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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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Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się 
przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. 

Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogło-
szenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego 
obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytel-
ności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono 
uznania zgłoszonej wierzytelności. 
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile 
projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

Poz. 8647. Zapart Jolanta prowadząca działalność gospo-
darczą pod nazwą Prywatny Gabinet Lekarski Jolanta 
Zapart w upadłości likwidacyjnej w Wałbrzychu. Sąd Rejo-
nowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy , sygn. akt 
VI GUp 39/16. 
[BMSiG-7829/2018]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział 
Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jolanty 
Zapart sygn. akt VI GUp 39/16.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytel-
ności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11 a, pokój 18, 
a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogło-
szenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć 
sprzeciw do sędziego komisarza.

Poz. 8648. „PROJEKT GDYNIA-1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ 
w Łodzi. KRS 0000193358. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
6 lutego 2004 r., sygn. akt VI GUp 28/14. 
[BMSiG-7866/2018]

W postępowaniu upadłościowym „Projekt Gdynia - 1” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, sygn. akt VI GUp 28/14, w dniu 
5 grudnia 2017 roku została sporządzona przez syndyka masy 
upadłości i przedłożona Sędziemu komisarzowi lista wierzy-
telności, którą zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadło-
ściowe i naprawcze może przeglądać każdy zainteresowany 
w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejono-
wego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 
w godzinach urzędowania Sądu, oraz zgodnie z art. 256 ww. 
ustawy, w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym i wnieść do Sędziego komi-
sarza sprzeciw od listy.

Poz. 8649. Pacek Anita. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział 
Gospodarczy, sygn. akt V GUp 36/17 „of”. 
[BMSiG-7982/2018]

Sędzia komisarz masy upadłości Anity Pacek - osoby fizycz-
nej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości 
likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 36/17 „of”, zawiadamia, iż 
została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zaintere-
sowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospo-

darczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 
(pokój 309), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel 
umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza 
sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy 
uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej 
wierzytelności.

Poz. 8650. Czyżewski Maciej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadło-
ściowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 121/17. 
[BMSiG-7894/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowa-
dzonego dla upadłego Macieja Czyżewskiego, PESEL 
75111108877, zamieszkałego w Sampolnie, sygnatura akt 
XI GUp 121/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał 
sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można prze-
glądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejono-
wego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy 
ul. Młyńskiej 1A.

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukaza-
nia się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzy-
ciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisa-
rza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy 
uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej 
wierzytelności.

Poz. 8651. Borecka Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział 
Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restruktu-
ryzacyjnych, sygn. akt V GUp 30/17. 
[BMSiG-7875/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 
26 stycznia 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości Ewy 
Boreckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospo-
darczej (nr PESEL 66081710708), uzupełniająca lista wierzytel-
ności (sygn. akt V GUp 30/17).

Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze 
Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy 
ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze 
(t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie 
dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia 
sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego.

Poz. 8652. FLOOR4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. 
KRS 0000514761. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 czerwca 2014 r., 
sygn. akt X GUp 753/17. 
[BMSiG-7904/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Floor4U 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie (KRS 0000514761), toczącym się pod sygn. akt 


