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MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 SIERPNIA 2022 R.– 28 –

Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym 
pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 
Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym 
od 1.01.2016 r.

Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową listą wie-
rzytelności można zapoznać się w sekretariacie Sekcji 
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w V Wydziale 
Gospodarczym, Sądu Rejonowego w Opolu, adres jak 
wyżej.

Marcin Mirosław Kubiczek
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244

Poz. 43565. STALOWA 41 KAMIENICA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. 
KRS 0000678699 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2017 r., 
sygn. akt XVIII GUp 98/21. 
[BMSiG-43368/2022]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Sta-
lowa 41 Kamienica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
sygn. akt XVIII GUp 98/21, ogłasza, że syndyk sporzą-
dził i w dniu 27 lipca 2022 r. przekazał Sędziemu Komi-
sarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany 
może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodar-
czy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach 
urzędowania Sądu.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umiesz-
czony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprze-
ciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania 
- ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytel-
ności.

Poz. 43566. Szczech Przemysław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, 
V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 178/21. 
[BMSiG-43464/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przemy-
sława Szczecha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 
gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie 
o sygn. akt V GUp „of” 178 /21, syndyk sporządził i przekazał 
sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniające 
listy wierzytelności numer 1 i 2.

Listę wierzytelności oraz uzupełniające listy wierzytelności 
każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu 
Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3, pokój 3, 
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 89 676 03 01 
lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 
89 676 03 06.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłosze-
nia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu 
list sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do 
sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, 
a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania 
wierzytelności. 

W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile 
projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadcze-
niami.

Poz. 43567. TEA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. 
KRS 0000520836. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2014 r., sygn. akt XVIII GUp 38/21. 
[BMSiG-43376/2022]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowa-
dzonego dla upadłego TEA Development Spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością w upadłości (KRS 0000520836), 
sygn. akt XVIII GUp 38/21, zawiadamia że syndyk sporządził 
i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 8 sierpnia 2022 r. 
uzupełniającą listę wierzytelności (uzupełnienie nr 1), którą 
każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura 
Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw 
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakow-
ska 100A.

Uzupełniająca lista wierzytelności obejmuje zgłoszenie 
wierzytelności ZW 23, które zostało doręczone syndykowi 
po sporządzeniu listy wierzytelności z dnia 22 lipca 2021 r.

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 
zgłoszonej wierzytelności.

W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile 
projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadcze-
niami, 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 
wierzytelność 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.
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