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Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021,
godz. 12oo, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 3.950,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt złotych 00/1 00 9roszy).

Wadi u m na l eży wpłacić przelewem na rachu nek ba n kowy: Kata-
rzyna Stawiarz w upadłości nr 431090 1014 0000 0001 47700962
z dopiskiem ,.wadium - przetarg - sygn, akt XlX GUp 160/21"
najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu
wyznaczonego do składania ofert,

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu
przetargu (regulamin przetargu, operat szacunkowy, inne)
dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie, w godz. 900-170o pon.-
piąt., pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się
or az na www. ka ncel a ria-golebiowska.co m. pl/za kładka prze-
targi upadłościowe.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19listopada 2021,
godz. 13o0, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul. Kasprowicza 68 lok, 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 34.050,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące
pięćdziesiąt złotych 00/1 00 groszy).

Wadium nalezy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Katarzyna Stawiarz w upadłości nr 431090 1014 0000 0001
4770 0962 z dopiskiem ,,wadium - przetarg - lokal mieszkalny
- sygn, akt XlX GUp 160/21" najpóźniej do dnia stanowiącego
ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu prze-
ta rg u ( regu la mi n przeta rgu, operat szacu n kowy, in ne) dostępne
są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul, Kaspro-
wicza 68 lok. 52 w Warszawie, w godz. 900-1700, pon,-piąt.,
pod nr tel. 605 420 802, po wcześniejszym umówieniu się oraz
na www.ka ncel a ri a-gol ebiowska,com, p l/za kła d ka przeta rg i

upadłościowe.

dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. sygn. akt
XlX GU 1880/20, XlX GUp 160121.
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szawy w Warszawie, XlX Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt
XlX GUp 388121.
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OBWlESZCZENlE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej (XlX GUp 160/21,
XlX GU 1880/20) ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaz:

- własność nieruchomości lokalowej położonej na 4 kon-
dygnacji budynku wielorodzinnego przy ul, E,J. Osmań-
czyka 28 nr 78 w Wa rszawie o pow. 61 ,60 m2 wraz z udzia,
łem w wysokości 655/148685 w nieruchomości wspólnej,
którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
Vl Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr WAl M/00458454/6,

- udział w wysokości 10/1 500 w nieruchomości niemiesz-
kalnej - hali garażowej, w której znajduje się miejsce
postojowe nr 93, na kondygnacji podziemnej, dla nie-
ruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
Vl Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr WAl M/0045814410.
Z własnością lokalu niemieszkalnego związany jest udział
w nieruchomości wspólnej w wysokości 48056/148685,
KW nr WAl M/00338374l4.

Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi
681.000,00 zł (słownie: sześcset osiemdziesiąt jeden tysięcy
złotych 00/1 00 groszy).

Oferty nalezy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17listopada 2021 roku na adres; Kancelaria Doradcy Restruk-
turyzacyjnego, ul. Kasprowicza 68 lok, 52, 01-949 Warszawa,
z dopiskiem oferta przetargowa, XlX GUp 160121 .

Syndyk obwieszcza, ze w postępowaniu upadłościowym
upadłego Jerzego Szcześniaka (PESEL 58111014933) prowa-
dzonym przed Sądem Rejonowym dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie, XlX Wydział Gospodarczy dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakow-
ska 100A,00-454 Warszawa, pod sygn. akt XlX GUp 388/21,
został sporządzony i złożony do akt syndyka opis i oszacowa-
nie nieruchomości gruntowej, o pow, 1255 m2, zabudowanej
domem mieszkalnym, o pow. uż,239 m2, oraz budynkiem nie-
mieszkalnym, o pow, 150 m2, położonej w Łomiankach przy
ul. Przyłuskiego 23A, w powiecie Warszawskim Zachodnim,
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie, X wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą pod numerem WA4M/000001 07/5.

Na opis i oszacowanie można wnosić zarzuty w terminie tygo-
dnia od dnia niniejszego obwieszczenia.

Zarzuty wnosi się na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecz-
nego Warszawy w Warszawie, X|X Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czernia-
kowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygnaturę sprawy,
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Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Vl Wydział Gospo-
darczy, Postanowieniem z dnia 29 września 2020.r, w sprawie
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