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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 Hanna Marianna Ganclerz 
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o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, 
można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący 
treści listy wierzytelności.

Poz. 22190. Bonowicz-Gądek Barbara. Sąd Rejonowy w Rze-
szowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyj-
nych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 208/17. 
[BMSiG-21530/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary 
Bonowicz-Gądek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalno-
ści gospodarczej, sygn. akt V GUp 208/17, zawiadamia o spo-
rządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi pierwszej uzu-
pełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany 
może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszo-
wie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), 
natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warun-
kach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia 
obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu 
komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.

Poz. 22191. Chraniuk Agnieszka Anna. Sąd Rejonowy 
w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt 
VIII GUp 164/17. 
[BMSiG-21616/2018]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 
ogłasza, że syndyk w dniu 27.04.2018 roku przekazał sędziemu 
komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadło-
ściowym Agnieszki Anny Chraniuk, zam. 17-250 Biała Straż, 
PESEL 79081905001.

Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu 
Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt).

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłosze-
nia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu 
listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do 
sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności 
- w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytel-
ności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, 
któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym 
terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie 
jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

Poz. 22192. Cyparska-Mędzela Katarzyna. Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restruktu-
ryzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 300/17. 
[BMSiG-21537/2018]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny 
Cyparskiej-Mędzela - osoby fizycznej nieprowadzącej dzia-
łalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 300/17, zawiadamia 
o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głów-
nej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może 
przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie 
- sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), 
natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach 

art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia 
obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu 
Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

Poz. 22193. Czarnocka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzy-
chu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 34/16. 
[BMSiG-21618/2018]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział 
Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty 
Czarnockiej, sygn. akt VI GUp 34/16.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelno-
ści w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w 
terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprze-
ciw do sędziego komisarza.

Poz. 22194. Dolni Beata i Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgosz-
czy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 122/17. 
[BMSiG-21751/2018]

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Dol-
nej i Tomasza Dolnego, nieprowadzących działalności gospo-
darczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 122/17 
sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 
23.03.2018 r. sędziemu komisarzowi: lista wierzytelności upa-
dłej Beaty Dolnej (k. 33-36 akt), lista wierzytelności Tomasza 
Dolnego (k. 37-41) oraz lista wierzytelności upadłych Beaty 
Dolnej i Tomasza Dolnego (k. 42-43).

Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretaria-
cie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Byd-
goszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od 
daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza 
sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzem-
plarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym 
w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

Poz. 22195. Domagalska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Byd-
goszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 54/17. 
[BMSiG-21681/2018]

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty 
Domagalskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej 
w upadłości likwidacyjnej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt 
XV GUp 54/17 sporządzona została przez syndyka i przeka-
zana sędziemu komisarzowi w dniu 6.02.2018 r. lista wierzy-
telności.

Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie 
Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgosz-
czy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty 


