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wie sygn. akt V GRp 4/19, Sądu Rejonowego w Radomiu 
następującej treści:

„Grupa nr 1:
1)  umorzenie odsetek i wszelkich należności ubocznych, 

w tym kosztów postępowania sądowego, zabezpieczają-
cego i egzekucyjnego należnych do dnia otwarcia restruk-
turyzacji w całości,

2)  rezygnację przez wierzycieli z naliczania odsetek za okres 
od dnia otwarcia restrukturyzacji w całości,

3)  rozłożenie spłaty należności głównej na okres 15 lat ze 
spłatą w 60 ratach kwartalnych płatnych na koniec kwartału 
kalendarzowego począwszy od kwartału kalendarzowego 
rozpoczynającego się po dniu uprawomocnienia się posta-
nowienia o zatwierdzeniu układu w wysokości 1/90 kapitału 
raty nr 1-12, 1/60 kapitału raty nr 13-48, 1/45 kapitału raty 
nr 49-60;

Grupa nr 2:
1)  umorzenie odsetek i wszelkich należności ubocznych, 

w tym kosztów postępowania sądowego, zabezpieczają-
cego i egzekucyjnego należnych do dnia otwarcia restruk-
turyzacji w całości,

2)  obniżenie wysokości odsetek za okres od dnia otwarcia 
restrukturyzacji do wysokości 1,25% rocznie płatnych łącz-
nie z ratą kapitałową,

3)  rozłożenie spłaty należności głównej na okres 15 lat ze 
spłatą w 60 ratach kwartalnych płatnych na koniec kwar-
tału kalendarzowego począwszy od kwartału kalendarzo-
wego rozpoczynającego się po dniu uprawomocnienia się 
postanowienia o zatwierdzeniu układu w wysokości 1/90 
kapitału raty nr 1-12, 1/60 kapitału raty nr 13-48, 1/45 kapi-
tału raty nr 49-60”.

Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie, które 
należy wnieść w terminie 14 dni od daty obwieszczenia do 
Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejo-
nowego w Radomiu.

Poz. 61042. LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. 
KRS 0000310120. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, 
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2008 r., sygn. akt 
VIII GRu 1/17. 
[BMSiG-62023/2020]

OBWIESZCZENIE 
O PRZYJĘCIU UKŁADU

W postępowaniu układowym dłużnika - LSA sp. z o.o. w restruk-
turyzacji z siedzibą w Białymstoku prowadzonym przed 
Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy 
(sygn. akt VIII GRu 1/17), w dniu 22 października 2020 roku na 
zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu glosowania nad 
układem, Sędzia komisarz wydał postanowienie o stwierdze-
niu przyjęcia układu o następującej treści:

„Układ zakłada podział wierzycieli na cztery grupy obejmu-
jące poszczególne kategorie interesów, a w ich obrębie pro-

ponuje się wskazane poniżej sposoby restrukturyzacji zobo-
wiązań dłużnika. Terminy spłaty wierzytelności zastrzeżone 
są na korzyść dłużnika.

1. Grupa I

Wierzyciele będący instytucjami finansowymi z tytułu udzie-
lonych pożyczek, kredytów i poręczeń oraz następcy prawni 
ww. wierzycieli, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wie-
rzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika 
wierzytelność jest objęta układem i podlega restrukturyzacji 
na zasadach określonych w niniejszym punkcie, o ile wie-
rzyciel wyraził zgodę na objęcie układem:
a)  odroczenie spłaty 100% wierzytelności głównej wraz 

z odsetkami i kosztami ubocznymi na okres 12 (dwunastu) 
miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym postano-
wienie o zatwierdzeniu układu stało się prawomocne, z tym 
zastrzeżeniem, że spłata pierwszej raty nastąpi nie wcze-
śniej niż 31 lipca 2022 roku („Okres Karencji 1”);

b)  po upływie Okresu Karencji 1 spłata 100% wierzytelności 
głównej wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi w 36 (trzy-
dziestu sześciu) ratach miesięcznych, płatnych na koniec 
każdego miesiąca kalendarzowego, w jego ostatnim dniu 
roboczym, z tym zastrzeżeniem, że 35 pierwszych rat 
w wysokości 2,8% kwoty odpowiadającej sumie wierzy-
telności głównej wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi 
naliczonymi do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu, 
zaś ostatnia (trzydziesta szósta) rata będzie odpowiadać 
pozostałej do spłaty kwocie.

