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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
Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego.

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 104/20.

Poz. 28214. Michalak Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare
Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 270/20,
XI GUp 128/20.
[BMSiG-28080/2020]

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.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 maja 2020 r. wydanym
w sprawie o sygnaturze akt XI GU 270/20, ogłosił upadłość
dłużnika Tadeusza Michalaka, nr PESEL 61102808754,
zamieszkałego w Turku, osoby fizycznej, która nie prowadzi
działalności gospodarczej.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą
XI GUp 128/20.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności
w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.
Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu
w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Ireny
Flotyńskiej.
Wyznaczono Syndyka w osobie w osobie Aleksandry Marciniak.
Poz. 28215. Pawłowski Bogdan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, sygn. akt V GU 427/19, V GUp 104/20.
[BMSiG-28041/2020]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 lutego 2020 r., sygn. akt
V GU 427/19, została ogłoszona upadłość Bogdana Pawłowskiego, PESEL 61121202292, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, obejmująca likwidację majątku
upadłego, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR
Witolda Olech oraz syndyka w osobie Kancelarii EMPE
Sp. z o.o. w Lublinie, KRS 0000435243 (licencja nr 160).
18 CZERWCA 2020 R.

Poz. 28216. Ramus Jolanta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział
Gospodarczy, sygn. akt V GU 51/20 of, V GUp 98/20 of.
[BMSiG-28014/2020]
Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 51/20 of,
ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jolanty
Ramus (nr PESEL 63120906467), zamieszkałej w Polkowicach, ul. Nagietkowa 14, 59-100 Polkowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając
Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i Syndyka masy upadłości w osobie Moniki Rowickiej (licencja
doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326).
Jednocześnie wskazano, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym
w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego
miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili
swoje wierzytelności, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19,
59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 98/20 of.
Wzywa się 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 zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu
upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie
na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części
dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
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