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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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Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz określenie jego
wartości rynkowej zawiera Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego wykonany 23 marca 2017 r. wraz z aneksem z dnia
24 kwietnia 2018 r. przez Kancelarię Doradców „Contendo”
Krzysztof Olszewski.
Na opis i oszacowanie można wnieść zarzuty w terminie tygodnia od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w MSiG.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 13.06.2018 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10,
80-169 Gdańsk. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15.06.2018 r., o godzinie 945, w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, budynek B, sala B65.
Regulamin przetargu wyłożony jest w sekretariacie sądu oraz
jest dostępny wraz ze szczegółowymi dodatkowymi informacjami w dni powszednie w biurze syndyka w Gdańsku przy
ul. Żabi Kruk 14 (pokój 2/17), po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu z syndykiem, nr tel. 602 628 329.
Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz
masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub jeżeli nie uiści
on ceny nabycia, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie
umowy w formie aktu notarialnego.
Syndykowi przysługuje prawo odstąpienia lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Poz. 19762. Biały Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 301/17.
[BMSiG-19054/2018]
Syndyk masy upadłości Krzysztofa Białego, osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez Sędziego komisarza postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku oraz 18 kwietnia 2018 r.
(sygn. akt V GUp 301/17) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż praw do nieruchomości.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
I. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
w miejscowości Wólka Ratajska, obręb 0010-Wólka Ratajska, gmina Godziszów, powiat Janowski, stanowiąca
grunty orne, działka o nr 1049 o powierzchni 0,40 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW
nr ZA1J/00041102/7 - wartość wg oszacowania biegłego
sądowego to kwota 5.300,00 zł;
II. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wólka Ratajska, obręb 0010-Wólka Ratajska,
gmina Godziszów, powiat Janowski, stanowiąca grunty
orne, działka o nr 770 o powierzchni 0,16 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1J/00041102/7 wartość wg oszacowania biegłego sądowego to kwota
1.900,00 zł;
III. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wólka Ratajska, obręb 0010-Wólka Ratajska,
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gmina Godziszów, powiat Janowski, stanowiąca grunty
orne, działka o nr 473 o powierzchni 0,24 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1J/00041102/7 wartość wg oszacowania biegłego sądowego to kwota
3.100,00 zł;
IV. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
w miejscowości Wólka Ratajska, obręb 0010-Wólka Ratajska, gmina Godziszów, powiat Janowski, stanowiąca
grunty orne, działka o nr 470 o powierzchni 0,20 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW
nr ZA1J/00041102/7 - wartość wg oszacowania biegłego
sądowego to kwota 2.900,00 zł;
V. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
w miejscowości Wólka Ratajska, obręb 0010-Wólka Ratajska, gmina Godziszów, powiat Janowski, stanowiąca
grunty orne, działka o nr 539 o powierzchni 0,19 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW
nr ZA1J/00041102/7 - wartość wg oszacowania biegłego
sądowego to kwota 2.200,00 zł;
VI. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
w miejscowości Wólka Ratajska, obręb 0010-Wólka Ratajska, gmina Godziszów, powiat Janowski, stanowiąca
grunty orne, działka o nr 634 o powierzchni 0,16 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW
nr ZA1J/00041102/7 - wartość wg oszacowania biegłego
sądowego to kwota 1.900,00 zł.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej
kopercie z napisem: „PRZETARG KRZYSZTOF BIAŁY ZAM.
MOSTKI-BUKOWA, SYGN AKT V GUp 301/17 - NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2018 r.
do godz. 15.00, na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych - Wydział
V Gospodarczy, ul Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, który kończy się datą wpływu do Sądu,
- wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
danej nieruchomości na rachunek bankowy Krzysztofa Białego, PKO BP Inteligo o nr 56 1020 5558 0000 8602 3228
3450, w terminie do dnia 29.05.2018 r. - liczy się data uznania
rachunku bankowego.
Przy rozstrzyganiu przetargu pod uwagę będą brane oferty,
które będą zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub firmę oferenta,
jego siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.
2. Oferowaną cenę netto, która powinna być podana liczbowo
i słownie.
3. Zobowiązanie oferenta do zapłaty ceny.
4. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z:
a. - przedmiotem przetargu, w tym z jego stanem prawnym
i technicznym i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
b. - warunkami przetargu.
5. Dowód uiszczenia wadium.
6. W przypadku osób prawnych - uchwałę odpowiednich
organów zezwalających na zakup, jeżeli jest ona wymagana
zgodnie z odpowiednią umową lub statutem.
