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Sygn.akt: XIX GU 290l2I
PoSTANowtE|{IE

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX
upadło ściouuy"h i re struktury zacyjny ch w składzie :

Przewodni czący : asesor sądowy Tomasz Pisarski

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2021 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym Agnieszki Pilaszek
o o!łorr..rie upadiości dłuzniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalnoŚci gosPodarczej

postanawia:
1. ogłosić upadłość Agnieszki Pilaszek zamieszkałej w Warsz awie przy ulicy Zwrotniczej 6

ń. z rr.óa pocztowy:01-219), IESEL 67101500680, NIp 1131065503 jako osoby

fizy cznej ni epro wadz ąc ej działal no ś c i g o s p o darc zej ;

2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie okreŚlonYm w art.

4911 ust. 1 ustawy z dnia28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U.

z20I9 r.)poz.498 ze zm.);

3. 1qyznaczyc syndyka w osobie MałgorzaĘ Kardas - Gołębiowskiej (numer licencji

doradcy re struktury zacyjnego : 69) ;

4. węzvłać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelnoŚci syndYkowi, na

wskazany przJz niego w obwies zczęniu adres, w terminie trzydziestu dni od dnia

obwieszczenia postńowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze SądowYm i

Gospodarczym;
wemlaó oróby, którym przysługują pravra oruz ptawa i roszczenia osobiste ciĘące na

nieruchomościach naleiących do upadłej, jeże\i nie zostaĘ ujawnione w księdze

wieczystej, do ich zgłoszeńa sędziemu :Vq|lznaczonemu w sprawie (na adres: Sąd

Rejonow! dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xx Wydziń Gospodarczy, ul.

Czemiakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia

obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze SądowYm i
Gospodarc rym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu

upadłościowym;
iskazać, żę, podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzeńa
parlamentu Europejskiego i Rady §\rE) nr ż0151848 z dnia}} maja2015 roku w sprawie

poĘpowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego

postępowania upadłościowego ;
przyńae syndykowi Mńgorzacie Kardas - GołębiowsŁjej zaliczkę na pokrycie kosźów
portępo**ia w kwocie 3.000 ń (trzy Ęsiące ńoĘch) oraz zarządziĆ jej niezvlłoczną

*ypłĘ tymczasowo ze środków Skarbu Pństwa _ Sądu Rejonowego dla m, st,

Warszaw} w Warszawie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 87 1090 2590 0000

0001 4476 9573.

/ąsesor sqdowy Tomasz Pisąrski/

Dnia 28 kwietnia 2021 roku
WydziŃ Gospodarcz1 dla spraw
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Za zgodność z oryginałem