2. Grupa II

Wierzyciele prywatnoprawni, których wierzytelność główna 
wraz z odsetkami naliczonymi do dnia otwarcia postępowa-
nia restrukturyzacyjnego przekracza kwotę 150.000,00 PLN 
(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), oraz wierzyciele będący 
obecnymi lub byłymi udziałowcami dłużnika bez względu na 
wysokość przysługującej im wierzytelności, z tym zastrze-
żeniem, że w przypadku wierzytelności zabezpieczonych 
rzeczowo na majątku dłużnika wierzytelność jest objęta 
układem i podlega restrukturyzacji na zasadach określo-
nych w niniejszym punkcie, o ile wierzyciel wyraził zgodę 
na objęcie układem:
2.1. Warunki wspólne dla wszystkich wierzycieli z Grupy II:

a)  zaspokojenie 10% wierzytelności głównej na zasadach 
określonych w lit. b) oraz lit. c) poniżej,

b)  odroczenie wykonania zobowiązania do zaspokoje-
nia nieumorzonej części wierzytelności na okres 12 
(dwunastu) miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, 
w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu 
stanie się prawomocne, z tym zastrzeżeniem, że 
zaspokojenie w ramach pierwszej raty nastąpi nie 
wcześniej niż w październiku 2022 roku („OkresKa-
rencji2”);

c)  po upływie Okresu Karencji 2 zaspokojenie 10% wie-
rzytelności głównej w 30 (trzydziestu) ratach równych 
miesięcznych, wymagalnych na koniec każdego mie-
siąca kalendarzowego, w jego ostatnim dniu robo-
czym;

d)  umorzenie wierzytelności w pozostałym zakresie 
(tj. umorzenie 90% wierzytelności głównej oraz umo-
rzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej 
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i innych należności ubocznych, w tym ustalonych 
prawomocnie kosztów postępowania, zarówno tych 
powstałych przed dniem otwarcia postępowania 
układowego, jak i po tym dniu);

2.2.  Warunki szczególne dla uprzywilejowanych wierzycieli 
z Grupy II, które znajdą zastosowanie o ile pozostali 
wierzyciele w Grupie II wyraźnie zgodzą się restruktu-
ryzację przysługujących im wierzytelności wyłącznie na 
warunkach, o których mowa w pkt 2.1., tj. przystaną 
na warunki mniej korzystne dla siebie w rozumieniu 
art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne:
e)  określone w niniejszym pkt 2.2. korzystniejsze warunki 

restrukturyzacji obejmują wierzycieli zakwalifikowa-
nych do Grupy II, którzy przed otwarciem postępowa-
nia restrukturyzacyjnego LSA Sp. z o.o. wszczęli prze-
ciwko dłużnikowi postępowania cywilne, w ramach 
których uzyskali zabezpieczenie przysługujących im 
wierzytelności w postaci zajęcia rachunków banko-
wych dłużnika lub zajęcia innych praw przysługujących 
dłużnikowi, a w wykonaniu postanowień o udzieleniu 
zabezpieczenia organ egzekucyjny przekazał wyegze-
kwowane tytułem zabezpieczenia środki pieniężne na 
właściwy rachunek depozytowy (dalej jako „Zabezpie-
czone Środki”), które do dnia prawomocnego zatwier-
dzenia układu nie zostały wydane ani dłużnikowi ani 
wierzycielowi;

