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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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Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz
prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach
należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu
dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem
utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości)
toczy się pod sygn. akt V GUp 82/20.

Poz. 44678. Cukiernik Maciej. Sąd Rejonowy w Piotrkowie
Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/20,
V GUp 81/20.
[BMSiG-45123/2020]
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział
Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Macieja
Cukiernika zamieszkałego w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Krakowskie Przedmieście 41a, numer PESEL 68012200690,
nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na Sędziego
komisarza wyznaczono Sędziego Marię Lasotę-Dudkiewicz,
a na syndyka Dorotę Borkowską, numer licencji 775.
Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami
art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do
Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie
trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na
adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Wzywa się również 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 trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu
upadłościowym.
Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości)
toczy się pod sygn. akt V GUp 81/20.

Poz. 44679. Czubachowski Józef. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 350/20,
XV GUp 357/20.
[BMSiG-45133/2020]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia
17.08.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 350/20, ogłosił upadłość dłużnika Józefa Czubachowskiego (numer
PESEL 54071601873, numer NIP 5571428691), zamieszkałego w Lenartowie, jako osoby nieprowadzącej działalności
gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Marka Hopcia (numer licencji 143), określił, że
postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie
określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje
wierzytelności syndykowi na adres: Marek Hopcia, PBU Budo4 WRZEŚNIA 2020 R.

pol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również
wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni
od dnia niniejszego obwieszczenia, 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 przysługuje zażalenie na postanowienie
o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy.

Poz. 44680. Dec Szymon. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, sygn. akt V GU 325/20, V GUp 209/20.
[BMSiG-44992/2020]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18 maja 2020 r., sygn. akt V GU 325/20, na
skutek złożonego w dniu 30 kwietnia 2020 r. wniosku, ogłosił
upadłość Szymona Dec, PESEL 77091009238, zamieszkałego:
ul. Magnolii 15, 35-959 Rzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono syndyka w osobie spółki: Kancelaria EMPE
Sp. z o.o., nr KRS 0000435243, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 160, adres: ul. Geodetów 1/306, 35-328 Rzeszów.
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie
art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego
- komisarza.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią
art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz
art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte
postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi aby w terminie trzydziestu dni od
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem
sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu
upadłości - V GUp 209/20.
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 zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Moni-
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torze Sądowym i Gospodarczym, 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, ale wyłącznie
w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia
niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie
uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz
uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę
sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku
nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od
dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Poz. 44681. Dewudzka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 72/20,
V GUp 96/20.
[BMSiG-45029/2020]
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie V GU 72/20
ogłosił upadłość Małgorzaty Dewudzkiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sulechowie, przy osiedlu Nadodrzańskim 3A/11, 66-100 SULECHÓW, numer PESEL 83100202927.
Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Ewę Maślankę.
Na syndyka wyznaczono Stanisława Steckiewicza - licencja
doradcy restrukturyzacyjnego nr 1244.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności
do syndyka na adres: ul. Piłkarska 18, 05-220 Zielonka k/Warszawy, w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę
akt V GUp 96/20.

Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.
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 ogłoszenia upadłości 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.
Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu,
X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy.
Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt
V GUp 96/20.

Poz. 44682. Mazurowska Dorota. Sąd Rejonowy w Elblągu,
V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 127/20 of, V GUp 110/20 of.
[BMSiG-44937/2020]
Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2020 r., sygn. akt V GU 127/20 of, na
skutek wniosku złożonego w dniu 31 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Doroty Mazurowskiej, zamieszkałej w Elblągu przy ulicy
Adama Mickiewicza 17/5, 82-300 Elbląg, jako osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono syndyka masy upadłości w Centrum Doradztwa
Restrukturyzacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, numer licencji Prezesa Zarządu Cezarego
Ciąćki 34; adres: ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg.
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie
art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią
art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz
art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte
postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

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 w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili
swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres,
z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po
ogłoszeniu upadłości - V GUp 110/20 of.

Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie
art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 498 ze zm.).

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
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