
Wrocław, dnia 16 września 2016 r. 

 

 

Sędzia-komisarz SSR Piotr Bocianek 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

Wydział VIII Gospodarczy 

ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław 

 

 

Sygn. akt   VIII GUp 23/16 

Wnioskodawca:  Karolin Kwiatkowska, zam. ul. Klonowa 23/8, 50-834 Wrocław,  

PESEL 64022002362 

 

 

WNIOSEK 

o wyłączenie z masy upadłości
 

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 

1. wyłączenie z masy upadłości Damiana Kwiatkowskiego ruchomości w postaci 

samochodu osobowego marki Ford Mondeo o nr rejestracyjny DW 756 MW; 

2. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tamże podane. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 25 stycznia 2009 r. zawarłam związek małżeński z Damianem Kwiatkowskim. 

Ponieważ nie zawieraliśmy żadnej małżeńskiej umowy majątkowe do dnia ogłoszenia 

upadłości konsumenckiej mojego męża obowiązywał nas ustrój wspólności majątkowej. 

 

Dowód:  - skrócony odpis aktu małżeństwa nr 3456/09 

 

Na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 12 czerwca 2010 r. otrzymałam  

od moich rodziców – Lucyny i Zygmunta Piotrowskiego nieruchomość w postaci gruntu 

rolnego położonego w Sobótce (KW nr WR1O/0003467/9). Zgodnie z treścią przepisów  

art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczy rzeczona nieruchomość weszła do mojego 

majątku osobistego.  
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Dowód:  - akt notarialny z dnia 12 czerwca 2010 r. (repertorium A nr 23457/10) 

 

Ww. nieruchomość została następnie przeze mnie sprzedana w dniu 11 listopada 

2012r. za kwotę 55.000 zł. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczyłam na zakup 

samochodu osobowego marki Ford Mondeo o nr rejestracyjny DW 756 MW. Ów pojazd 

został nabyty przeze mnie za kwotę 47.500 zł w dniu 04 grudnia 2012 r. Mając na uwadze 

treść przepisów art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakupiony przeze mnie 

samochód niewątpliwe wszedł do mojego majątku osobistego zgodnie z zasadą surogacji.  

 

Dowód:  - akt notarialny z dnia 11 listopada 2012r. (repertorium A nr 37840/12) 

  - umowa sprzedaży z dnia 04 grudnia 2012 r. 

  - potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 05 grudnia 2012 r. 

 

W dniu 20.06.2016 r. w tut. Sądzie ogłoszona została upadłość konsumencka mojego 

męża, która jest prowadzona pod sygn. akt VIII GUp 13/16. Pomimo przedstawienia 

syndykowi masy upadłości ww. dokumentów przedmiotowy samochód został wciągnięty 

przez niego do spisu inwentarza, zaś w piśmie z dnia 05.08.2016 r. odmówił on jego wydania. 

 

Dowód:  - pismo syndyka z dnia 05.08.2016 r. 

 

W tym stanie rzeczy wnoszę jak w petitum. 

 

KarolinaKwiatkowska 

 

Załączniki: 

1. skrócony odpis aktu małżeństwa nr 3456/09; 

2. akt notarialny z dnia 12 czerwca 2010 r. (repertorium A nr 23457/10); 

3. akt notarialny z dnia 11 listopada 2012 r. (repertorium A nr 37840/12); 

4. umowa sprzedaży z dnia 04 grudnia 2012 r.; 

5. potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 05 grudnia 2012 r.; 

6. pismo syndyka z dnia 05.08.2016 r.; 

7. odpis wniosku. 


