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od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zosta-
nie stwierdzona prawomocność niniejszego postanowienia,
następujących spłat:

a\ na rzecz Provident Polska S,A. z siedzibą w Warszawie:
w okresie od 1 do 1'l miesiąca obowiązywania planu
spłaty kwoty po 452 zł miesięcznie i w 12 miesiącu obo-
wiązywania planu spłaty - 445,40 zł:

b| na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą
we Wrocławiu: w okresie od 1 do 11 miesiąca obowią-
zywania planu spłaty kwoty po 410 zł miesięcznieiw 12
miesiącu obowiązywania planu spłaty 420,88 zł;

c) na rzecz Alekum Capital ll Ać; w Zut: w okresie
od 1 do 11 miesiąca obowiązywania planu spłaty kwoty
po 243 zł miesięcznie i w 12 miesiącu obowiązywanii
planu spłaty 246 zł:

d) na rzecz Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Opolu: w okresie od 1 do Z mieŚiąca obo-
wiązywania planu spłaty kwoty po 30 zł miesięcznie i w
3 miesiącu obowiązywania p|anu spłaty kwoti 29,16 zł;

5. okreś|ić, ze po wykonaniu przez Dominika Przybylskiegoplanu spłaty określonego w punkcie 4, niewykonaiew wyniku planu spłaty zobowiązania wobec wierzycieli,
powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. tj. przed 7 grud-
nia 

.2020 r., zostaną umorzone, z wyłączeniem zobowiązań
o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wyniła;ącycrr
z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, nie-zdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiąziń do
zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny , a także do wyko-
nania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub
świadczenia pienięznego orzeczonych przez sąd jako środekkarny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,jak równiez zobowiązań do naprawienia szkody *yniłrlą.uj
z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie
nie ujawnił, jezeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Pouczenie;
a. Na niniejsze postanowienie przysługuje zazalenie do

Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b. Zażalenie wnosi się do Sadu Okręgowego w Poznaniu za

pośred n ictwem Sądu Rejonowegó Pozńa ń-Sta re M iasto
w Poznaniu,

c. Termin do wniesienia zazalenia wynosi 7 dni od dnia
doręczenia postanowien ia wraz z uzasadnien iem.

d, Zażalenie podlega opłacie w wysokości 2OO zł.

ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 24 listopada 2O2O r.,bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem ewentualnych
zobowiązań, o których mowa w art.49121 ust. 2 ustawy Prawoupadłościowe; przejął na rachunek Skarbu Państwa tosrty
tymczasowo pokryte z sum budzetowych Skarbu Państwa.

Od postan_owienia przysługuje zazalenie, które mozna wnieśćdo.Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu
Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą * Ś*iO"Tr*
w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowien ia z uza-
sadnieniem, o którego doręczenie nalezy uprzednio wystąpić
w terminie tygodniowym od dnia niniejszego ogłoszenia.'

l::; 9l,::l Woldei Krrysztof. Sąd Rejonowy w Kielcach,
V Wydział Gospodarczy. Sekcja ds. Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, sygn. akt V GUp 10/21.
IBMSiG-64129l2o21)

zAWlADoMlENlE

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sek-cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych iadres:25-312 Kielce, ul. Warszawska 44), działającw postępowaniu
upadłościowym nieprowadzącego Oziałilności góspodar-
czej Krzysztofa Woldera (PESEL nr78111608859), sygn. aktV GUp 10121 , zawiadamia wierzycieli upadłego, ze na dzień17listopada 2021 r., godz.9oo, sala XXV, została wyznaczona
rozprawa w przedmiocie wniosku krzysztofawoldera o umo-
rzenie jego zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Obecność
wierzycieli nie jest obowiązkowa.

dla spraw Upadłościowych i
lX GUp 309120,
IBMsiG-64072/2021]

OBWIESZCZENlE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu. upadłościowym osoby tizycznej
n iep rowadzącej działa l n ości gospoda rczej (x|x cu p i aóll zi',XlX G.U. 1880/20| ogłasza pisemny pr.ót.l.g ofertowy na
sprzedaż:

- własność nieruchomości gruntowej, niezabudowanej
połozonej we wsi Osetno, woj, warmińsko-mazurskie,
g9wiat nowomiejski, gmina Biskupiec, działka nr ew.
121126, obręb; 0009 Osetno, o pow. 1 499 m2, Dla nieru-
chomości prowadzona jest księga wieczysta przez SądRejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, lV Wydział
Ksiąg Wieczystych, KW nr ELl N/00026894/3,

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku, lX Wydział Gospodarczy dla spraw UpadłoŚciowychi Restrukturyzacyjnych, zawiadamia. iz postanowieniem
z dnia 23 września 2021 r., o sygn. akt lX dUp 309/20, umo-
rzył wszystkie zobowiązania upadłego Wiesława Rowickiego,
PE S E L 41 052 302252, N l P 1 1 804863SŻ, ja to oso by f izyczne.| n:e-prowadzącej działalności gospodarczej, powstałe przed dńiem

9:ll_ryy*qławcza łączna przedmiotu przetargu
79.000,00 zł (słownie; siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
00/100 9roszy).

oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17listopada 2021 roku na adres: Kancelaiia Doradcy Restruk-
turyzacyjnego, ul. Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa,
z dopiskiem oferta przetargowa. XlX GUp 160/21 .

m.st, Warszawy w W;iŚrdwil; Xlll.§l, vvarszawy w Warszawie, XlX Wydział GospódaiĆŻy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,'sygn. akiXlX GU B8al2O, XlX GUp 160/21,
IBMSiG-6418o/2o21]

ku, lX Wydział Gospodarczy
Restruktu ryzacyjnych, sygn. akt
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Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021,

godz. 1 2oo, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul, Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 3.950,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt złotych 00/1 00 g roszy).

