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Warszawa, dnia 9 lipca 2021 r. Nr 131 (6276) 
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Poz. w KRS 484121-494120

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.

Hanna Marianna 

Ganclerz

Elektronicznie podpisany przez 

Hanna Marianna Ganclerz 
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sowej Banku obowiązującego na dzień spłaty 
z godziny 1450”.

d)  „Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obo-
wiązujących w danym dniu roboczym może ule-
gać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów 
jak również o częstotliwości zmiany podejmowana 
jest przez Bank z uwzględnieniem czynników 
wymienionych w ust. 4”

e)  „Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również 
wysokość spreadu walutowego wyznaczane są 
z uwzględnieniem poniższych czynników:
1)  bieżących notowań kursów wymiany walut na 

rynku międzybankowym,
2)  podaży i popytu na waluty na rynku krajowym,
3)  różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na 

rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5)  stanu bilansu płatniczego i handlowego.”

zawartych w § 6 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 wzorca umowy 
zatytułowanego „Aneks do umowy nr... z dnia....o Kre-
dyt Hipoteczny dla Osób Fizycznych / „mPlan” / „Multi-
Plan” waloryzowany kursem „waluta””, którymi posłu-
guje się pozwany mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 
a w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3. zasądza od mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz 
Tomasza Żuka i Katarzyny Wac-Włodarczyk kwotę 60 zł 
(sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;”.

Poz. 44528. Wnioskodawca GPRE Management Spółka z o.o. 
w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia 
w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 169/20. 
[BMSiG-43558/2021]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w War-
szawie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I Ns 169/20 
toczy się postępowanie z wniosku GPRE Management Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
o wszczęciu postępowania o uznanie za umorzony odcinka 
zbiorowego wraz z umieszczonym na nim arkuszem wykupu, 
reprezentującego prawa z 15 (słownie: piętnaście) obligacji 
imiennych serii oznaczonej literą „B”, o wartości nominal-
nej 100 000,00 euro (sto tysięcy euro 00/100) każda obligacja 
i łącznej wartości nominalnej 1 500 000,00 euro (jeden milion 
pięćset tysięcy euro 00/100), o cenie emisyjnej jednej obligacji 
równej 100 000,00 euro (sto tysięcy euro 00/100), oprocento-
wanych według stałej stopy procentowej równej 10% w skali 
roku do 12 czerwca 2020 roku (włączając ten dzień) i 2% 
w skali roku po 13 czerwca 2020 roku (włączając ten dzień) 
do okresu zapadalności obligacji, niezabezpieczonych, o ter-
minie wykupu przypadającym w dniu 12 czerwca 2032 roku, 
wyemitowanych przez Pudsey Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestry Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000530577, NIP 5252599967, 
REGON 360149306, na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta 
z dnia 20 grudnia 2017 roku oraz Uchwały Zgromadzenia 
Wspólników Emitenta z dnia 21 grudnia 2017 roku, dla któ-
rych szczegółowe prawa i obowiązki emitenta oraz obliga-

tariusza zostały określone w „Warunkach Emisji Obligacji 
Imiennych” z dnia 22 grudnia 2017 roku, wzywając wszystkich 
roszczących prawa do wskazanego dokumentu, aby w termi-
nie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swe 
prawa i złożyli w Sądzie ten dokument.

IX. 

OGŁOSZENIA 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO 

RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 44529. Adamczak Marcin prowadzący działalność gospo-

darczą pod nazwą MARCIN ADAMCZAK MTA INVESTMENT 
w Krakowie. 
[BMSiG-43546/2021]

Marcin Adamczak prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą MARCIN ADAMCZAK MTA INVESTMENT w Kra-
kowie (31-266) przy ul. Konopnej 6, PESEL 77030707933, 
NIP 8171765707, REGON 831304886 (dalej jako: „Dłuż-
nik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 
15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1072).

Nadzorcą układu jest kwalifikowany doradca restrukturyza-
cyjny Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyj-
nego 926).

