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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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dzibą w Witnicy przy ul. Cegielnianej 17a, 66-460 Witnica,
NIP 7661614412, PESEL 48061709791.
Sąd zatwierdził warunki sprzedaży istotnego składnika masy
przedsiębiorstwa dłużnika w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne o nr. 17/7 i 17/4, dla
której prowadzona jest Księga Wieczysta GW1G/00046505/8
na rzecz Andrzeja Kuderskiego i Elżbiety Kuderskiej będących
wspólnikami spółki cywilnej EKO-APE Witnica s.c. Andrzej
Kuderski, Elżbieta Kuderska z siedzibą w Witnicy za cenę
410.000,00 zł netto (czterysta dziesięć tysięcy złotych).
Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Maksymiak, zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR
Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do
doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.).
W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłego, aby
w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego
komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby,
którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste
ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które
nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do
ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu
dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości,
pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wskazuje się art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego jako
podstawę jurysdykcji sądu polskiego i uznaje, że postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000
w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.WE L z dn.
30.06.2000 r.)
Postępowanie toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 124/20.
Poz. 63955. Semrau Józef. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt
X GU 824/20/4, X GUp 573/20/4.
[BMSiG-64938/2020]
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia
5.11.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 824/20/4,
ogłosił upadłość dłużnika - Józefa Semrau, zamieszkałego
w Będzinie (kod: 42-500) przy ulicy Skalskiego 5/75, posiadającego numer PESEL 63020713071, jako osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Jana Mike,
posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 402.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu
komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu
dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt
X GUp 573/20/4.
Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14.
Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest
postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848
z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów
polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest
art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

Poz. 63956. Sopala Kazimierz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, sygn. akt V GU 582/20, V GUp 475/20 of.
[BMSiG-65061/2020]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja
ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem
z dnia 8 października 2020 r., sygn. akt V GU 582/20, na skutek wniosku złożonego dnia 22 września 2020 r. ogłosił upadłość Kazimierza Sopali, PESEL 57062705491, zamieszkałego:
ul. Waryńskiego 14/1, 39-400 Tarnobrzeg, 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 475/20 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 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.
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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.

wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura
akt XVIII GUp 233/20, 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.
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 postepowania 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.

Poz. 63957. SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie.
KRS 0000335505. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2009 r., sygn. akt XVIII GU 771/20, XVIII GUp 233/20.
[BMSiG-64968/2020]

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia
niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o
doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić
na rachunek Sądu Rejonowego 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.

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GU 771/20, Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Souter Holdings Poland Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie, KRS 0000335505.

Poz. 63958. Furmaniak Sylwester. Sąd Rejonowy Lublin–
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
sygn. akt IX GUp 274/20 ”of”.
[BMSiG-64791/2020]

Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie 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.
Sąd określił, że funkcje sędziego komisarza i jego zastępcy
pełnić będą sędziowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Lechosława Kochańskiego (licencja doradcy
restrukturyzacyjnego nr 7).
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze
Sądowym i Gospodarczym” na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt
XVIII GUp 233/20.
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
18 LISTOPADA 2020 R.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Sylwestra Furmaniaka, zamieszkałego w Łopienniku Dolnym Kolonii 93, 22-351 Łopiennik
Górny, PESEL 79020608336, NIP 7122471365, jako osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Furmaniaka jako osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie
upadłościowe Sylwestra Furmaniaka jako osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe.
Sąd wyznaczył syndyka w osobie Janusza Skiby, nr licencji
doradcy restrukturyzacyjnego 335.
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