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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
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802, z 2020 r. poz. 288). Mając
na uwadze powyższe, postępowanie upadłościowe prowadzone jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe w brzemieniu obowiązującym do dnia
23 marca 2020 r. włącznie.

i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r., w sprawie o sygn. akt IX GU 223/20 „of”,
postanowił:

Poz. 67795. Misztal Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt
IX GU 223/20 „of”, IX GUp 152/20 „of”.
[BMSiG-68711/2020]

I. Ogłosić upadłość Andrzeja Misztala, zamieszkałego w Lublinie przy ul. Reja 73, 20-145 Lublin, PESEL 45111903390,
jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Misztala, 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 uznać postępowanie upadłościowe Andrzeja Misztala, jako osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za
główne postępowanie upadłościowe.
III. Wyznaczyć syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085.
IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności
syndykowi, na adres: ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin,
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.
V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej
do upadłego, 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;
VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy
Prawo upadłościowe.
VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Andrzeja
Misztala, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Adamowi Siedlaczkowi kwotę
3 000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie
kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze
środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy
wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie
syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty
niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy
upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania 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. Zażalenie
wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą
akt IX GUp 152/20 „of”.

Poz. 67794. Maczuga Karolina. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt
XIX GU 1256/20, XIX GUp 1641/20.
[BMSiG-68690/2020]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 1256/20, ogłosił upadłość
Karoliny Maczugi (numer PESEL 95010502547), zamieszkałej
w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Tym samym postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Gałązki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 647) oraz określił, że postępowanie upadłościowe
będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka w terminie trzydziestu dni od dnia
niniejszego obwieszczenia na adres: Biuro syndyka Marcina
Gałązki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, jak
również wezwał 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 syndykowi w wyżej zakreślonym
terminie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie
w postępowaniu upadłościowym.
Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod
sygnaturą akt XIX GUp 1641/20.
Sąd wskazał, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku
w sprawie w postępowania upadłościowego.
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 postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji
sądów polskich.
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