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Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości Zakładu Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych Białystok sp. z o. o. 

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 stycznia
2020 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy pod sygn. akt VIII
GU  369/18  ogłosił  upadłość  obejmującą  likwidację  majątku  dłużnika  „Zakładu
Wykonawstwa  Sieci  Elektrycznych  Białystok”  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w
Białymstoku, KRS nr 0000326335.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr.
60,  poz.535  wraz  z  późń.  zmianami)  prawo  upadłościowe,  wszystkie  należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości  zaspakajane są trybie
przewidzianym  w  przedmiotowej  ustawie  tj  poprzez  dokonanie  zgłoszenia
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 

Zgłoszenia  wierzytelności,  zgodnie  z  art.  236  -  240  PU należy  dokonać  z
podaniem sygnatury akt VIII GUp 27/20 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
do sędziego komisarza postępowania upadłościowego „ Zakładu Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych  Białystok”  sp.  z  o.  o.  w  upadłości  likwidacyjnej  z  siedzibą  w
Białymstoku na adres:
Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy  ul. Mickiewicza 103,
15-950  Białystok,  Sędzia  komisarz  SSR Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk  w
terminie  trzydziestu  dni  od  dnia  obwieszczenia  w  Monitorze  Sądowym  i
Gospodarczym. Data obwieszczenia w MSiG to 11.02.2020 nr. 28/20, poz. 7186.

Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom art.  240 PU.
 W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel zobowiązany jest podać nr. rachunku

bankowego, na który syndyk przekaże należne kwoty wynikające z planu podziału po
sprzedaży masy upadłości upadłego. 

Osoby,  którym  przysługują  prawa  i  roszczenia  osobiste  ciążące  na
nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w
księdze  wieczystej  winny  w  terminie  30  dni  od  dnia  obwieszczenia  w  Monitorze
Sądowym  i  Gospodarczym  zgłosić  do  sędziego  komisarza  postępowania
upadłościowego, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu
upadłościowym. 
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