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UWAGA
Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
i pobierania opłat za ogłoszenia:
– Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
(Dz.U.2014.125),
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został
zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań ﬁnansowych określonych
w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330)
publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań ﬁnansowych
wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania
ﬁnansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1
ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu
na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek
publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z P R AW O U PA D Ł O Ś C I O W E
III. Wyznaczyć termin przetargu na ww. nieruchomość na
dzień 23 maja 2018 r., godz. 1000, sala XXV w Sądzie Rejonowym w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44.

Poz. 13322. Odrzywolska Bożena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
sygn. akt IX GUp 62/17 „of”.
[BMSiG-12568/2018]
Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Bożeny Odrzywolskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 62/17 „of”),
syndyk złożył 2 marca 2018 r. do akt operat szacunkowy dotyczący objętych masą upadłości praw do nieruchomości.
Zarzuty na oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od
daty ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu oszacowania.

Poz. 13323. P&T 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000454460. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2013 r.,
sygn. akt V GU 35/18.
[BMSiG-12328/2018]
Postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt
V GU 35/18 sprawy z wniosku dłużnika P&T 2 Sp. z o.o.
(nr KRS 0000454460) o ogłoszenie upadłości P&T 2 Sp. z o.o.
(nr KRS 0000454460) z urzędu postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika P&T 2 Sp. z o.o. (nr KRS 0000454460) z siedzibą
w Kielcach poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy
sądowego w osobie Pauliny Trzebińskiej (licencja doradcy
restrukturyzacyjnego nr 1015.

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
w miejscowości Ruda, obręb 84-Ruda, gmina Radomyśl
Wielki, powiat mielecki, stanowiąca grunty orne, działka
o nr 366/2, działka o nr. 2989 oraz działka o nr. 2986/1
o łącznej powierzchni 1,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1M/00061650/3 - wartość
według oszacowania biegłego sądowego 11.875,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości na konto syndyka masy upadłości mBank 42 1140 1094
0000 3185 1000 1002 w terminie do dnia składania ofert.
Oferty pisemne na zakup nieruchomości, z dokładnym określeniem oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa
firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numerem
telefonu kontaktowego, z określeniem oferowanej ceny na
poszczególną nieruchomość, należy składać w biurze syndyka w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia niniejszego
obwieszczenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta
przetargowa na zakup nieruchomości Łukasza Piechoty (sygn.
akt V GUp 228/16) - NIE OTWIERAĆ”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu
do składania ofert w biurze syndyka w Lublinie przy ul. Narutowicza 55/6.
Wraz z ofertą oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie,
iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki niniejszej
sprzedaży oraz że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
Z wyceną rzeczoznawcy oraz regulaminem przetargu można
zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości Łukasza
Piechoty, ul. Narutowicza 55/6 w Lublinie, codziennie w dni
robocze, w godz. 900-1400 (tel.+48 723 34 45 56), lub na stronie
internetowej www.kancelaria-empe.pl w zakładce Przetargi.

Poz. 13324. Piechota Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 228/16.
[BMSiG-12420/2018]

Poz. 13325. Kowal Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku,
VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GZd 45/17.
[BMSiG-12448/2018]

Syndyk masy upadłości Łukasza Piechoty osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Przebendów (sygn. akt V GUp 228/16), zgodnie z postanowieniem
Sędziego komisarza z dnia 30 stycznia 2018 r. ogłasza przetarg
na sprzedaż poszczególnych nieruchomości upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego
sądowego, za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, nie niższą niż cena oszacowania.
Przedmiot przetargu to:
1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
w miejscowości Ruda, obręb 84-Ruda, gmina Radomyśl
Wielki, powiat mielecki, stanowiąca grunty orne, działka
o nr. 3313/1 oraz działka o nr 3313/2 o łącznej powierzchni
0,7161 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW
nr TB1M/00068217/3 - wartość według oszacowania
biegłego sądowego to kwota 60.764,00 zł,

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy,
ogłasza, że w sprawie z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o orzeczenie
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec Piotra
Kowala, sygn. akt: VIII GZd 45/17, 22 stycznia 2018 roku postanowiono:
1. pozbawić Piotra Kowala (PESEL 74112907614) prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej
działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia na
okres 6 (sześć) lat,
2. orzec, iż koszty postępowania ponoszą zainteresowani
w zakresie swojego udziału w sprawie.
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