Dniem układowym jest dzień 1 lipca 2021 roku.

Poz. 44530. Jadach Stanisław prowadzący gospodarstwo 

rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Jadach 
w Bolesławcu. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział 
Gospodarczy, sygn. akt V GRz 2/20. 
[BMSiG-43428/2021]

Nadzorca układu w uproszczonym postępowaniu o zatwier-
dzenie układu, sygn. akt V GRz 2/20, otwartym na podstawie 
art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2021 r. o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) i prowadzonym 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne dla przedsiębiorcy GOSPODARSTWO 
ROLNE STANISŁAW JADACH, z siedzibą w Bolesławcu (59-700), 
ul. Zabobrze 135, NIP 6121105391, REGON 230323558, zawia-
damia, iż Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospo-
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darczy, postanowieniem z dnia 11 maja 2021 r. zatwierdził 
układ przyjęty przez wierzycieli o następującej treści:

1.  Odnośnie wierzycieli I kategorii interesu - wierzycieli (z 
wyłączeniem banków), których wierzytelności główne 
nie przekraczają 5 000,00 zł brutto, niezabezpieczonych 
rzeczowo, tj. Osadkowski - Cebulski Sp. z o.o. w Legnicy, 
BayWa Agro Polska Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim 
i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie:
a)  zaspokojenie wierzytelności głównej każdego z wie-

rzycieli w wysokości 100%,
b)  umorzenie 100% należności ubocznych, w tym odse-

tek naliczonych od dnia poprzedzającego dzień ukła-
dowy (31 października 2020 r.),

c)  umorzenie wierzytelności wynikających z równowar-
tości kwoty 40 euro, przysługujących wierzycielowi 
z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należ-
ności wynikających z Ustawy z 8 marca 2013 r. o ter-
minach zapłaty w transakcjach handlowych z brakiem 
możliwości ich naliczenia w późniejszym okresie (wie-
rzytelności przyszłych),

d)  umorzenie 60% przyznanych kosztów sądowych,
e)  spłata należności nastąpi w czterech równych kwartal-

nych ratach, z których pierwsza rata zostanie zapłacona 
do piętnastego dnia pierwszego miesiąca następują-
cego po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnie-
nia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

f)  odsetki za okres od dnia układowego (31 paździer-
nika 2020 r.) do daty zapłaty nie będą naliczane.

2.  Odnośnie wierzycieli II kategorii interesu - banków 
niezabezpieczonych rzeczowo, tj. BNP Paribas Bank 
Polska S.A. w Warszawie, Santander Bank Polska S.A. 
w Warszawie, PKO Bank Polski S.A. w Warszawie i Bank 
Spółdzielczy we Wschowie, Oddział w Lublinie w części 
niezabezpieczonej rzeczowo:
a)  zaspokojenie wierzytelności głównej oraz odse-

tek naliczonych do dnia układowego (31 paździer-
nika 2020 r.) każdego z wierzycieli w wysokości 100%,

b)  umorzenie wierzytelności wynikających z równowar-
tości kwoty 40 euro, przysługujących wierzycielowi 
z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należ-
ności wynikających z Ustawy z 8 marca 2013 r. o ter-
minach zapłaty w transakcjach handlowych z brakiem 
możliwości ich naliczenia w późniejszym okresie (wie-
rzytelności przyszłych),

c)  umorzenie kosztów sądowych, w tym wszelkich opłat 
oraz kosztów zastępstwa procesowego, w tym opłat 
od pełnomocnictw, oraz wszelkich kosztów egzeku-
cyjnych, wierzytelności dochodzonych na drodze 
sądowej lub windykacji przedsądowej, od dnia ukła-
dowego (31 października 2020 r.),

d)  spłata pozostałych należności nastąpi w sześciu rów-
nych rocznych ratach, z których pierwsza rata zostanie 
zapłacona do końca pierwszego miesiąca następują-
cego po upływie sześciu miesięcy od uprawomocnie-
nia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

e)  odsetki za okres od dnia uprawomocnienia się posta-
nowienia o zatwierdzeniu układu do daty zapłaty będą 
naliczane w wysokości 2,5% rocznie.