Wadi u m nal eżywpłacic przelewem na rach u nek bankowy: Kata-

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021,
godz. 13oo, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul, Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warurrkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 34.050,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące
pięćdziesiąt złotych 00/1 00 groszy).

Wadium na|eży wpłacic przelewem na rachunek bankowy:
Katarzyna Stawiarz w upadłości nr 431090 1014 0000 0001

4770 0962 z dopiskiem ,,wadium - przetarg - lokal mieszkalny
- sygn. akt XlX GUp 160/21 " najpóźniej do dnia stanowiącego
ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu prze-

targu (regulamin przetargu, operat szacu nkowy, inne) dostępne
są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul, Kaspro-
wicza 68 lok. 52 w Warszawie, w godz. 900-1700, pon.-piąt.,
pod nr tel. 605 420 802, po wcześniejszym umówieniu się oraz
na www.kancelaria-golebiowska.com.pl/zakładka przeta rgi
upadłościowe,

spraw Upadłościowych i
XlX GUp 388121.
IBMSiG-63965120211

Restruktu ryzacyj nych, syg n. a

rzyna Stawiarz w upadłości nr 431090 1014 0000 0001 4770 0962

z dopiskiem .,wadium - przetarg - sygn. akt XlX GUp 160/21"

najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu
wyznaczonego do składania ofert,

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu
przetargu (regulamin przetargu, operat szacunkowy, inne)
dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul, Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie, w godz. 900-170o pon,-
piąt,. pod nrtel, 605 420802 po wcześniejszym umówieniu się

or az na www.ka ncela ri a-gol ebiowska.com. pl/za kład ka prze-

targi upadłościowe.

la
kt

XlX GU 1880120, XlX GUp 160121.

IBMSiG_64189l2021l

m.st. Warszawy w Warszawie, rczY
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn, akt

OBW|ESZCZENlE O PRZETARGU

Sync|yk w postępowaniu upadłościowym osoby tizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej (XlX GUp 160/21,

XlX GU 1880/20) ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaz:

- własnośc nieruchomości lokalowej położonej na 4 l<on-

dygnacji budynku wielorodzinnego przy ul. E,J. Osmań-
czyka 28 nr 78 w Warszawie o pow. 61,60 m2 wraz z udzia-
łem w wysokości 655/148685 w nieruchomości wspólnej,
którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia,
które nie słuzą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
Vl Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr WAl M/00458454/6.

- udział w wysokości 10/1 500 w nieruchomości niemiesz-
kalnej - hali garażowej, w której znajduje się miejsce
postojowe nr 93, na kondygnacji podziemnej, dla nie-
ruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
Vl Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr WAl M/00458144/0,

Z własnością lokalu niemieszkalnego związany jest udział
w nieruchomości wspólnej w wysokości 48056/148685,
KW nr WAlMl00338374l4.

Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi
681.000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy
złotych 00/1 00 groszy),

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17listopada 2021 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restruk-
turyzacyjnego, ul, Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa,
z dopiskiem oferta przetargowa, XlX GUp 160121 .

Syndyk obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym
upadłego Jerzego Szcześniaka (PESEL 58111014933) prowa-

dzonym przed Sądem Rejonowym dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie. XlX Wydział Gospodarczy dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakow-
ska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. akt XlX GUp 388/21,

został sporządzony i złożony do akt syndyka opis i oszacowa-
nie nieruchomości gruntowej, o pow. 1255 m2, zabudowanej
domem mieszkalnym, o pow. uż.239 m2,oraz budynkiem nie-
mieszkalnym, o pow. 150 m2, położonej w Łomiankach przy
ul. Przyłuskiego 23A, w powiecie Warszawskim Zachodnim.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie, X wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą pod numerem WA4M/000001 07/5.

Na opis i oszacowanie można wnosić zarzuty w terminie tygo-
drria od dnia niniejszego obwieszczenia.

Zarzuty wnosi się na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecz-
nego Warszawy w Warszawie, XlX Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czernia-
kowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygnaturę sprawy.

jach. KRS oooo194152. SĄD REJoNoWY GDAŃSK-PÓŁNoc
W GDAŃSKU, VllWYDZ|AŁ GoSPoDARCZY KRAJoWEGo
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16lutego 2004 r,,

sygn, akt Vl GU 555/21lKT.
IBMSiG-6415812021]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Vl Wydział Gospo-
darczy, Postanowieniem z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
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