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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 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.

Elektronicznie podpisany przez 

Ma gorzata Rynkiewicz; MS 
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w drodze zasiedzenia z dniem 1 stycznia 1985 własności nie-

ruchomości o pow. 2.63.00 ha, położonej w Dębinach gmina 

Łubianka, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów 

numerami 52 i 74 i pełniące funkcje odpowiednio: drogi woje-

wódzkiej i drogi gminnej. 

Dla nieruchomości nie założono księgi wieczystej. 

Sąd wzywa osoby mające pretensje do wskazanych działek, 

aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłosze-

nia zgłosiły swój udział w sprawie, w przeciwnym razie Sąd 

rozpozna wniosek z pominięciem ich stanowiska.

Poz. 27212. Wnioskodawca Kopyt Agnieszka. Sąd Rejonowy 

w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 370/17. 

[BMSiG-27122/2017]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod 

sygnaturą akt I Ns 370/17 toczy się postępowanie z wniosku 

Agnieszki Kopyt o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie 

własności nieruchomości położonej w miejscowości Rusiec 

przy alei Katowickiej 175 (Rusiec Górna 2), gmina Nadarzyn, 

o łącznej powierzchni 0,69 ha, oznaczonej jako działki ewi-

dencyjne o numerach: numer 90 o powierzchni 0,68 ha oraz 

numer 101 o powierzchni 0,01 ha, dla której nie została zało-

żona księga wieczysta. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności 

następców prawnych Pelagii Wasilewskiej, córki Piotra i Anny, 

zmarłej 14 marca 1995 roku w Warszawie oraz Tadeusza 

Wasilewskiego, syna Romana i Feliksy, zmarłego 7 kwietnia 

1981 roku w Warszawie, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia 

opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie 

Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, i udowodnili 

swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich 

w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nierucho-

mości przez zasiedzenie.

6. 
Inne

Poz. 27213. Wnioskodawca Hołownia Lech Stanisław. 
Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny, sygn. akt 

I Ns 887/17. 

[BMSiG-26968/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Sokółce w sprawie I Ns 887/17 

toczy się z wniosku Lecha Stanisława Hołowni i z udziałem 

Krystyny Hołowni i Małgorzaty Iwanow postępowanie o ure-

gulowanie własności nieruchomości rolnej położonej we wsi 

Zamczysk, gmina Sokółka, o powierzchni 12,3400 ha, ozna-

czonej w jednostce rejestrowej G.13 Obrębu 0059 Zamczysk, 

jako działka o numerze 31.

Wedle twierdzeń zaprezentowanych przez wnioskodawcę 

Lecha Stanisława Hołownię w uzasadnieniu wniosku, w dniu 

4 listopada 1971 r. posiadaczem samoistnym opisanych wyżej 

nieruchomości rolnych był jego ojciec Jan Hołownia, syn 

Stanisława i Jadwigi.

Wzywa się innych zainteresowanych, aby w ciągu trzech mie-

sięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do 

Sądu Rejonowego w Sokółce i wykazali własność do tejże nie-

ruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi, w zależno-

ści od wyników postępowania dowodowego, że właścicielem 

tychże nieruchomości z dniem 4 listopada 1971 r. stał się - 

na podstawie przepisu z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 paździer-

nika 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych 

(Dz. U. Nr 27, poz. 250 z późn. zm.) - Jan Hołownia, syn Sta-

nisława i Jadwigi.

IX. 
OGŁOSZENIA 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 27214. POLONEA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stępinie. KRS 0000362029. SĄD 

REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 

30 lipca 2010 r., sygn. akt V GRp 7/16. 

[BMSiG-26994/2017]

Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 22.06.2017 r. 

w sprawie przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyj-

nego Dłużnika POLONEA INWEST sp. z o.o. z s. w Stępinie 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział 

Gospodarczy, pod sygn. akt V GRp 7/16 zwołano Zgromadze-

nie Wierzycieli, które odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2017 r., 

o godz. 1200, w sali nr 29, Sądu Rejonowego w Rzeszowie 

mieszczącego się przy ul. gen. J. Kustronia 4 w Rzeszowie. 

Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli może odbywać się 

w drodze pisemnej, osobiście lub ustnie do protokołu na 

Zgromadzeniu Wierzycieli.  

Jednocześnie w ww. przyśpieszonym postępowaniu restruk-

turyzacyjnym w wykonaniu treści art. 89 pkt 2 ustawy Prawo 

restrukturyzacyjne, obwieszcza się o złożeniu w dniach 

24.02.2017 r., 17.03.2017 r., 28.04.2017 r., 22.06.2017 r. oraz 

28.06.2017 r.  spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności 

spornych.

Poz. 27215. EKOTERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 

KRS 0000535157. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 

W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2014 r., 

sygn. akt X GRp 2/17. 

[BMSiG-27116/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział 

Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-

nych, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie pod 

sygn. akt nr X GRp 2/17:

a)  umorzono postępowanie restrukturyzacyjne Dłużnika EKO-

TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000535157).
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b)  na postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego 
w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Sądu, które 
można wnieść w terminie dwóch tygodni od daty obwiesz-
czenia, oraz że

c)  osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłościdłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego 
może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości 
w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na posta-
nowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27216. Paciej Jan prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą Jan Andrzej Paciej Zakład Usług Elektronicznych 
w Nieczulicach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospo-
darczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych., sygn. akt V GRp 1/17. 
[BMSiG-27136/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłuż-
nika Jana Pacieja, nr PESEL 59051713175, prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą Jan Andrzej Paciej Zakład 
Usług Elektronicznych z siedzibą w miejscowości Nieczulice, 
adres: Nieczulice 101, 27-225 Pawłów, toczącym się w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja 
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą 
akt V GRp 1/17 obwieszcza, że na zgromadzeniu wierzycieli 
w dniu 5 lipca 2017 r. postanowił zatwierdzić spis wierzycieli 
złożony przez nadzorcę sądowego.

