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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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Poz. 24106. Łuczak Teresa. Sąd Rejonowy w Kaliszu,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/21 „of”.
[BMSiG-22746/2021]
Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Teresy Łuczak, PESEL 46071104388, sygn. akt
V GUp 48/21 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka
masy upadłości w dniu 23.03.2021 roku opis i oszacowanie
majątku upadłego.
Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia
od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sędziego
Komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz).
Poz. 24107. Łuczków Edward. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt
XIX GUp 943/20.
[BMSiG-22754/2021]
Syndyk zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Edwarda Łuczkowa, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, PESEL 63010511876 (sygn. akt
XIX GUp 943/20) w dniu 25 lutego 2021 roku został sporządzony operat szacunkowy dotyczący określenia wartości
prawa własności nieruchomości gruntowych położonych
w obrębie 0004 Kalników w Gminie Stubno w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim, oznaczonych jako
działki nr 2519, 2639, 3072, 3327, 3328, 2303/2, 2601, 2606,
2625, 3367, 2304/2 - KW PR1P/00031348/7 oraz nr 3066/4
i 3066/5 - KW PR1P/00093829/5.
Wartość rynkowa: 247 012 zł (bez uwzględnienia prawa
dożywocia) oraz 139 404 zł (z uwzględnieniem prawa dożywocia), wartość nierynkowa dla wymuszonej sprzedaży:
85 259 zł (bez uwzględnienia prawa dożywocia) oraz 104 553 zł
(z uwzględnieniem prawa dożywocia).
Operat szacunkowy można przeglądać w siedzibie Kancelarii Syndyka Macieja Geromina, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 30,
Warszawa.
Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do wyznaczonego
sędziego w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu oszacowania.
Poz. 24108. Puchacz Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Puchacz MP-TRANS w Stawie Noakowskim-Kolonii. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt
IX GUp 50/17.
[BMSiG-23002/2021]
Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mariusza Puchacza prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Mariusz Puchacz MP-Trans w Stawie
14 KWIETNIA 2021 R.

Noakowskim-Kolonii (sygn. akt IX GUp 50/17) odbędzie się
przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego
dokonana będzie sprzedaż praw do:
I. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
działkę nr 103, o powierzchni 0,42 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy
w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę
Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 8.500 zł
(osiem tysięcy pięćset złotych), tj. cena oszacowania;
II. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
działkę nr 123, o powierzchni 0,49 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy
w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę
Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 990 zł
(dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), tj. cena oszacowania;
III. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
działkę nr 213, o powierzchni 0,11 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy
w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę
Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 2.100 zł
(dwa tysiące sto złotych), tj. cena oszacowania;
IV. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
działkę nr 217, o powierzchni 0,10 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy
w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę
Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 1.600 zł
(tysiąc sześćset złotych), tj. cena oszacowania;
V. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
działkę nr 235, o powierzchni 0,13 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy
w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę
Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 2.500 zł
(dwa tysiące pięćset złotych), tj. cena oszacowania;
VI. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
działkę nr 751, o powierzchni 0,16 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy
w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę
Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 2.600 zł
(dwa tysiące sześćset złotych), tj. cena oszacowania;
VII. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
działkę nr 753, o powierzchni 0,11 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy
w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę
Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 1.800 zł
(tysiąc osiemset złotych);
VIII. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
działkę nr 762, o powierzchni 0,24 ha, położonej w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy
w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę
Wieczystą nr ZA1Z/00095446/6 - za cenę nie niższą niż 3.800 zł
(trzy tysiące osiemset złotych), tj. cena oszacowania;
IX. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ewidencyjny 583, o powierzchni 0,32 ha, zabudowanej budynkiem
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mieszkalnym i gospodarczym, położonej w miejscowości
Staw Noakowski-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi
Księgę Wieczystą nr ZA1Z/00079710/0 - za cenę nie niższą niż
61.000 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
z zaznaczeniem, iż:
1. sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie pisemnego
przetargu ofertowego;
2. przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego
Komisarza;
3. do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne,
krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać
oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę Ministra
Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski, chyba, że spełniają przesłanki do nabycia
nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia
24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r., Nr 54., poz. 245 ze zm.);
4. pisemna oferta powinna zawierać:
a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię
i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby
i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego,
a także numer rachunku bankowego, na który należy
zwrócić wadium,
b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą),
c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego,
d) adres do korespondencji,
e) oferowane ceny na poszczególne nieruchomości,
które nie mogą być niższe aniżeli ceny wywoławcze,
f) dane osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami
i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych
osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub
innych właściwych rejestrów), uchwałę odpowiednich organów - o ile taka jest wymagana zgodnie
z zapisami kodeksu spółek handlowych - że osoba lub
osoby podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę,
g) dowód wpłaty wadium w oryginale w wysokości 10%
ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości,
h) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od syndyka,
sędziego komisarza, ich małżonków, zstępnych,
rodzeństwa i powinowatych,
i) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat
związanych z nabyciem przedmiotu przetargu,
j) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu
oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
k) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę
MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce
- o ile jest wymagana,
l) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego;
5. wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób
zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartoMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

