
 

Lp. DŁUŻNIK SYGNATURA 
SPRAWY 

opis stan zadłużenia 

1. Gospodarstwo Rolne Kędzia 
Magdalena  

KM  1251/18  sprawa egzekucyjna 
prowadzona była  u 
komornika Grzegorza 
Obrzud w Oleśnicy. 
7.06.2019r komornik 
wydał postanowienie o 
bezskuteczności 
egzekucji.   

 

należność 
główna  6 746,25 
zł 

2. Mateusz Ciejpa Znamirowski  

 

 I 1C 1397/16 
upr  

sprawa toczyła się przed 
Sądem Rejonowym 
Gdańsk – Północ w 
Gdańsku, zakończyła się w 
marcu 2017, sąd zasądził 
należność główną w 
całości  

Należność 
główna 2 879,00 
zł, 

4. Sławomir Hrycaj  

 

sygn.akt : KM 
1277/18  

sprawa egzekucyjna w 
toku u komornika 
sądowego Beaty 
Kamińskiej w 
Hrubieszowie. 3.06.2019 
komornik przekazał na 
konto masy upadłości 
kwotę 2 965,82 zł  

należność 
główna po 
dotychczasowych 
wpłatach od 
komornika i 
kwocie 
przyznanej 
syndykowi do 
ściągnięcia 
pozostała kwota 
główna na 
poziomie: 
9 374,27 zł  

5.  
Agnieszka Popielnicka 
 
 

sygn.akt: KM 
26/15 

sprawa egzekucyjna 
toczyła się  u komornika 
sądowego Lucjana 
Wrzosek. 9.07.2015r. 
komornik wydał 
postanowienie o 
bezskutecznej egzekucji.  

należność 
główna 5 252,17 
zł 

6. Tomasz Krupa KM 769/16 sprawa egzekucyjna 
prowadzona była u 
komornika T.Wrożek w 
Gorlicach. Umorzona 
postanowieniem z kwietnia 
2016 r.  

należność 
główna 4 177,68 
zł  

 

7. Błażej Siniuk KM 768/16 sprawa egzekucyjna 
prowadzona przez 
komornika K.Pstrong 
została umorzona 
postanowieniem z dnia 
30.06.2016r. 

należność 
główna 3 347,57 
zł 

8.  Marek Szwaj KM 1674/13 
KM 402/14 

sprawa u Komornik 
Sądowy w Radzyniu 
Podlaskim Andrzej 
Sienkiewicz : Dwa tytuły  
egzekucyjne na kwoty:  
6039,76 zł  i 8 505 zł 

Należność 
główna: 6039,76 
zł   
 
Należność 
główna 8 505 zł 



➢ KM 1674/13 ; co 
miesiąc wpłaty od 
komornika  ; do 
lipca 2018 r. 
wpłaty na kwotę 
2988,97 zł brak 
wpłat od września 
2018 

➢ KM 402/14; co 
miesiąc wpłaty od 
komornika ; do 
lipca 2018 wpłaty 
na kwotę 4 482,96 
brak wpłat od 
września 2018 

 

 

9.  Janusz Francuzik KM 1609/11 egzekucja prowadzona 
była przez komornika 
P.Gągało w Strzelcach 
Krajeńskich, 
postanowieniem z dnia 
12.02.2016r. została  
umorzona 

kwota główna – 
6 355,26 zł 

 


