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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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Poz. 21443. Kopeć Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, sygn. akt V GU 101/19, V GUp 144/19.
[BMSiG-20881/2019]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu
11 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 101/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Moniki Kopeć, zam.: Rzeszów, numer
PESEL 78022307021 - osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła
Jandy;
III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko
numer licencji 816;
IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie
w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego
Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt
V GUp 144/19 - pod którą prowadzone jest postępowanie
upadłościowe).

Poz. 21444. Kubiak Kazimierz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 141/19.
[BMSiG-20873/2019]
OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia
9 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 141/19, ogłosił upadłość dłużnika Kazimierza Kubiaka, zamieszkałego
w Bydgoszczy (numer PESEL 65081308913), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka
w osobie Haliny Kwiecień (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 644); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu
dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby,
którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste
ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie
zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich
zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni
od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na
adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdoMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

wały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego
obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie
o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Poz. 21445. Koprowski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Toruniu,
V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/19.
[BMSiG-21149/2019]
Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie
V GUp 38/19 ogłoszona została upadłość Zbigniewa Koprowskiego, zamieszkałego we Włocławku, Okrzei 14/37, numer
PESEL 76031509155, osoby nieprowadzącej działalności
gospodarczej.
Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Dariusza
Galek, nr licencji 452.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19), zaś
wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu.

Poz. 21446. Kordowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, sygn. akt V GU 51/19, V GUp 99/19.
[BMSiG-20887/2019]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt
V GU 51/19, została ogłoszona upadłość Tomasza Kordowskiego, PESEL 72061514851, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Krakowska 18e/23, 35-311 Rzeszów, obejmująca likwidację majątku
upadłego; wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR
Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Kancelarii EMPE Sp. z o.o.
w Lublinie, KRS 0000435243 (licencja nr 160).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty
ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu
Komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 99/19.
Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz
prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach
należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez
wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
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