ści kopert. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem
komputerowym w języku polskim. Poprawki dokonane
na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę;
6. każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną nieruchomość;
7. oferty niespełniające podanych powyżej wymogów nie
będą rozpatrywane;
8. oferty na poszczególne nieruchomości należy kierować,
w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie
nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup
nieruchomości Mariusza Puchacza - MP Trans z s. w Staw
Noakowski-Kolonia (sygn. akt IX GUp 50/17) - nie otwierać” na adres Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy
ul. K. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w terminie do
dnia 24 maja 2021 r., godz. 1800 (liczy się data wpływu
oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze Sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych);
9. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium
na poszczególne nieruchomości w wysokości 10% ceny
wywoławczej, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Mariusza Puchacza - MP- Trans prowadzonym
w mBank 91 1140 1094 0000 5047 0300 1001, w terminie
do dnia 24 maja 2021 r. (decyduje data wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy);
10. wadium złożone przez oferenta, którego oferta została
zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, na podstawie
wyboru dokonanego przez syndyka, zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia;
11. wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została
przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania
przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzenia bezskuteczności
przetargu, jego odwołania lub unieważnienia;
12. wadium przepada na rzecz Masy Upadłości Mariusza
Puchacza MP-Trans z s. w Staw Noakowski-Kolonia,
w przypadku:
a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia kopert,
b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta,
od podpisania umowy sprzedaży,
c) niestawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie;
13. od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują
odsetki;
14. wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk;
Sędzia Komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferty
w formie postanowienia na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty. Sędzia Komisarz może odroczyć
zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, co podlega
obwieszczeniu;
15. syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie
bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody
Sędziego Komisarza;
16. rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym,
w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lubli-
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nie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik,
w dniu 28 maja 2021 r., godz. 1000, sala XXIV;
17. niezwłocznie po otwarciu ofert syndyk może podjąć dalszy przetarg ustny; osoby przybyłe w imieniu oferentów
winny posiadać pełnomocnictwo do udziału w tej części
przetargu;
18. złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu;
przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożenia oferty
spełniającej powyższe warunki;
19. notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w terminie
ustalonym w postanowieniu o zatwierdzeniu wyboru
oferenta przez Sędziego Komisarza;
20. wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny
najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu;
21. wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu
całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu
umowy przenoszącej własność;
22. na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów
związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
23. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Upadłościowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego;
24. z operatem szacunkowym nieruchomości upadłego
można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości
Mariusza Puchacza MP-Trans z s. w Staw Noakowski-Kolonia, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, codziennie
w dni robocze w godz. 900-1400 (tel. + 48 723 34 45 56)
lub w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w aktach
sprawy pod sygn. akt IX GUp 50/17.

Poz. 24109. Mędrala Karina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Cztery Łapy”
Karina Mędrala w Cieszynie. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 153/18.
[BMSiG-22839/2021]
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,
VI Wydziale Gospodarczym, Referat upadłości w Bielsku-Białej przy Bogusławskiego 24 sala nr 56, w dniu 26 maja 2021 r.
o godz. 900, odbędzie się rozprawa w sprawie postępowania
upadłościowego Kariny Mędrali prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Cztery
Łapy” Karina Mędrala (NIP 5481523871) w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie zobowiązań upadłej.

