przetargu według

niniejszego postanowienia oraz dowodów publikacji obwieszczenia o Przetargu;
O tenminie zawiadomić upadłego;
Na termin wezwać syndyka, któnego zobowiązać jednocześnie do poinfonmowania

o pnzetangu głównyih wienzycieli upadłego onaz podmioty wyrażające chęć

nabycia ,ń. ńie"uchomości w toku postępowania upadłościowego, a także
współwłaścicieli.
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