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I I I .  P R AWO  U PA D Ł O Ś C I OW E  I  N A P R AW C Z E  
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Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejo-
nowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego 
oraz na syndyka Adama Zarzyckiego.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego 
do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca 
od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym” pod adresem: Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekar-
nicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt. VI GUp 8/15.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia 
osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeśli nie zostały 
ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania 
pod powyżej wskazanym adresem Sądu Rejonowego w ter-
minie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu 
upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod 
rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu 
upadłościowym.

Poz. 2483. Pakulski Mariusz Rafał. Sąd Rejonowy w Koszali-
nie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 6/15 „of”. 
[BMSiG-2360/2015]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt 
VII GUp 6/15 „of”, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 r. 
postanowił: 

1)  ogłosić upadłość Mariusza Rafała Pakulskiego, zamiesz-
kałego w Unieściu, nr PESEL 89011601756; 

2)  określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności 
gospodarczej;

3)  wskazać, że postępowanie obejmuje likwidację majątku 
upadłego;

4)  wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelno-
ści Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca 
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upa-
dłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 

5)  wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 
6)  wyznaczyć syndyka w osobie Stanisława Ruszkowskiego; 
7)  obwieścić o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądo-

wym i Gospodarczym”oraz budynku sądowym;
8)  określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głów-

nym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postę-
powania upadłościowego;

9)  postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą 
akt VII GUp 6/15 „of”.

Poz. 2484. EPBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000163350. SĄD REJONOWY 
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 
wpis do rejestru: 2 czerwca 2003 r., sygn. akt X GUp 96/15. 
[BMSiG-2386/2015]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, 
postanowieniem z dnia 18 lutego 2015 r. ogłosił upadłość 
EPBC Sp. z o.o. w Warszawie, obejmującą likwidację jej 
majątku. 

Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Małgorzatę Brzo-
zowską oraz na syndyka Danutę Błachnio.
Uznano postępowanie upadłościowe EPBC Spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za główne 
postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Roz-
porządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościo-
wego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.

Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego mie-
siąca od daty ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności 
Sędziemu komisarzowi. 

Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących 
do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księ-
dze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca 
od daty ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa 
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejo-
nowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych przy 
ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 96/15.

3. 
Ogłoszenie 

o sporządzeniu i przekazaniu 
sędziemu komisarzowi 

listy wierzytelności

Poz. 2485. WILEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Konstan-
tynowie Łódzkim. KRS 0000160044. SĄD REJONOWY DLA 
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
29 kwietnia 2003 r., sygn. akt XIV GUp 23/13. 
[BMSiG-2349/2015]

Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst 
jedn. - Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) została sporządzona przez 
syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 2 lutego 
2015 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 
WILEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości 
likwidacyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.

Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać 
w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościo-
wych i Naprawczych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w terminie 
dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy złożyć 
do Sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy 