Poz. 24110. MISTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Rzeszowie. KRS 0000113619.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 maja 2002 r., sygn. akt V GUp 163/18.
[BMSiG-22916/2021]
Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Mistral
sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w upadłości, prowadzonym
14 KWIETNIA 2021 R.

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy,
Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt
V GUp 163/18, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi sprawozdanie
z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu
upadłościowym.

Poz. 24111. Nowacki Mirosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 47/21 „of”.
[BMSiG-22744/2021]
Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Mirosława Nowackiego, PESEL 77060712873,
sygn. akt V GUp 47/21 „of”, został sporządzony i złożony przez
syndyka masy upadłości w dniu 22.03.2021 roku opis i oszacowanie majątku upadłego.
Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia
od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sędziego
Komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Asnyka 56A, 62-800 Kalisz).

Poz. 24112. Nowak Aleksander Łucjan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 28/17.
[BMSiG-22928/2021]
Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym, Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, podaje do publicznej
wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Aleksander
Łucjan Nowak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
(sygn. akt V GUp „of” 28/17), syndyk złożył do akt sprawy opis
i oszacowanie nieruchomości upadłego wchodzącej w skład
masy upadłości, tj. udziału 2/3 w prawach do nieruchomości
położonej w Wydyminach przy ulicy Grunwaldzkiej 45, składającej się z działki nr 681/57, o powierzchni gruntu 480 m2,
oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 6.06.2096 r. zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o powierzchni użytkowej
664,67 m2, plus piwnica o powierzchni 67,73 m2 stanowiącym
odrębny od gruntu przedmiot własności. Stan prawny nieruchomości reguluje Księga Wieczysta nr OL1G/00025938/0.
Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319
ust. 5 p.u.).

Poz. 24113. Ostaszewska Zofia. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt
XIX GUp 1442/20.
[BMSiG-22750/2021]
Syndyk zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zofii Ostaszewskiej, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, PESEL 75071807281 (sygn. akt
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INDEKS
 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI we Wrocławiu [BMSiG-23065/2021] - s. 58,
poz. 24045.
 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RYNTEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czarnymstoku [BMSiG-23028/2021] - s. 14, poz. 23927.
 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WOLAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu [BMSiG-23059/2021] - s. 104,
poz. 24233.
 Puchacz Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Mariusz Puchacz MP-TRANS w Stawie Noakowskim-Kolonii [BMSiG-23002/2021] - s. 71, poz. 24108.
 Puczyńska Sylwia [BMSiG-22778/2021] - s. 58, poz. 24046.

–R–
 Rabicki Zbigniew [BMSiG-22976/2021] - s. 48, poz. 24006.
 Rachwał Zygmunt [BMSiG-22960/2021] - s. 39, poz. 23986.
 Raczkowska-Jurek Anna [BMSiG-22942/2021] - s. 58,
poz. 24047.
 RAIL-MIL SK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-22794/2021] - s. 14, poz. 23928.
 RAMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Śmiglu [BMSiG-22758/2021] - s. 95, poz. 24194.
 RECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
we Wrocławiu [BMSiG-22766/2021] - s. 95, poz. 24195.
 REEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sopocie [BMSiG-22926/2021] - s. 81, poz. 24141.
 RJ - TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim [BMSiG-22870/2021] - s. 95,
poz. 24196.
 RMB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Warszawie [BMSiG-22742/2021] - s. 101, poz. 24222.
 ROBOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-22784/2021] - s. 95, poz. 24197.
 Rosińska Katarzyna [BMSiG-23058/2021] - s. 75, poz. 24117.
 Rosiński Tomasz [BMSiG-23061/2021] - s. 75, poz. 24118.
 Rożyńska Klaudia [BMSiG-22953/2021] - s. 39, poz. 23987.
 RQS AUTOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie [BMSiG-22968/2021] - s. 14,
poz. 23929.
 Rudnicka Gabriela [BMSiG-22906/2021] - s. 40, poz. 23988.
 Rudnicki Jarosław [BMSiG-22880/2021] - s. 58, poz. 24048.
 Rudzińska Daniela [BMSiG-23047/2021] - s. 59, poz. 24049.
 Rurańska Anna [BMSiG-22834/2021] - s. 59, poz. 24050.
 Rybarczyk Krystyna [BMSiG-22903/2021] - s. 28, poz. 23963.

