
MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 23 września 2021 r. Nr 185 (6330) 
Poz. 59794-60059

Poz. w KRS 774621-777620

Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości

NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

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.
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telności przypadających wierzycielom objętym układem. Wie-
rzyciel Idea Bank S.A. (PEKAO S.A) nie odesłał karty do gło-
sowania do dnia sporządzenia sprawozdania przez nadzorcę.

Wobec powyższego układ należy uznać za przyjęty w myśl 
art. 217 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.

W tym stanie rzeczy przedstawiony układ podlegał zatwier-
dzeniu na podstawie art. 223 Prawa restrukturyzacyjnego 
(punkt I postanowienia).

Jurysdykcję sądów polskich wskazano na podstawie art. 223 
ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego (punkt II postanowienia).

Pouczenie o zażaleniu: na zasadzie art. 165 ust. 7 Prawa 
restrukturyzacyjnego nadzorca układu Piotr Elżbieciak, 
ul. Dziewicza 33, 41-200 Sosnowiec, informuje o możliwości 
wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie w przed-
miocie zatwierdzenia układu. Zażalenie wnosi się w terminie 
dwóch tygodni.

Poz. 60043. „ALU-IDEAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  w Wierzchosławicach. 
KRS 0000334121. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, 
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2009 r., sygn. akt 
XV GRu 1/20. 
[BMSiG-59252/2021]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GRu 
1/20 informuje, że wyznaczył rozprawę w celu rozpoznania 
układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 
15 czerwca 2021 r. w postępowaniu układowym dłużnika 
ALU-IDEAL sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Wierzcho-
sławicach, na dzień 19 października 2021 r., w budynku Sądu 
Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńskiej 64A, godz. 1015, 
sala nr 140.

Poz. 60044. EL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Suchym Lesie. KRS 0000484391. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, 
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2013 r., sygn. akt 
XI GRs 5/19. 
[BMSiG-59203/2021]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział 
XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruktury-
zacyjnych, postanowieniem z 26 sierpnia 2021 r., sygn. akt 
XI GRs 5/19, umorzył postępowanie sanacyjne dłużnika EL-
-MAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka koman-
dytowa z siedzibą w Suchym Lesie (numer KRS 0000484391).

Poucza się, że na postanowienie o umorzeniu postępowa-
nia przysługuje zażalenie, które należy złożyć do Sądu Okrę-
gowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego 
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni 
od ukazania się obwieszczenia.

Poucza się również, że osoba uprawniona do złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami 

Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek 
o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złoże-
nia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania 
restrukturyzacyjnego.

Poz. 60045. AUTO-GUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Krakowie. 
KRS 0000418888. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 kwiet-
nia 2012 r., sygn. akt VIII GReu 2/21/S. 
[BMSiG-59241/2021]

Nadzorca Układu Auto Gum sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kra-
kowie niniejszym informuje, iż w dniu 31 maja 2021 r. przed-
łożone zostało sprawozdanie z realizacji układu za okres od 
1 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r. do Sądu Rejonowego dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy 
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy 
Rondzie 7, 31-547 Kraków.

Poz. 60046. Grzegorczyk Mirosław prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Mirosław 
Grzegorczyk w Woli Przybysławskiej. 
[BMSiG-59339/2021]

Nadzorca układu Mirosława Grzegorczyka prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne 
Mirosław Grzegorczyk z siedzibą: Wola Przybysławska 17, 
21-080 Garbów, NIP 716-225-15-52, Kamila Drewnowska-Cio-
łek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1240) zawiada-
mia niniejszym o wyznaczeniu, w oparciu o treść art. 19 ust. 1 
Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocen-
towania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postę-
powaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), na dzień 22 paździer-
nika 2021 r., na godz. 900, Zgromadzenia Wierzycieli w celu 
głosowania nad układem.

Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w kancelarii nadzorcy 
układu przy ul. Popijarskiej 5, 24-300 Opole Lubelskie.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadzone 
zostanie pisemnie (oddając głos na przygotowanej przez 
nadzorcę układu karcie do głosowania) i ustnie. Jeżeli wie-
rzyciel stawi się osobiście na zgromadzenie wierzycieli może 
oddać głos ustnie do protokołu. Na Zgromadzeniu Wierzycieli 
prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały 
umieszczone w spisie wierzytelności oraz wierzyciele, którzy 
stawią się na Zgromadzeniu Wierzycieli i przedłożą nadzorcy 
układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. 
Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłu-
chaniu dłużnika dopuścić do udziału w Zgromadzeniu Wie-
rzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od 
warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdo-
podobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wie-
rzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. 
Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na Zgromadzeniu 


