Upadłość konsumencka – informacja:
Wymogi formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie
prowadzącej działalności gospodarczej.
Opłata sądowa od wniosku: 30 zł. - dowód jej uiszczenia lub naklejone znaki opłaty
sądowej.
CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK - INFORMACJA :
I. Zgodnie z art.491 ² ust. 4 p.u.i n. wniosek powinien być złożony na formularzu urzędowym i zawierać:

podanie imienia, nazwiska, miejsce zamieszkania oraz numeru PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie
posiada numeru

-

PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,

- wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
- wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
- złożenie aktualnego i zupełnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników
- złożenie spisu wierzycieli (ze wskazaniem imienia i nazwiska w przypadku
osób fizycznych lub spółek cywilnych) z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności
każdego z nich oraz terminów zapłaty,

- złożenie spisu wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim
dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności
spornych nie stanowi jej uznania;

- złożenie listy zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami
ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,

- złożenie oświadczenia przez dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane
w art. 491(4) ust. 2 i 3 p. u. i n. tj. w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości:

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowania upadłościowego na podstawie przepisów o
postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli został uchylony na podstawie art. 491(20) p.u.i n.
3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o
ogłoszenie upadłości,

4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem
wierzycieli - chyba, że przeprowadzenie postępowania było uzasadnione względami słuszności
lub względami humanitarnymi,

5) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość
lub część jego zobowiązań chyba, że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia
doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie
postępowania było uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
II. Zgodnie z art. 25 p.u. i n. do wniosku winno być dołączone pisemne oświadczenie co
do prawdziwości danych zawartych we wniosku.
III. Wniosek powinien być podpisany przez dłużnika lub pełnomocnika procesowego,
który dołączy pełnomocnictwo procesowe.

