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sygn. akt PO1P/GU/148/2022

Postanowienie

Poznań, dnia 25 października 2022 r.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i 
Restrukturyzacyjnych

w składzie: Przewodniczący:    sędzia Magdalena Bojarska

Sędziowie:    sędzia Artur Kapłon

    sędzia Łukasz Lipowicz

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2022 r. w Poznaniu,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku dłużnika Danuty Pigła prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 
Danuta Pigła Zakład Krawiectwa Konfekcyjnego "DAN-HEN"

o ogłoszenie upadłości

postanawia

ogłosić upadłość dłużnika Danuty Pigła prowadzącej działalność gospodarczą pod 
firmą Danuta Pigła Zakład Krawiectwa Konfekcyjnego "DAN-HEN" (PESEL 
55070806467, NIP 783-001-23-78) zamieszkałej w Rosnówku pod adresem ul. 
Wichrowa 33, 62-052 Komorniki;
wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, 
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości w Rejestrze; wierzyciele, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, mogą zgłaszać wierzytelności syndykowi na 
adres Kancelarii Syndyka - ul. Towarowa 37, III piętro (firma DGA S.A.) 61-896 
Poznań;
wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące 
na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w 
księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni 
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod 
rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 
wierzyciele, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe, mogą zgłaszać prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące 
na nieruchomości syndykowi na adres Kancelarii Syndyka - ul. Towarowa 37, III 
piętro (firma DGA S.A.) 61-896 Poznań;
stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz;
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stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Anna Szymańska (numer licencji 
688);
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;
kosztami postępowania obciążyć dłużnika.
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