–S–
 Sadkowska Eliza [BMSiG-23056/2021] - s. 40, poz. 23989.
 Sadkowska Janina [BMSiG-23035/2021] - s. 59, poz. 24051.
 Samojeden Dorota [BMSiG-22954/2021] - s. 40, poz. 23990.
 SANEL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie [BMSiG-22846/2021] - s. 96,
poz. 24198.

SDH Sylwia Diaków-Hrycyk w Szczecinie
[BMSiG-21867/2021] - s. 105, poz. 24235.
 SENIOR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-22871/2021] - s. 96,
poz. 24199.
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 SHENLONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-23006/2021] - s. 96, poz. 24200.
 Sikora Maria [BMSiG-23016/2021] - s. 65, poz. 24080.
 Sitarz Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Przeedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Expert Sabina
Sitarz w Zabrzu [BMSiG-22826/2021] - s. 101, poz. 24221.
 Skarżyński Łukasz [BMSiG-22825/2021] - s. 41, poz. 23991.
 SKY SPARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Raszynie [BMSiG-22851/2021] - s. 96, poz. 24201.
 Smagacz Leokadia [BMSiG-22956/2021] - s. 41, poz. 23992.
 Smoliński Kazimierz [BMSiG-22945/2021] - s. 76, poz. 24119.
 Sobieska Dominika [BMSiG-22785/2021] - s. 42, poz. 23993.
 Sobolewski Andrzej [BMSiG-22909/2021] - s. 43, poz. 23994.
 SONA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-22874/2021] - s. 81,
poz. 24142.
 Stańkowska Urszula [BMSiG-22808/2021] - s. 43, poz. 23996.
 Stasiowski Krzysztof [BMSiG-22775/2021] - s. 59, poz. 24052.
 Staudt Jolanta [BMSiG-22894/2021] - s. 60, poz. 24053.
 Staut Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie
[BMSiG-22948/2021] - s. 103, poz. 24230.
 Stodulski Zbigniew [BMSiG-22772/2021] - s. 60, poz. 24054.
 Stolp Renata [BMSiG-22987/2021] - s. 43, poz. 23995.
 STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH POD DĘBAMI w Arciechowie [BMSiG-22836/2021] s. 97, poz. 24202.
 SUNPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Kisielicach [BMSiG-22992/2021] s. 14, poz. 23930.
 Szałkowski Janusz [BMSiG-23031/2021] - s. 44, poz. 23997.
 Szaranek Maria [BMSiG-22914/2021] - s. 76, poz. 24120.
 Szczepek Andrzej [BMSiG-22967/2021] - s. 60, poz. 24055.
 Szubert Zofia [BMSiG-22951/2021] - s. 60, poz. 24056.

–Ś–
 Śmiech Anna prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Komodus Śmiech Anna w Łęcznej [BMSiG-22970/2021] s. 66, poz. 24085.
 Świątkowski Sylwester [BMSiG-22983/2021] - s. 76,
poz. 24121.

–T–
 T2 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rogoźnie [BMSiG-23017/2021] - s. 97, poz. 24203.
 TAURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Kiełpinie [BMSiG-22745/2021] - s. 14, poz. 23931.
 TAXI 279 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie [BMSiG-22950/2021] - s. 97, poz. 24204.
 TEAM ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-22840/2021] - s. 97,
poz. 24205.
 TOBACCO-MARKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-22853/2021] - s. 98,
poz. 24206.
 Toka Lucyna [BMSiG-22773/2021] - s. 60, poz. 24057.
 Tomaszewski Damian prowadzący Gospodarstwo Rolne
w Masłowie [BMSiG-22806/2021] - s. 103, poz. 24231.
 Tomczyk Krystian [BMSiG-22837/2021] - s. 44, poz. 23998.
 Topolska Agnieszka [BMSiG-23052/2021] - s. 45, poz. 23999.

– 134 –

14 KWIETNIA 2021 R.

