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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 Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że
postanowieniem z dnia 8.10.2020 r., sygn. akt VIII GU 358/20,
postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Banasia
(PESEL 62051203894), zamieszkałego pod adresem:
32-089 Bębło, ul. Leśna 40, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia
o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. 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 jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia
o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się
na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Iwony
Filipak - numer doradcy restrukturyzacyjnego 913;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia
głównego postępowania upadłościowego stosownie
do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r.
w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 751/20.
Pouczenie co do pkt VI
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub
miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia
niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji
Sądów Polskich.

Poz. 54426. Jeziorowska Barbara. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 300/20,
VIII GUp 214/20.
[BMSiG-55555/2020]
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy,
zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6.10.2020 r., sygn. akt
VIII GU 300/20, ogłosił upadłość Barbary Jeziorowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
numer PESEL 55051206981, zamieszkałej: Al. Pokoju 3 m. 46,
42-207 Częstochowa.
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie
określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm).
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Sąd wyznaczył syndyka w osobie Janusza Majdy - numer
licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490, adres biura:
ul. Chopina 2, 46-320 Praszka.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie jednego
miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do
upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej,
do ich zgłoszenia 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 na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki
i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa.
Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt
VIII GUp 214/20.
Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.
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 Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za
pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, 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. 54427. Buczek Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, sygn. akt V GU 409/20, V GUp 335/20.
[BMSiG-55714/2020]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu
13 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 409/20, postanawia:
I. ogłosić upadłość w stosunku do Tomasza Buczka,
nr PESEL 83092119559, zam.: Zaleska Wola 17,
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II.
III.
IV.

V.

VI.

37-550 Radymno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego
Lesława Zawady,
wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Grzegorza Mazura - licencja 160,
wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych
wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia
obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym,
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,
stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe
jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L
141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich
wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 215/848.

Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą V GUp 335/20.

Poz. 54428. Bułaś Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt
VIII GU 927/20, VIII GUp 747/20.
[BMSiG-55717/2020]
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że
postanowieniem z dnia 7.10.2020 r., sygn. akt VIII GU 927/20,
postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Bułasia (PESEL
90042015032) zamieszkałego w Osieku, ul. Głęboska 3,
32-608 Osiek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone
w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrów - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863;
4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura
syndyka: Kraków, Al. Pokoju 78 lok. 3, 31-564 Kraków;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należąMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

cej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, 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;
6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia
głównego postępowania upadłościowego stosownie
do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r.
w sprawie postępowania upadłościowego.
Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia
niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.
Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono
zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie
tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie
z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia
z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona
może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu
postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym
opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia
na poczet opłaty od zażalenia (200 zł).
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 747/20.
Poz. 54429. Burkusz Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań-Stare
Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 463/20,
XI GUp 566/20.
[BMSiG-55602/2020]
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 września 2020 r., wydanym
w sprawie o sygnaturze akt XI GU 463/20, ogłosił upadłość
Agnieszki Burkusz, PESEL 88121104485, NIP 7811772906,
zam. w Dąbrowie, ul. Ogrodowa 8A, 62-070 Dopiewo, będącej
osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą
XI GUp 566/20.
Wzywa się wierzycieli upadłej Agnieszki Burkusz do zgłaszania wierzytelności syndykowi na jego adres w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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