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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
Poz. 78939. Smoliński Kazimierz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
sygn. akt IX GUp 125/21 „of”.
[BMSiG-78245/2021]
Syndyk masy upadłości Kazimierza Smolińskiego, zam.:
Trawniki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki
składników wchodzących w skład masy upadłości w postaci
praw majątkowych w postaci 128 udziałów w Hali Targowej
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z s. w Świdniku,
KRS 0000862992, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania przez biegłego sądowego 13.400,00 zł (trzynaście tysięcy
czterysta złotych 00/100).
Oferty pisemne, które powinny zawierać dokładne określenie
oferenta wraz z adresem i numerem telefonu kontaktowego,
oferowaną jednostkową cenę nabycia, określenie sposobu
i terminu płatności, zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i kosztów związanych z transakcją, z dopiskiem:
OFERTA w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Smolińskiego, sygn. akt IX GUp 125/21 „of”, należy przesyłać na
adres Kancelarii syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin,
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Syndyk zastrzega
sobie prawo do wybrania najkorzystniejszych ofert oraz do
skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.
Z operatem szacunkowym wraz z wyceną dotyczącym praw
majątkowych można zapoznać się w Kancelarii syndyka ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w godz. 900 - 1400 (tel. +48
723 34 45 56).

Poz. 78940. Rudnicki Emil. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 81/19 „of”.
[BMSiG-78090/2021]
Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie upadłego Emila Rudnickiego, PESEL 90032809717, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt
V GUp 81/19 „of”, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia
12 października 2021 roku:
I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Emila Rudnickiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
PESEL 90032809717:
Emil Rudnicki przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych
w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo
pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 300,00 zł (słownie: trzystu złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz:
a) EVEREST FINANSE Spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
kwotę 8,06 zł (słownie: ośmiu złotych i sześciu groszy),
b) Profi Credit Polska Spółki akcyjnej z siedzibą w Bielsko-Białej kwotę 26,94 zł (słownie: dwudziestu sześciu złotych
i dziewięćdziesięciu czterech groszy),
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c) PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie kwotę 54,18 zł (słownie: pięćdziesięciu czterech złotych
i osiemnastu groszy),
d) Provident Polska Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie
kwotę 41,87 zł (słownie: czterdziestu jeden złotych i osiemdziesięciu siedmiu groszy),
e) Banku Millennium Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie
kwotę 2,29 zł (słownie: dwóch złotych i dwudziestu dziewięciu
groszy),
f) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę
166,66 zł (słownie: stu sześćdziesięciu sześciu złotych i sześćdziesięciu sześciu groszy) w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się
niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy;
II. obciążył upadłego Emila Rudnickiego tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania;
III. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Emila
Rudnickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 90032809717, wobec podmiotów
wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz
wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed
dniem 22 października 2019 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym)
postanowienia, poza wierzytelnościami wymienionymi
w art. 49121ust. 2 Prawa upadłościowego.

Poz. 78941. Rzeźniczak Danuta. Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 108/21.
[BMSiG-78242/2021]
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 7 grudnia 2021 r., w postępowaniu
upadłościowym Danuty Rzeźniczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 55021404164
(sygnatura akt V GUp 108/21), postanowił:
1) umorzyć zobowiązania Danuty Rzeźniczak bez ustalenia
planu spłaty wierzycieli;
2) obciążyć Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami
postępowania.
Pouczenie do postanowienia:
I. Od postanowienia służy zażalenie.
II. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
w nieprzekraczalnym terminie tygodnia od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
III. Uczestnicy postępowania mają obowiązek zawiadomić
Sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach
ze skutkiem doręczenia.

Poz. 78942. Sobczyk Maciej. Sąd Rejonowy w Koszalinie,
VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII Gzd 44/19.
[BMSiG-78230/2021]
Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie VII
Gzd 44/19, Sąd Rejonowy w Koszalinie, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie,
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