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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
cyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie upadłościowej Przemysława Kurka
(PESEL 83032806273), zamieszkałego w Buku, Sąd postanowił:
1. stwierdzić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa;
2. (…)
3. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Przemysława
Kurka:
1) upadły przeznaczy na zaspokojenie wierzycieli:
a) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare
Miasto w Poznaniu - 3.608,29 zł (trzy tysiące sześćset osiem
złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
b) na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w Poznaniu - 2.202,28 zł (dwa
tysiące dwieście dwa złote dwadzieścia osiem groszy);
2) kwotę wskazaną w punkcie 3.1.a. postanowienia upadły
jest obowiązany uiścić na rzecz wierzyciela w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia,
a kwotę wskazaną w punkcie 3.1.b. postanowienia w terminie
12 (dwunastu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia;
4. określić, że po wykonaniu przez Przemysława Kurka planu
spłaty zobowiązania upadłego wobec wierzycieli, powstałe
przed dniem ogłoszenia upadłości, w pozostałej części
zostaną umorzone, nie licząc zobowiązań niepodlegających
umorzeniu w myśl przepisów ustawy.
Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie do
Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu
Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, które należy
wnieść w terminie tygodniowym - osoby, które nie zostały
zawiadomione o posiedzeniu jawnym od dnia obwieszczenia postanowienia mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem
- termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia
doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Poz. 705. Kuźma Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt
VIII GUp 756/21.
[BMSiG-81576/2021]
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Bartłomieja Kuźmy, PESEL 73081615674,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
(sygn. akt VIII GUp 756/21), ogłasza o sporządzeniu przez
rzeczoznawcę majątkowego Magdalenę Ślufarską w dniu
24 sierpnia 2021 roku i przekazaniu Sędziemu komisarzowi
opisu i oszacowania wchodzącej w skład masy upadłości
Bartłomieja Kuźmy nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Osiek, gmina Osiek, powiat oświęcimski,
województwo małopolskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2047/50 o pow. 0,0953 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Kętach, prowadzi Księgę Wieczystą numer
KR2E/00033400/5, z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7,
pokój 6, pawilon B, i w terminie tygodnia od daty obwieszczeMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

nia o jego przekazaniu Sędziemu komisarzowi wnieść zarzuty
do Sędziego komisarza co do ww. opisu i oszacowania.
Poz. 706. Legięć Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 354/18.
[BMSiG-81588/2021]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem
z dnia 19 października 2021 r. wydanym w postępowaniu
upadłościowym Andrzeja Legięć, V GUp 354/18, ustalił plan
spłaty określony w powyższym postanowieniu, począwszy od
dnia uprawomocnienia się przedmiotowego postanowienia.
Po wykonaniu ustalonego powyższym postanowieniem planu
spłaty wierzycieli, ustalił, że pozostała niezapłacona część
zobowiązań Upadłego oraz wszystkie pozostałe zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 2 listopada 2018 roku, zostaną umorzone w całości.
Syndyk Masy Upadłości
Marek Nowak

Poz. 707. LOCO Z.ŁYP, D.NEJMAN, I.PALUSIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Kozubszczyźnie.
KRS 0000082081. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17 stycznia 2002 r., sygn. akt IX GUp 42/19.
[BMSiG-81365/2021]
Syndyk masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym
LOCO Z.Łyp, D.Nejman, I.Palusiński Spółka Jawna w upadłości z siedzibą w Kozubszczyźnie - prowadzonym przed
Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt IX GUp 42/19,
zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia
26 listopada 2021 r., zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty,
za najwyższą uzyskaną cenę, nie niższą niż 3.000,00 zł (trzy
tysiące złotych 00/100), wierzytelności ujętych w spisie należności (k. 176-184, z wyjątkiem należności pod poz. 15, 24, 59,
62, 97 i 102 spisu należności).
Oferty pisemne z dokładnym określeniem oferenta wraz
z adresem i numerem telefonu kontaktowego, określeniem
przedmiotu transakcji, oferowaną jednostkową cenę nabycia
brutto, zobowiązanie oferenta o uiszczeniu całej ceny przed
zawarciem umowy sprzedaży oraz pokryciu wszelkich podatków i kosztów związanych z transakcją, należy kierować na
adres: Biuro Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin,
w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (liczy się data
wpływu oferty).
Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności objętych
sprzedażą można uzyskać w Biurze Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, tel. +48 723 34 45 56, lub na stronie
internetowej www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia
sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki.
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