
……………………………         
         (miejscowość i data) 

 

Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

Wydział VI Gospodarczy 

ul. Piekarnicza 10 

80-126 Gdańsk 

 

Upadły: 

Ogólnopolskie Towarzystwo  

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w upadłości układowej 

ul. Guderskiego 1/4B 

80-180 Gdańsk 

 

Wierzyciel: 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 
(imię i nazwisko lub pełna firma 

wierzyciela oraz adres miejsca 

zamieszkania lub siedziby) 

 

 

Sygn. akt VI GUp 37/12 

 

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI 

 

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 22 

listopada 2012 roku w sprawie sygn. akt VI GU 168/12 o ogłoszeniu upadłości 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z możliwością zawarcia 

układu, zgodnie z art. 236 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zgłaszam wierzytelność 

w łącznej kwocie ………………………………………, na którą składają się: 

 

1. należność główna w wysokości 
………………………………………………………………………………………………..…. 

2. odsetki: 

· za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości 

...……………………….…………………………………………………………………….….. 

za okres wcześniejszy niż rok przed datą ogłoszenia upadłości 

………………………………………………………………………...………………………… 

3. wierzytelność niepieniężna o wartości: 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

4. koszty sądowe i egzekucyjne 
………………………………………………………………………………………...………… 

 

Zgłoszona wierzytelność powinna zostać zaliczona do kategorii: 

kategoria  I - kwota zł…………………………………………………………...…………….. 

(koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne 

oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień 



objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy 

upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania 

zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z 

czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub 

dokonanych za jego zgodą; 

 

kategoria II - kwota zł………………………………………………………….……………… 
(przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu 

umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz  renty za 

wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych 

treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,  przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji); 

 

kategora III - kwota zł 

…………………………………………………………………………………...……………. 
(podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z 

odsetkami i kosztami egzekucji); 

 

kategoria  IV - kwota zł……………………………………………………………..………… 
(inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą 

ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji); 

 

kategroia V - kwota zł………………………………………………………………………. 
(odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także 

sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów) 

 

RAZEM: ……………………………………………………………………………………… 

 

Zabezpieczenia przywiązane do wierzytelności: (hipoteka, zastaw, prawo zatrzymania 

itp.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie co do ewentualnego zrzeczenia się zabezpieczenia: (w całości lub w części) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie co do uzależnienia wierzytelności od warunku: 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie o ewentualnym potrąceniu wzajemnych zobowiązań: (art. 93 i 96 

pr. up. i napr.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Informacja na temat stanu sprawy sądowej: (jeśli co do wierzytelności toczy się 

postępowanie sądowe) 

....................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Informacja na temat postępowania egzekucyjnego: (jeśli co do wierzytelności prowadzona jest 

egzekucja sądowa lub administracyjna - podać kwotę, w jakiej wierzyciel został zaspokojony) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Dowody wierzytelności: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Wierzyciel oświadcza, że w przypadku, gdy wierzytelność zostanie uwzględniona w 

planie upadłości, sumy przypadające mu z tego tytułu winny zostać przekazane na 

rachunek wierzyciela w banku (wskazać nazwę banku i numer rachunku): 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Uzasadnienie  
(przedstawienie stanu faktycznego, prawnego oraz dowodów, na które wierzyciel się powołuje w zgłoszeniu 

wierzytelności: wyroki, nakazy, faktury umowy itd.) 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

…………………………………… 
(podpis wierzyciela) 

 

 
Załączniki: 

1. odpis zgłoszenia wierzytelności wraz z załącznikami. 

2. pełnomocnictwo (w przypadku gdy w imieniu wierzyciela działa pełnomocnik). 

3. (wykaz pozostałych dokumentów dołączonych do zgłoszenia wierzytelności): 

 

Zgodnie z treścią art.239 zgłoszenie wierzytelności winno być dokonane pisemnie w dwóch 

egzemplarzach.  

Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony za zgodność z 

oryginałem odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie.  

Poświadczenia może dokonać radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który 

zgłasza wierzytelność.  

Jeżeli zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca lub wierzyciel reprezentowany przez radcę prawnego lub 

adwokata, zgłoszenie wierzytelności nie odpowiadające wymogom określonym art. 239-240 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze lub inne braki uniemożliwiające nadanie 

biegu zgłoszeniu, wówczas podlega ono zwrotowi bez wezwania do ich uzupełniania.  

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty poświadczające, że osoba podpisująca zgłoszenie 

wierzytelności jest uprawniona do działania w imieniu wierzyciela (odpis z KRS, zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji, pełnomocnictwo ). 


