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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 fi nansowych 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 fi nansowych 
wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania 
fi nansowe 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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darczy, stwierdził, że układ zatwierdzony postanowieniem 
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 
19 grudnia 2016 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
o zatwierdzenie układu dłużnika Centrum Hydrauliki DOH 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu (sygn. 
akt: X GRz 1/16/1) został wykonany.

Na postanowienie o wykonaniu układu przysługuje zażalenie 
w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwiesz-
czenia. Zażalenie na postanowienie wnosi się do sądu, który 
je wydał.

Poz. 28766. Basoń Bogusław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, 
VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 3/17. 
[BMSiG-28869/2017]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, 
w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GRp 3/17 
postanowił:
zatwierdzić układ zawarty pomiędzy dłużnikiem Bogusła-
wem Basoniem a wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli 
w dniu 12 czerwca 2017 roku o treści:

1) okres karencji do października 2017 r.,
2)  spłatę wierzycieli zaliczonych do Grupy I (wierzyciele, któ-

rych wierzytelności nie są zabezpieczone rzeczowo na 
majątku dłużnika, jak również wierzyciele zabezpieczeni 
na majątku dłużnika, ale głosujący z sumą wierzytelności, 
która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z przedmiotu 
zabezpieczenia - art. 86 ust. 3 p.r.) w następujący sposób:

-  umorzenie odsetek naliczanych po dniu otwarcia przy-
spieszonego postępowania układowego,

- umorzenie 50% wierzytelności,
-  spłata pozostałej części zobowiązań w 144 miesięcz-

nych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, 
począwszy od października 2017 r.,

3)  spłatę wierzycieli zaliczonych do Grupy II (wierzyciele, któ-
rych wierzytelności są zabezpieczone rzeczowo na majątku 
dłużnika i wyrazili zgodę na objęcie wierzytelności ukła-
dem) w następujący sposób:

-  umorzenie odsetek naliczanych po dniu otwarcia przy-
spieszonego postępowania układowego,

- umorzenie 50% wierzytelności,
-  spłata pozostałej części zobowiązań w 144 miesięcz-

nych ratach, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, 
począwszy od października 2017 r.,

-  zamiana zabezpieczenia wierzytelność w taki spo-
sób, iż w miejsce wykreślonych hipotek obciąża-
jących nieruchomość objętą księga wieczystą KW 
Nr SW1K/00060960/4, a to:

a)  hipoteki umownej w kwocie 529.522,22 zł, zabezpie-
czającej należności z tytułu kapitału i innych należ-
ności z tytułu kredytu nr DK/KR-ZZP/4403738/11 
z dnia 7 czerwca 2011 r., ustanowionej na rzecz 
Idea Bank S.A.;

b)  hipoteki umownej w kwocie 245.000 zł tytułem 
zabezpieczenia spłaty wierzytelności na podsta-
wie umowy nr 31102051120000740200830596 
w rachunku bieżącym biznes partner udziela-
nego w ramach szybkiego limitu kredytowego 
z dnia 23 listopada 2009 r. - umowa ugody 
nr CRW/B/248/2012 z dnia 11 października 2012 r., 

ustanowionej na rzecz Powszechna Kasa Oszczęd-
ności Bank Polski S.A.,

c)  hipoteki umownej łącznej w kwocie 319.800 zł tytu-
łem zabezpieczenia kredytu i innych wszelkich rosz-
czeń wynikających z umowy kredytowej nr 1095 
4247 z dnia 29 listopada 2013 r., ustanowionej na 
rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A.

zostanie ustanowione zabezpieczenie w postaci hipotek o tre-
ści określonej w pkt a - c na nieruchomościach dłużnika, dla któ-
rych prowadzone są Księgi Wieczyste KW nr SW2K/00008031/8 
oraz KW nr SW2K/00021832/9, według kolejności wynikającej 
z księgi wieczystej KW nr SW1K/00060960/4.

Poz. 28767. MARINE TECHNOLOGIES SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Miastku. 
KRS 0000478374. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC 
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2013 r., sygn. akt VI GR 12/17, VI GRs 2/17. 
[BMSiG-28802/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 
6 lipca 2017 roku w sprawie pod sygn. akt nr VI GR 12/17:
I. Otworzono postępowanie sanacyjne Marine Technolo-
gies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Miastku 
(nr KRS 0000478374). II. Wyznaczono Sędziego komisarza 
w osobie SSR Marii Jezierskiej-Mikszewicz. III. Zezwolić na 
wykonywanie zarządu przez dłużnika Marinę Technologies 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Miastku nad 
całością jego przedsiębiorstwa, w zakresie nieprzekracza-
jącym zwykłego zarządu. IV. Wyznaczyć zarządcę w osobie 
Andrzeja Głowackiego, licencja nr 689. V. Jako podstawę 
jurysdykcji Sądu wskazano art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępo-
wania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane 
w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszcze-
nia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, 
którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwar-
cia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzy-
dziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu 
postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwar-
ciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji 
sądów polskich.
Postępowanie sanacyjne będzie toczyło się pod sygn. akt VI 
GRs 2/17.

Poz. 28768. ROL-INWEST-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Grudziądzu. KRS 0000313667. SĄD 
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
15 września 2008 r., sygn. akt V GR 9/17. 
[BMSiG-28842/2017]

Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 30.06.2017 r. 
otworzył przyspieszone postępowanie układowe Rol-Inwest-

p_borutynski
Prostokąt


