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Poz. 43872. MILO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warsza-
wie. KRS 0000738032. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
28 czerwca 2018 r., sygn. akt XVIII GUp 4/22. 
[BMSiG-43766/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Milo 
- Development Sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000738032) 
prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt 
XVIII GUp 4/22), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk 
sporządził i w dniu 29 kwietnia 2022 r. przekazał Sędziemu 
komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany 
może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw 
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakow-
skiej 100A, 00-454 Warszawa.

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukaza-
nia się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do 
Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzy-
telności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście 
wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - 
w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgło-
szonej wierzytelności.

W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile 
projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, 
zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego 
wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy gdy wykaże, że 
nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma 
procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytel-
ność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy 
uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem 
dowodów na jego poparcie.

Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym 
wymaganiom albo spóźniony.

Zimmerman Filipiak 
Restrukturyzacja S.A.

Syndyk

Poz. 43873. Mrowińska Kamila. Sąd Rejonowy dla Wrocła-
wia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt 
VIII GUp 314/20 of. 
[BMSiG-43883/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili 
Mrowińskiej (PESEL 70022801369) jako osoby fizycz-
nej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt 
VIII GUp 314/20 of) ogłasza, że sporządzona została lista 
wierzytelności przekazana przez syndyka Sędziemu komi-
sarzowi w dniach 5 marca 2021 r., 10 stycznia 2022 r. 
i 1 lutego 2022 r., którą można przeglądać w Sekretariacie 

Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocła-
wiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu 
(czytelnia akt) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia 
i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel 
umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza 
sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy 
uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, 
upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie 
jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy 
czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego 
wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że 
nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

Poz. 43874. Nowak Zofia. Sąd Rejonowy Gdańsk-Pół-
noc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt 
VI GUp 113/22. 
[BMSiG-43858/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii 
Nowak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospo-
darczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pół-
noc w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt 
VI GUp 113/22, zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2022 r. syndyk 
sporządził listę wierzytelności, którą w dniu 8 lipca 2022 roku, 
złożył sędziemu komisarzowi.

Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie 
Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału 
Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania 
Sądu.

Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadło-
ściowego, w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel umiesz-
czony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego 
komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do 
odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgło-
szonej wierzytelności. 

W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile 
projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

Poz. 43875. Puła Tomasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy 
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt 
IX GUp 304/21 „of”. 
[BMSiG-43836/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadło-
ściowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 
6 lipca 2022 roku syndyk masy upadłości Tomasza Puły, 
jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodar-
czej (sygn. akt IX GUp 304/21 „of”), złożył sędziemu komi-
sarzowi uzupełnienie listy wierzytelności nr 1, które można 
przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejo-
nowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 


