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Obwieszczenie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

METRYKA OBWIESZCZENIA

Numer obwieszczenia 20220620/00140

Sygnatura postepowania PL1P/GR/14/2022

Data obwieszczenia 20.06.2022

Sąd Sąd Rejonowy w Płocku

Wydział V Wydział Gospodarczy

PODMIOT

Imię Jarosław

Nazwisko Kujawa

Firma Jarosław Kujawa prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne 
Jarosław Kujawa

Miejsce zamieszkania Śniegocin, Polska / POLAND

PESEL 73081611632

NIP 7741931600

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o otwarcie postępowania 
sanacyjnego dłużnika,  Jarosław Kujawa prowadzący wspólnie z żoną Ireną Kujawa działalność gospodarczą w formie którym jest:
gospodarstwa rolnego pod nazwą Jarosław Kujawa w miejscowości Świegocin 12, gmina Radzanowo, PESEL 73081611632,sygnatura akt 
PL1P/GR/14/2022, postanowił:

otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest: Jarosław Kujawa prowadzący wspólnie z żoną Ireną Kujawa działalność 
gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Jarosław Kujawa w miejscowości Świegocin 12, gmina Radzanowo, 
PESEL 73081611632
odebrać zarząd własny dłużnikowi, przy czym zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w 
zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
wyznaczyć zarządcę, którego funkcję pełnić będzie: Daniel Zabłocki (numer licencji 1008);
wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015
/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a 
postępowanie ma charakter główny.

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w 
Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w 
terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części 
dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy za 
pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.


