
Sygn. akt XVIII GUp 38/21 

POSTANOWIENIE 

Dnia 16 marca 2022 roku 

Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział 

Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych – Piotr Kędzierski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  

w dniu 16 marca 2022 roku w Warszawie 

sprawy upadłościowej 

TEA Development spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w 

Warszawie 

w przedmiocie wniosku syndyka o wyrażenie zgody na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości 

postanawia: 

1) na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – 

Prawo upadłościowe zezwolić syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki: 1) nieruchomości 

gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze 

WA1I/00037670/5 oraz 2) udziału 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej 

położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze 

WA1I/00024667/7 za cenę łączną nie niższą niż 2.745.526,74 zł netto (dwa miliony 

siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt cztery 

grosze); 

2) ustalić dodatkowe warunki sprzedaży jak następuje:  

- sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach 

określonych przez syndyka w załączniku do wniosku z dnia 10 lutego 2022 roku, z tą 

zmianą, że uchyla się § 12 pkt 10 regulaminu; 

- w umowie sprzedaży nabywca zobowiąże się do zawarcia trzech umów zobowiązujących do 

ustanowienia odrębnej własności domu jednorodzinnego na rzecz Mariusza i Jarosławy 

Kwapiszów, Renaty Opali i Waldemara Dudzika na zasadach określonych we wniosku 

syndyka z dnia 10 lutego 2022 roku; 

- o konkursie ofert  należy obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w 

Internecie (przynajmniej na trzech portalach ogłoszeniowych), a także upublicznić ofertę w 

inny dowolny sposób wśród osób potencjalnie zainteresowanych; 



- o konkursie ofert należy powiadomić nabywców - Mariusza i Jarosławę Kwapiszów, Renatę 

Opalę i Waldemara Dudzika; 

- otwarcie ofert nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ukazania się 

ostatniego ogłoszenia; 

- wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący; 

- sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego 

komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji 

przedsięwzięcia deweloperskiego, co jednak nie stoi na przeszkodzie wcześniejszemu 

rozpowszechnieniu oferty sprzedaży nieruchomości na zasadach wynikających z niniejszego 

postanowienia; 

3) zmienić punkt 2 postanowienia sędziego komisarza z dnia 20 grudnia 2021 roku, sygn. akt 

XVIII GUk-z 18/21 w ten sposób, że określić cenę wywoławczą przy pierwszej próbie 

sprzedaży na kwotę  2.745.526,74 zł netto (dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy 

pięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), która może zostać 

zmieniona (podwyższona lub obniżona) przy kolejnych próbach sprzedaży.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