Poz. 27217. Zduniak Marcin prowadzący działalność gospo-

darczą pod nazwą ROL-MAR-TRANS Marcin Zduniak w Jed-
norożcu. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospo-
darczy, sygn. akt VIII GRp 3/17. 
[BMSiG-26983/2017]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 
ogłasza, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym Marcina 
Zduniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
ROL-MAR-TRANS Marcin Zduniak, w sprawie o sygn. akt: 
VIII GRp 3/17 na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 20 czerwca 
2017 roku Sędzia komisarz postanowił na podstawie art. 97 
ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdzić złożony przez 
nadzorcę sądowego w dniu 10 kwietnia 2017 roku spis wie-
rzytelności.
Stwierdzić przyjęcie układu na następujących warunkach:

Wierzyciele dłużnika zostaną podzieleni na trzy grupy:
1. Pierwszą grupę stanowić będą wierzyciele finansowi zabez-
pieczeni hipotecznie, w formie zastawu rejestrowego, lub 
w formie przewłaszczenia.
W przypadku wierzycieli zabezpieczonych propozycje ukła-
dowe nie przewidują żadnej redukcji wierzytelności. 
Spłata wierzytelności wszystkich wierzycieli zabezpieczonych 
zostanie uregulowana w 87 równych miesięcznych ratach 
oraz jednej racie uzupełniającej. 
Termin płatności każdej raty będzie ustalony na 27 dzień każ-
dego miesiąca. 
Spłata wierzycieli z tej grupy rozpocznie się po okresie 6-mie-
sięcznej karencji trwającej od marca 2017 roku do 27 września 
2017 roku, przy czym termin płatności pierwszej raty przypad-
nie na 27 września 2017 roku, a termin płatności ostatniej raty 
uzupełniającej przypadnie na 27 grudnia 2024 roku.

Wysokość spłaty poszczególnych wierzycieli z tej grupy 
w ramach pojedynczej raty będzie wynosiła:
 a)  Claas Financial Services SAS Spółka Akcyjna Uprosz-

czona Oddział w Polsce:
  -  Wysokość spłaty przypadająca na wierzyciela w ramach 

pojedynczej raty w odniesieniu do pierwszych 87 rat - 
8.365,88 złotych,

  -  Wysokość spłaty w ramach raty uzupełniającej (88 rata) - 
1.511,13 złotych.

 b) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:
  -  Wysokość spłaty przypadająca na wierzyciela w ramach 

pojedynczej raty w odniesieniu do pierwszych 87 rat - 
3.096,56 złotych,

  -  Wysokość spłaty w ramach raty uzupełniającej (88 rata) - 
559,56 złotych.

 c) Idea Leasing Spółka Akcyjna:
  -  Wysokość spłaty przypadająca na wierzyciela w ramach 

pojedynczej raty w odniesieniu do pierwszych 87 rat - 
4.092,12 złotych,

  -  Wysokość spłaty w ramach raty uzupełniającej (88 rata) - 
739,16 złotych.

2. Drugą grupę stanowić będą wierzyciele publiczno-prawni.
Propozycja układowa dla tej grupy wierzycieli zakłada:
  odroczenie spłaty wierzytelności przysługującej wierzycie-

lom publicznoprawnym na okres 3 miesięcy (okres odro-
czenia przypada na okres od 03.2017 do 30.06.2017), 

  spłatę całości wierzytelności w 3 równych miesięcznych 
ratach, tj.:

  - kwoty 7.762,18 złotych do dnia 30 czerwca 2017 roku,
  - kwoty 7.762,18 złotych do dnia 31 lipca 2017 roku,
  - kwoty 7.762,18 złotych do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
W ramach jednej raty (7.762,18 złotych) - wierzytelność 
Naczelnika Urzędu Skarbowego zostanie spłacona co do 
kwoty: 4.683,40 złotych, natomiast wierzytelność Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych co do kwoty: 3.078,78 złotych).

3. Trzecią grupę stanowić będą wierzyciele niezabezpieczeni 
rzeczowo na majątku dłużnika
Propozycja układowa dla tej grupy wierzycieli zakłada:
  zmniejszenie łącznej sumy wierzytelności o 60%,
  spłatę tak zmniejszonej sumy wierzytelności w ratach prze-

suniętych w czasie o okres odroczenia 6 miesięcy zgodnie 
z haromonogramem spłat sporządzonym na potrzeby pro-
pozycji układowych oraz niniejszego planu.

Spłata zredukowanych w powyższy sposób wierzytelności 
wierzycieli z tej grupy zostanie uregulowana w 85 równych 
ratach, ustalonych w wysokości 2 000 zł oraz jednej racie uzu-
pełniającej w wysokości 1 812 zł. 
Spłata wierzycieli rozpocznie się po okresie 6-miesięcznej 
karencji trwającej od marca 2017 roku do terminu płatności 
pierwszej raty, tj. do 27 września 2017 roku. 
Termin płatności każdej raty będzie ustalony na 27 dzień każ-
dego miesiąca.
Termin płatności pierwszej raty przypadnie na 27 września 
2017 roku, a termin płatności ostatniej raty uzupełniającej 
przypadnie na 27 października 2024 roku. 
Wysokość spłaty poszczególnych wierzycieli z tej grupy 
w ramach pojedynczej raty będzie wynosiła:
 a) Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna:
  -  Wysokość wierzytelności po dokonaniu redukcji - 

17.422,22 złotych,


