MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 4 listopada 2020 r.

Nr 216 (6106)
Poz. 60265-60706
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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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opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych albo na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000).

6. stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi 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 z dnia 5 czerwca 2015 r.),
zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym
postępowaniem upadłościowym.

Wierzycielom na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia
doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem.
Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach,
X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie
wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym
dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie,
jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem
w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma
procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A.
lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe
usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza
w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez
członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku
(art. 165 § 2 i 3 k.p.c).

Poz. 60395. Kurek Przemysław. Sąd Rejonowy w Toruniu,
V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 380/20,
V GUp 287/20.
[BMSiG-61787/2020]
Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5.10.2020 roku w sprawie
o sygn. akt V GU 380/20 (V GUp 287/20):
1. ogłoszono upadłość dłużnika Przemysława Kurka,
zamieszkałego pod adresem: Kłótno 53, 87-821 Baruchowo, PESEL 91081109155, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wyznaczono syndyka w osobie Piotra Murawskiego (nr
licencji: 486);
3. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia
22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498);
4. wezwano wierzycieli dłużnika Przemysława Kurka do
zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: uł. Pułaskiego 6/4, 87-800 Włocławek, w terminie trzydziestu dni
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej
do dłużnika Przemysława Kurka, jeżeli nie zostały ujawnione 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;
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Poz. 60396. Kusznierewicz Ludwika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 626/20,
XII GUp 301/20.
[BMSiG-61882/2020]
Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie
o sygn. akt XII GU 626/20, ogłosił upadłość dłużnika Ludwiki
Kusznierewicz, nr PESEL 52051413786, zamieszkałego
w Żorach, określając, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Postanowił wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie
Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 96; wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Małgorzaty Karlińskiej - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Kancelaria Prawnicza „KARDOM”, 44-190 Knurów, ul. Floriana 4/32; 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 (trzydziestu) dni od
dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się
na nie w postępowaniu upadłościowym; określić, że postępowanie upadłościowe upadłego będzie prowadzone w trybie
określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); stwierdzić,
że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r.
nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika
z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia.
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz
- wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich
wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego
pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia.
Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt
XII GUp 301/20.
Poz. 60397. Leja Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 489/20, V GUp 387/20.
[BMSiG-61798/2020]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowie-
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niem z dnia 1 września 2020 r., sygn. akt V GU 489/20, na
skutek wniosku złożonego dnia 31 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Anny Leja, numer PESEL 52010708205, zamieszkałej:
ul. Mikołajczyka 8/48, 35-209 Rzeszów, jako osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono syndyka w osobie: Adama Siedlaczka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 1085, 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 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 387/20.
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 Monitorze 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
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nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od
dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Poz. 60398. Lalko Jerzy. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 106/20,
V GUp 117/20.
[BMSiG-61608/2020]
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 26.08.2020 r. w sprawie o sygn. akt
V GU 106/20 postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Jerzego Lalko - osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
zamieszkałego w Ciecierzycach przy ul. Świetlanej128,
PESEL 52011002230;
II. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta,
nr licencji 809;
III. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do syndyka Grzegorza Lenarta na adres:
ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp. - terminie 30
dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać 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 dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na
nie w postępowaniu upadłościowym;
V. określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 w zakresie podmiotowym przepisów tytułu ust. 1;
VI. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną
wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.
Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt
V GUp 117/20.

Poz. 60399. Lewandowski Janusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 409/19 of,
VI GUp 406/20 of.
[BMSiG-61546/2020]
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 września 2020 r. sygn. akt
VI GU 409/19 of (VI GUp 406/20 of) ogłosił upadłość osoby
fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Janusza Lewandowskiego, PESEL 700828104703, zamieszkałego:
43-450 Ustroń, ul. Drozdów nr 44A, obejmującej likwidację
majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie
SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159.
Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym
przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości
należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez
wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia

– 56 –

4 LISTOPADA 2020 R.

