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*$%$VIII/GU/461/18* 

KŁ 

 Sygnatura akt VIII GU 461/18 
 (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt) 

      

                                                              ZARZĄDZENIE 

 
Przewodniczący - sędzia Łukasz Kurnicki 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu 

VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 

w sprawie ze złożonego w dniu 10.09.2018 r. wniosku dłużnika Janusza Ozimka (PESEL: 

76062418251) o ogłoszenie upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

 

 

zarządza: 

1.  wezwać pełnomocnika dłużnika do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ogłoszenie 

upadłości przez: 

 - dołączenie odrębnego, podpisanego przez dłużnika spisu wszystkich jego wierzycieli,  

z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz dat ich powstania 

(zaciągnięcia) i terminów zapłaty poszczególnych zobowiązań,  

- dołączenie odrębnego, podpisanego przez dłużnika aktualnego i zupełnego wykazu majątku  

z szacunkową wyceną jego składników – co do rzeczy i należności o szacunkowej wartości 

jednostkowej przewyższającej 500 zł, względnie stanowczego, pisemnego zapewnienia dłużnika 

o braku takich przedmiotów,  

- dołączenie odrębnego, podpisanego przez dłużnika spisu wszystkich jego wierzycieli spornych  

z zaznaczeniem  zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie  wierzytelności,  

- dołączenie listy zabezpieczeń ustanowionych  na majątku dłużnika wraz z datami ich 

ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,  

- dołączenie własnego, odrębnego oświadczenia dłużnika  na piśmie, czy w okresie dziesięciu lat 

przed dniem zgłoszenia wniosku: 

1) miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości – własnej lub reprezentowanego przez 

siebie podmiotu, 

2) wykonał w ustawowym terminie obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – własnej 

lub reprezentowanego przez siebie podmiotu, 

3) czynność prawna dłużnika  została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem 

wierzycieli, 

4) w stosunku do dłużnika  prowadzono postępowanie upadłościowe (jakiekolwiek),  

5) złożony został (przez kogokolwiek) wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika  (w razie 

odpowiedzi twierdzącej proszę określić sąd, sygnaturę akt i rezultat postępowania 

prowadzonego na skutek wniosku), 

6) złożony został wniosek o pozbawienie dłużnika  prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz pełnienia funkcji określonych w art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego lub 

Prawa upadłościowego (w razie odpowiedzi twierdzącej proszę określić sąd, sygnaturę akt 

 i rezultat postępowania prowadzonego na skutek wniosku) 

- w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku,  



 

 

 

2.  a nadto, wezwać pełnomocnika dłużnika do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni pod 

rygorem jego oddalenia  przez:   

- dołączenie podpisanego wykazu zbiorczego wystawionych przeciw dłużnikowi tytułów 

wykonawczych lub egzekucyjnych oraz wszczętych wobec niego postępowań egzekucyjnych i 

zabezpieczających, 

- dołączenie własnego, odrębnego oświadczenia dłużnika na piśmie, czy w ciągu ostatnich 5 lat 

dłużnik był właścicielem nieruchomości lub ruchomości o wartości powyżej 5.000 zł, których 

własność przeniesiono na inne osoby (w razie odpowiedzi twierdzącej należy precyzyjnie określić 

te przedmioty, ich nabywców oraz tytuły przeniesienia własności),  

- wskazanie, czy i kiedy dłużnik pełnił funkcję reprezentanta osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  

-     dołączenie własnego, odrębnego oświadczenia dłużnika na piśmie o treści: 

 

„Ja, Janusz Ozimek , numer PESEL ( należy wskazać) , stanowczo i nieodwołalnie zapewniam o 

prawdziwości oraz zupełności danych zawartych we wniosku o ogłoszenie mojej upadłości, w 

uzupełnieniu wniosku oraz w załączonych spisach, wykazach i zestawieniach.  

Zapewnienie to składam, będąc świadomy odpowiedzialności karnej grożącej na podstawie art. 

4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 522 Prawa upadłościowego, podlega bowiem karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 ten, kto:  

- będąc dłużnikiem, podaje we wniosku o ogłoszeniu upadłości nieprawdziwe dane,  

- będąc dłużnikiem, w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości podaje sądowi 

nieprawdziwe informacje co do stanu swego majątku. 

         (podpis dłużnika)” 

 

 

 


