
 

 

Sygn. akt I Co 23/21 

POSTANOWIENIE 

 

           Dnia 12 listopada 2021 r.  

 

Sąd Rejonowy w Ropczycach I Wydział Cywilny w składzie: 

 Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Midura 

 Protokolant:      osobiście 

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2021 r. w Ropczycach 

na  posiedzeniu niejawnym 

   

sprawy z wniosku wierzyciela Zofii Bąk  

 

przeciwko dłużnikowi Zakład Produkcji Konstrukcji „ Mostostal Ropczyce” spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gliwicach 

 

o ustanowienie kuratora dla dłużnika  

 

postanawia: 

 

I. na podstawie art. 818§1 k.p.c ustanowić dla dłużnika Zakład Produkcji 

Konstrukcji „ Mostostal Ropczyce” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą Gliwicach ( KRS 0000098116) kuratora w osobie adwokata 

Katarzyny Wenc- Kancelaria Adwokacka 39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 

4 w sprawie egzekucyjnej prowadzonej z wniosku wierzyciela Zofii Bąk 

przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach 

Grzegorza Piotrowskiego pod sygn. akt Km 171/18, 



II. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora na tablicy ogłoszeń tut. Sądu, 

Urzędu Miejskiego w Ropczycach i Gliwicach, na stronie internetowej tut. 

Sądu. 

 

 

Uzasadnienie. 

Wierzyciel Zofia Bąk wniosła o ustanowienie kuratora dla dłużnika Zakład 

Produkcji Konstrukcji „ Mostostal Ropczyce” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą Gliwicach ( KRS 0000098116), w sprawie egzekucyjnej prowadzonej z jej 

wniosku przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach 

Grzegorza Piotrowskiego pod sygn. akt Km 171/18. 

Zgodnie z art. 818§ 1 k.p.c. organ egzekucyjny zawiesza postepowanie z urzędu, 

jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani 

przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w przypadku, gdy egzekucja 

została wszczęta z urzędu bez takiego wniosku, sąd ustanowi dla dłużnika niemającego 

zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego. 

Z aktualnych danych w bazie Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż Zakład 

Produkcji Konstrukcji „ Mostostal Ropczyce” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą Gliwicach ( KRS 0000098116), nie posiada osób wchodzących w skład 

organu uprawnionego do reprezentacji tj. zarządu. 

Z uwagi na fakt, iż dłużnik nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji spółki, 

Sąd na podstawie art. 818§ 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji. Kuratorem ustanowiona 

została Katarzyna Wenc wykonująca zawód adwokata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zarządzenie 

1. Odnotować postanowienie, 

2. Odpis postanowienia doręczyć:  

- pełn. wierzyciela, 

- dłużnikowi na adres z wniosku,  

- Sądowi Rejonowemu w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

3. Wywiesić odpis postanowienia na tablicy ogłoszeń tut. Sądu przez okres 1 mies. 

4. Zamieścić odpis postanowienia na stronie internetowej tut. Sądu. 

5. Zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Ropczycach i Gliwicach o wywieszenie odpisu 

postanowienia na tablicach ogłoszeń przez okres 1 mies. oraz o zwrot  z adnotacją o okresie 

wywieszenia. 

6. Kal. 1 mies. 

  

Ropczyce, dnia  12.11 2021 r.       Sędzia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