3.  Odnośnie wierzyciela III kategorii interesu, tj. Getin 
Noble Bank S.A. w Warszawie:
a)  zaspokojenie należności głównej wierzyciela w wyso-

kości 80%,

b)  umorzenie 100% należności ubocznych, w tym odse-
tek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień ukła-
dowy,

c)  umorzenie wierzytelności wynikających z równowar-
tości kwoty 40 euro, przysługujących wierzycielowi 
z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należ-
ności wynikających z Ustawy z 8 marca 2013 r. o ter-
minach zapłaty w transakcjach handlowych z brakiem 
możliwości ich naliczenia w późniejszym okresie (wie-
rzytelności przyszłych),

d)  umorzenie kosztów sądowych, w tym wszelkich opłat 
oraz kosztów zastępstwa procesowego, w tym opłat 
od pełnomocnictw, oraz wszelkich kosztów egzeku-
cyjnych, wierzytelności dochodzonych na drodze 
sądowej lub windykacji przedsądowej, od dnia ukła-
dowego (31 października 2020 r.),

e)  spłata pozostałych należności nastąpi w ośmiu rów-
nych rocznych ratach, z których pierwsza rata zostanie 
zapłacona do 15 dnia pierwszego miesiąca następują-
cego po upływie sześciu miesięcy od uprawomocnie-
nia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

 f)  odsetki za okres od dnia układowego (31 paździer-
nika 2020 r.) do daty zapłaty nie będą naliczane.

4.  Odnośnie wierzycieli IV kategorii interesu - wierzycieli 
publicznoprawnych, tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych z siedzibą w Warszawie i Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego we Wrocławiu, Placówka Terenowa 
w Bolesławcu:
a)  zaspokojenie wierzytelności głównej wraz z odset-

kami w 100%,
b)  spłata wierzytelności głównej wraz z należnymi odset-

kami nastąpi w jednej racie, która zostanie zapłacona 
do końca pierwszego miesiąca następującego po 
upływie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się 
postanowienia o zatwierdzeniu układu;

5.  Odnośnie wierzyciela w V kategorii interesu - banku 
zabezpieczonego rzeczowo, tj. Banku Spółdzielczego 
we Wschowie, Oddział w Lublinie - w części zabezpie-
czonej rzeczowo:
a)  zaspokojenie należności głównej oraz odsetek 

w 100%,
b)  umorzenie wierzytelności wynikających z równowar-

tości kwoty 40 euro, przysługujących wierzycielowi 
z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należ-
ności wynikających z ustawy z 8 marca 2013 r. o ter-
minach zapłaty w transakcjach handlowych z brakiem 
możliwości ich naliczenia w późniejszym okresie (wie-
rzytelności przyszłych),

c)  umorzenie kosztów sądowych, w tym wszelkich opłat 
oraz kosztów zastępstwa procesowego, w tym opłat 
od pełnomocnictw, oraz wszelkich kosztów egzeku-
cyjnych, wierzytelności dochodzonych na drodze 
sądowej lub windykacji przedsądowej, od dnia ukła-
dowego (31 października 2020 r.),

d)  spłata należności nastąpi w dziesięciu równych rocz-
nych ratach, z których pierwsza rata zostanie zapła-
cona do 15 dnia pierwszego miesiąca następującego 
po upływie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się 
postanowienia o zatwierdzeniu układu,

e)  odsetki karne naliczone do dnia układowego w wyso-
kości 18 861,30 zł zostaną spłacone w sześciu rów-
nych rocznych ratach, z których pierwsza rata zostanie 
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zapłacona do piętnastego dnia pierwszego miesiąca 
następującego po upływie sześciu miesięcy od upra-
womocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu 
układu,

 f)  odsetki od należności głównej za okres od dnia ukła-
dowego (31 października 2020 r.) do daty zapłaty będą 
naliczane w rocznej wysokości WIBOR 3M + marża 
2,5 p.p.

Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdze-
nia układu wierzycielom przysługuje zażalenie. Zażalenie 
wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia 
postanowienia o zatwierdzeniu układu do Sądu Okręgowego 
w Legnicy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Jeleniej 
Górze.

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu
DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.

NADZORCA UKŁADU

Poz. 44531. Kowalska Monika prowadząca wraz z małżon-

kiem Kowalskim Tomaszem gospodarstwo rolne w Cza-
chulcu Starym. 
[BMSiG-42654/2021]

Obwieszczenie o zgromadzeniu wierzycieli 
w celu głosowania nad układem

Nadzorca układu w uproszczonym postępowaniu o zatwier-
dzenie układu Moniki Kowalskiej (PESEL 77031911629) 
prowadzącej wraz z małżonkiem Tomaszem Kowalskim 
(PESEL 78071610031) gospodarstwo rolne z siedzibą w Cza-
chulcu Starym (gmina Malanów), numer NIP 6681720482, 
REGON 311317259, adres: Czachulec Stary 15, 62-709 Mala-
nów, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.), ze 
zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzie-
lanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), 
wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli w celu głoso-
wania nad układem na dzień 28 lipca 2021 roku, godz. 1230, 
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marci-
niaka w Turku przy ul. Gorzelnianej 1 lok. 120, 62-700 Turek.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się 
pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzy-
ciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, 
może oddać głos ustnie do protokołu. Na Zgromadzeniu 
Wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzy-
telności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz 
wierzyciele, którzy stawią się na Zgromadzeniu Wierzycieli 
i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający 
ich wierzytelność.

Z uwagi na zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią 
COVID-19, nadzorca układu zaleca, aby wierzyciel przystąpił 
do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli 
poprzez złożenie głosu na piśmie.

O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przy-
jęcia układu nadzorca układu zawiadamia wierzycieli umiesz-
czonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im 
propozycje układowe, informację  o sposobie głosowania na 
zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów 
prawa.

Poz. 44532. Kowalski Tomasz prowadzący wraz z małżonką 

Kowalską Moniką gospodarstwo rolne w Czachulcu Starym. 
[BMSiG-42643/2021]

Obwieszczenie o zgromadzeniu wierzycieli 
w celu głosowania nad układem

Nadzorca układu w uproszczonym postępowaniu o zatwier-
dzenie układu Tomasza Kowalskiego (PESEL 78071610031) 
prowadzącego wraz z małżonką Moniką Kowalską (PESEL 
77031911629) gospodarstwo rolne z siedzibą w Cza-
chulcu Starym (gmina Malanów), numer NIP 6681720482, 
REGON 311317259, adres: Czachulec Stary 15, 62-709 Mala-
nów, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.), ze 
zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzie-
lanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), 
wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli w celu głoso-
wania nad układem na dzień 28 lipca 2021 roku, godz. 1200, 
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marci-
niaka w Turku przy ul. Gorzelnianej 1 lok. 120, 62-700 Turek.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się 
pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzy-
ciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, 
może oddać głos ustnie do protokołu. Na Zgromadzeniu 
Wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzy-
telności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz 
wierzyciele, którzy stawią się na Zgromadzeniu Wierzycieli 
i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający 
ich wierzytelność.

Z uwagi na zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią 
COVID-19, nadzorca układu zaleca, aby wierzyciel przystąpił 
do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli 
poprzez złożenie głosu na piśmie.

O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia 
układu nadzorca układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych 
w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje 
układowe, informację  o sposobie głosowania na zgromadzeniu 
wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa.

Poz. 44533. Lisiecki Arkadiusz prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą Edico Arkadiusz Lisiecki w Często-
chowie. 
[BMSiG-43468/2021]

Arkadiusz Lisiecki prowadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą EDICO Arkadiusz Lisiecki, ul. Adama Narutowicza 12, 