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7. W przypadku oferentów zagranicznych - zgodę lub promesę
zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
zakup nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jeżeli jest ona wymagana.
Pozostałe warunki:
1. Dopuszcza się także wyboru oferty oferenta, który zaoferuje
najwyższą cenę, niższą niż cena oszacowania.
2. Oferent którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany
będzie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od
dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez
Sędziego komisarza.
3. Oferent zobowiązany będzie do zapłaty podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych,
innych podatków, opłat i kosztów związanych z zawarciem
umowy sprzedaży w wysokości i na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, według stawek i w wysokości
obowiązujących w dniu podpisania umowy.
4. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych
oferentów zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia oferty - bez odsetek. Wadium
oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci
ceny w terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub
nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta - przepada na rzecz masy upadłości.
5. Przed zawarciem umowy sprzedaży, oferent zobowiązany
jest do zapłaty zaoferowanej ceny.
6. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów zbliżonej ceny, syndyk według swojego uznania zastrzega sobie
prawo do wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach:
a) osoby przybyłe na przetarg w imieniu oferenta powinny
posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do
udziału w aukcji ustnej,
b) aukcję rozpoczyna syndyk (lub osoba przez niego
upoważniona) od podania ceny wywoławczej równej
najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej,
uczestnicy przetargu oferują ceny wyższe, z tym że
podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota
postąpienia wynosząca 100,00 zł (sto złotych),
c) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny
oferent złoży ofertę korzystniejszą,
d) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferuje
najwyższą cenę, która po dwukrotnym powtórzeniu
przez syndyka nikt z oferentów nie podwyższył - trzecie
powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej
przyjęciem,
e) w przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się na
przetarg lub osoba/osoby uczestniczące w przetargu
w imieniu oferenta na ma/mają stosownego pełnomocnictwa od udziału w aukcji ustnej, syndyk dokona
swobodnego wyboru ofert,
f) wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,
g) syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
do czasu otwarcia ofert bez podania przyczyn,
h) wyboru oferty dokona syndyk, wybór ten stanie się
prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego
komisarza,
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i) odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie
powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium,
j) osoba przeprowadzająca badanie dokumentacji zobowiązana jest do podpisania „Zobowiązania do zachowania poufności” i korzystania z przedkładanych dokumentów zgodnie z przeznaczeniem oraz do ich chronienia
przed przypadkowym zniszczeniem,
k) kopie prezentowanych dokumentów mogą być udostępnione, jeżeli dotyczy to dokumentów lub danych znanych publicznie lub nie stanowiących tajemnicy,
l) syndyk ma prawo do nieudzielenia informacji jeżeli stanowią one tajemnicę,
m) wszelkie informacje udostępniane osobom przeprowadzającym badanie - będą ujawniane wyłącznie w celu
podjęcia decyzji związanej z ewentualnym złożeniem
oferty zakupu,
n) językiem przetargu jest język polski,
o) w sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu
stosuje się przepisy polskiego Prawa upadłościowego
oraz polskiego Kodeksu cywilnego,
p) osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi
jest Adam Siedlaczek, nr tel.: 572097909.
Otwarcie, rozpoznanie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi
na posiedzeniu jawnym w dniu 30 maja 2018 r., o godz. 1000,
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy,
ul. gen. J. Kustronia 4, sala nr 29.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu
prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe
i inne) są do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości,
ul. Narutowicza 55/6 w Lublinie, codziennie w dni robocze,
w godz. 900-1400 (tel. +48 723344556), oraz w aktach sprawy
V GUp 301/17, z którymi zapoznać się można w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych,
ul. gen. J. Kustronia 4.
Poz. 19763. APRIVIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Przemyślu. KRS 0000551157. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 marca 2015 r., sygn. akt VIII GU 189/18.
[BMSiG-19223/2018]
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości,
że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt
VIII GU 189/18, zabezpieczono majątek dłużnika: APRIVIA
POLSKA sp. z o.o. w Przemyślu (KRS 0000551157), poprzez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie
Mateusza Bienioszka - numer doradcy restrukturyzacyjnego 94.
Poz. 19764. Gontarczyk Zofia. Sąd Rejonowy w Płocku,
V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 117/17.
[BMSiG-19114/2018]
W postępowaniu upadłościowym Zofii Gontarczyk w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 117/17) ukończony został
opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego Zofii Gontarczyk
położonego w Żyrardowie przy ul. Wittenberga 9 m. 29, sporządzony na podstawie art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3
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