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Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba 
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowa-
nia znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od 
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażale-
nie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie 
w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okrę-
gowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem 
tutejszego Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodar-
czy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniej-
szego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia 
(w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie 
postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek 
tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 
100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Ter-
min do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia posta-
nowienia z uzasadnieniem.

Poz. 47782. Rosalewski Rafał. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 
w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 363/20 of, 
VI GUp 240/20. 
[BMSiG-48313/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospo-
darczy, w dniu 28 sierpnia 2020 r., sygn. akt VI GU 363/20 of, 
postanowił:

1.  ogłosić upadłość Rafała Rosalewskiego (PESEL 
94112903670, NIP 5792258655, zamieszkałego w Żuław-
kach, numer 35C), osoby fizycznej nieprowadzącej działal-
ności gospodarczej,

2.  wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu 
dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili 
swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Geodetów 11, 
81-298 Gdańsk,

3.  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa oso-
biste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do 
upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księ-
dze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni 
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa-
dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do Sądu 
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 
80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się 
na nie w postępowaniu upadłościowym,

4.  wyznaczyć na syndyka Sławomira Bohdziewicza, numer 
licencji doradcy restrukturyzacyjnego 256, adres: ul. Geo-
detów 11, 81-298 Gdańsk,

5.  przyznać syndykowi Sławomirowi Bohdziewiczowi zaliczkę 
w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów 
postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tym-
czasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-
-Północ w Gdańsku,

6.  określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowa-
dzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,

7.  wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich 
stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, 
ze zm.), a postępowanie upadłościowe ma charakter 
główny.

Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie trzydziestu 
dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, 
zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych. Powyż-
szych zgłoszeń należy dokonać w dwóch egzemplarzach na 
adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział 
Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt 
VI GUp 240/20.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba 
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowa-
nia znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od 
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zaża-
lenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie 
w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu 
Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwo-
ławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna 
jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego 
obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zło-
żyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia 
(w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o dorę-
czenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na 
rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową 
w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaco-
nego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia dorę-
czenia postanowienia z uzasadnieniem.

Poz. 47783. Siudzik Gabriela. Sąd Rejonowy w Opolu, 
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, sygn. akt V GU 200/20 of, V GUp 191/20 of. 
[BMSiG-48239/2020]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowie-
niem z dnia 2.09.2020 r., sygn. akt V GU 200/20 of, ogłosił upa-
dłość dłużnika Gabrieli Siudzik, numer PESEL 82092117147, 
zamieszkałej w Brzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej.

Wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Chudego (licencja 
doradcy restrukturyzacyjnego nr 14, adres: Kancelaria syn-
dyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław).

Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie 
art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania okre-
ślonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego sto-
sowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego 
komisarza.


