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nych, postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku, otwo-
rzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Marex 
Wieszczycki i Spółka-Spółki Jawnej z siedzibą w Łodzi 
(KRS 0000143462), uznając, że postępowanie ma charakter 
główny.

Nadzorcą sądowym wyznaczony został Michał Raj, licencja 
doradcy restrukturyzacyjnego nr 446.

Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na 
powyższe postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji 
sądów polskich w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu 
w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, 
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107 /109, z podaniem sygna-
tury akt XIV GR 17/20.

Poz. 48017. „KLUB WAKACYJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warsza-
wie. KRS 0000084398. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
30 stycznia 2002 r., sygn. akt VII GRs 1/19. 
[BMSiG-48356/2020]

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego „Klub Waka-
cyjny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restruk-
turyzacji w Warszawie, sygn. akt VII GRs 1/19, zawiadamia, 
że zwołał na dzień 5 listopada 2020 r., na godz. 1000, Zgro-
madzenie Wierzycieli, w celu głosowania nad propozycjami 
układowymi.

Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w sali nr 17, w budynku 
Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne dopuszcza się jedynie odda-
nie głosu na piśmie.

Poz. 48018. Damecki Marcin prowadzący działalność rolniczą 
pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Damecki w Chru-
ściechowie. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodar-
czy, sygn. akt V GRp 8/19. 
[BMSiG-48511/2020]

Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku Sędzia komisarz 
postępowania układowego Marcina Dameckiego, sygn. akt 
V GRp 8/19, ogłasza, że w dniu 9 marca 2020 roku złożony 
został spis wierzytelności, który można przeglądać w czytelni 
akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłosze-
nia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu 
spisu wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy zaintere-
sowany może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do 
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Poz. 48019. Dutkowski Jarosław prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkow-
ski w Srebrowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział 
Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 1/20, VIII GRp 18/20. 
[BMSiG-48346/2020]

Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym 
postępowaniu układowym Jarosława Dutkowskiego prowa-
dzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze 
Jarosław Dutkowski, sygn. akt VIII GRp 18/20 (poprzednio 
VIII GRp 6/20), informuje, że postanowieniem z dnia 11 wrze-
śnia 2020 r. zatwierdzony został spis wierzytelności z dnia 
5 marca 2020 r., zaktualizowany spis wierzytelności z dnia 
28 kwietnia 2020 r. oraz ponownie zaktualizowany spis wie-
rzytelności z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem 
z dnia 11 września 2020 r., stwierdzono przyjęcie układu 
o następującej treści:

Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpie-
czone i ich suma nie jest wyższa niż 10 000 zł

1.  Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie 
liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.

2.  Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez 
Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty 
o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 6 równych 
miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostat-
nim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym 
kończy się okres karencji.

3.  Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz 
kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu 
otwarcia postępowania.

Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpie-
czone i ich suma jest wyższa niż 10 000 zł

1.  Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie 
liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.

2.  Spłata 70% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez 
Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty 
o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 96 równych 
miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostat-
nim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym 
kończy się okres karencji.

3.  Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz 
kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu 
otwarcia postępowania.

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpie-
czone

1.  Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie 
liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.

2.  Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez 
Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty 
o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 96 równych 
miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostat-


