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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.
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w przyspieszonym postępowaniu upadłościowym Andrzeja 
Piotra Rycerza i jednocześnie zarządził ponowne zwołanie 
Zgromadzenia Wierzycieli w toku przyspieszonego postepo-
wania układowego Andrzeja Piotra Rycerza prowadzącego 
gospodarstwo rolne w Chrzanowie (sygn. akt IX GRp 10/17) 
w celu głosowania nad układem, wyznaczając jego termin na 
10 grudnia 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Sądu Rejo-
nowego Lublin-Wschód w Świdniku, ul. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, sala nr. XXIV.

Sąd, zgodnie z art. 110 ust 1 Prawo restrukturyzacyjne okre-
ślił pisemny sposób głosowania, przy czym wierzyciel, który 
stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli może oddać 
głos ustnie do protokołu.

Poz. 48414. „INTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. 
KRS 0000175172. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 paździer-
nika 2003 r., sygn. akt X GRs 16/16. 
[BMSiG-48037/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X 
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku 
na posiedzeniu niejawnym umorzone zostało postępowanie 
sanacyjne prowadzone pod sygnaturą akt X GRs 16/16 wobec 
INTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000175172).

Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zażale-
nia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie 
za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia 
publikacji niniejszego obwieszczenia (art. 327 ust. 3 w zw. 
z art. 201 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego) oraz o prawie 
do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, 
które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa 
upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewi-
dzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorze-
niu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa 
restrukturyzacyjnego).

Poz. 48415. Szwimer Andrzej prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Andrzej Szwimer M.P.S. w Gliwicach. Sąd 
Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt 
XII GRp 4/18. 
[BMSiG-48079/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż nadzorca sądowy w przyspie-
szonym postępowaniu układowym, prowadzonym wobec 
dłużnika Andrzej Szwimer prowadzącego działalność gospo-
darczą pod nazwą Andrzej Szwimer M.P.S. w Gliwicach 
w restrukturyzacji, ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice, 
PESEL 66050504475, prowadzonym pod sygnaturą XII 
GRp 4/18, złożył do akt postępowania spis wierzytelności oraz 
plan restrukturyzacyjny (pismo nadzorcy wraz z załącznikami 
z dnia 10 lipca 2018 r.). Spis wierzytelności wyłożony został 

w sekretariacie XII Wydział Sądu Rejonowego w Gliwicach 
z dniem 24 lipca 2018 r.

Sędzia komisarz zawiadamia nadto, że na dzień 21 listo-
pada 2018 r., na godz. 1200, został wyznaczony termin zgro-
madzenia wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się 
w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców 
Warszawy 23, sala nr 112, a jego przedmiotem będzie głoso-
wanie nad układem.
Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się 
pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się 
w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleco-
nym z powołaniem się na sygnaturę XII GRp 4/18 na adres: 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Powstańców Warszawy 23, 
44-100 Gliwice.

Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypeł-
niona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób 
do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do sądu przed 
dniem 21 listopada 2018 r. Nie liczy się w tym wypadku data 
nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać 
złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia 
wierzycieli w dniu 21 listopada 2018 r. Wierzyciel, który sta-
wił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać 
głos ustnie do protokołu.

Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, 
których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym 
spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na 
zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi 
tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność.

Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłucha-
niu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzy-
cieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od 
warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdo-
podobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wie-
rzyciela, sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności.

Sędzia komisarz informuje nadto, iż wierzyciel, który oso-
biście będzie obecny na zgromadzeniu musi być właściwie 
reprezentowany bądź przez organ uprawniony do repre-
zentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wyka-
zać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika 
umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa 
przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą praw-
nym - głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do 
głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz 
z pełnomocnictwem szczególnym do głosowania nad ukła-
dem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień 
osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania 
wierzyciela (odpis z KRS lub stosowne akty powołania). Peł-
nomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na 
piśmie lub muszą wynikać z wyciągów z rejestrów, w których 
wierzyciel jest ujawniony.

Na zgromadzeniu wierzycieli będą głosowane propozycje 
układowe złożone przez dłużnika.

Jacek Pietrzela

Nadzorca sądowy


