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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 Henryka Rynkiewicz 
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Poz. 4238. Skorupa Artur. Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 169/18. 
[BMSiG-3573/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Artura 
Skorupy, sygn. akt XII GUp 169/18, zawiadamia o przeka-
zaniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 26 paź-
dziernika 2018 r. opisu i oszacowania prawa własności 
zabudowanej nieruchomości, położonej w Rybniku, przy 
ul. Kowalczyka 56, dla której obecnie Sąd Rejonowy w Ryb-
niku prowadzi Księgę Wieczystą numer GL1Y/00028336/8, 
oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem 
- przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu 
Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy 
ul. Powstańców Warszawy 23.

W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu 
przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany 
może złożyć zarzuty.

Poz. 4239. YEGO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Turku. 
KRS 0000441985. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO 
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listo-
pada 2012 r., sygn. akt XI GRs 13/18. 
[BMSiG-3451/2019]

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym 
wobec: YEGO DESIGN Sp. z o.o. w Turku, nr KRS 0000441985, 
w sprawie o sygn. XI GRs 13/18 informuje, iż zarządcę złożył 
do akt sprawy spis wierzytelności oraz spis wierzytelności 
spornych, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejo-
nowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), 
ul. Młyńska la, 61-729 Poznań.

W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszcze-
nia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postę-
powania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do 
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik 
lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzy-
telności, może złożyć sprzeciw, co do pominięcia wierzyciela 
w spisie wierzytelności.

Poz. 4240. Wojarski Zdzisław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, 
VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/17 of. 
[BMSiG-3459/2019]

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościo-
wym Zdzisława Wojarskiego, PESEL 77012604458, zam.: 
43-400 Cieszyn, ul. Prosta 12, prowadzonym przez Sąd Rejo-
nowy w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 40/17 of, ogłasza 
przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż 1/3 udziału przysłu-
gującego Zdzisławowi Wojarskiemu w prawie własności nie-
ruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Prostej 12 (KW 
nr BB1C/00015662/4) za cenę nie niższą niż 28.700,00 zł (słow-
nie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych).

Warunki uczestnictwa w przetargu ofertowym:
a)  warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2.870,00 
zł) na konto masy upadłości w Alior Banku SA nr 86 2490 
0005 0000 4000 1422 0245 z dopiskiem „wadium-przetarg 
VI GUp 40/17 of w terminie do 26 lutego 2019 r.,

b)  złożenie pisemnej oferty, spełniającej wszystkie warunki 
określone w regulaminie przetargu, przesyłką pocztową - 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie 
do dnia 28 lutego 2019 r. w zamkniętej i zapieczętowa-
nej kopercie na adres: Biuro Syndyka Krzysztofa Kubicy, 
ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów z dopiskiem: sygn. „akt 
VI GUp 40/17 of - oferta na zakup udziału w nieruchomości 
Zdzisława Wojarskiego.

Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy są dostępne na 
stronie internetowej www.krpu.pl. Informacje można uzyskać 
również pod numerem telefonu 663 50 55 50 lub e-mailem: 
syndyk.kubica@gmail.com.

Poz. 4241. Zabłocki Waldemar. Sąd Rejonowy Gdańsk-
-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospoarczy, sygn. akt 
VI GUp 169/18/M. 
[BMSiG-3460/2019]

Syndyk masy upadłości Waldemara Zabłockiego - osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdań-
sku, VI Wydział Gospodarczy, postępowania upadłościowego 
sygn. akt VI GUp 169/18/M, w trybie art. 320 Prawa upadło-
ściowego, ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład 
masy upadłości prawa własności do nieruchomości grunto-
wej o powierzchni 725 m2, położonej w Trąbkach Wielkich 
przy ul. Kazimierza Deyny 3, oznaczonej w ewidencji gruntu 
numerem 101/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jed-
norodzinnym o powierzchni 216,03 m2, dla której Sąd Rejo-
nowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczy-
stych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1G/00141490/4.

Cena wywoławcza wynosi 519.300,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 1 marca 2019 roku w Biurze 
Podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, 
bądź za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje 
data wpływu do Sądu).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 5 marca 2019 roku, 
o godzinie 1030, w sali B65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 
w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 w Gdańsku.

Syndyk przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie 
prawa własności nieruchomości, będącego przedmiotem 
sprzedaży.
Wycena prawa własności nieruchomości zawierająca jego 
opis i oszacowanie wraz z regulaminem przetargu dostępne są 
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział 
Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, oraz w Biurze Syndyka 
w Gdańsku przy ul. Siennickiej 28.
W ciągu tygodnia od daty publikacji niniejszego obwiesz-
czenia można wnieść zarzuty do Sędziego komisarza na opis 
i oszacowanie (ort. 319 ust. 5 p. u.).