f)  wierzycielem, który posiada zabezpieczenie w postaci 
Zabezpieczonych Środków jest Anatol Chomczyk 
(dalej jako „Wierzyciel Uprzywilejowany”), a suma 
Zabezpieczonych Środków wynosi 1.322 166,59 zł 
(jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto 
sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć 
groszy) i należy ją powiększyć o należne odsetki od 
sum złożonych na rachunek depozytowy Ministra 
Finansów zgodnie z zasadami zwanymi „Odsetkami 
Depozytowymi”;

g)  w pierwszej kolejności Wierzyciel Uprzywilejowany 
zostanie zaspokojony w ten sposób, że na spłatę 
przysługującej mu wierzytelności głównej zalicza się 
kwotę odpowiadającą sumie Zabezpieczonych Środ-
ków powiększonej o Odsetki Depozytowe, a środki 
te zostaną przekazane Wierzycielowi Uprzywilejowa-
nemu w następujący sposób:
-  niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czter-

nastu) dni roboczych, po zwolnieniu Zabezpieczo-
nych Środków i Odsetek Depozytowych przez organ 
egzekucyjny na rzecz dłużnika w związku z pozbawie-
niem wykonalności tytułów wykonawczych i egzeku-
cyjnych oraz umorzeniem z mocy prawa postępowań 
egzekucyjnych i zabezpieczających na podstawie 
art. 170 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo 
restrukturyzacyjne;

h)  jeżeli organ egzekucyjny nie zwolni Zabezpieczo-
nych Środków lub Odsetek Depozytowych na rzecz 
dłużnika w sposób, o którym mowa w pkt 2.2. 
lit. g) powyżej, lecz zostaną one przekazane wprost 
do majątku Wierzyciela Uprzywilejowanego lub 
innego podmiotu wskazanego przez Wierzyciela 
Uprzywilejowanego, spłata Wierzyciela Uprzywilejo-
wanego w wysokości odpowiadającej sumie Zabez-
pieczonych Środków i Odsetek Depozytowych ma 

miejsce z chwilą ich przekazania przez organ egze-
kucyjny Wierzycielowi Uprzywilejowanemu, z tym 
zastrzeżeniem, że spłata jest zaliczana wyłącznie na 
poczet wierzytelności głównej przysługującej Wie-
rzycielowi Uprzywilejowanemu;

i)  pozostała niezaspokojona część wierzytelności przy-
sługujących Wierzycielowi Uprzywilejowanemu - 
tj. (i) wierzytelność główna pomniejszona o zaspoko-
joną kwotę odpowiadającą sumie Zabezpieczonych 
Środków i Odsetek Depozytowych oraz (ii) wszelkie 
należności uboczne w postaci odsetek od wierzytel-
ności głównej i inne należności uboczne, w tym usta-
lone prawomocnie koszty postępowania, zarówno te 
powstałe przed dniem otwarcia postępowania ukła-
dowego, jak i po tym dniu - podlega restrukturyzacji 
w następujący sposób:
-  zaspokojenie 5% (pięciu procent) wierzytelno-

ści głównej pomniejszonej o zaspokojoną kwotę 
odpowiadającą sumie Zabezpieczonych Środ-
ków i Odsetek Depozytowych w trzech równych 
miesięcznych ratach, pierwsza rata będzie płatna 
w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadają-
cego po upływie trzech pełnych miesięcy od dnia 
prawomocnego zatwierdzenia układu w postępo-
waniu restrukturyzacyjnym dłużnika, jednak nie 
wcześniej niż 31 marca 2022 roku. i nie wcześniej 
niż po zaspokojeniu Wierzyciela Uprzywilejowa-
nego w sposób opisany w pkt 2.2. lit g lub pkt 2.2. 
lit h,

-  umorzenie wierzytelności Wierzyciela Uprzywilejo-
wanego w pozostałym (niezaspokojonym) zakresie.

3. Grupa III

Wierzyciele prywatnoprawni, których wierzytelność główna 
wraz z odsetkami naliczonymi do dnia otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego nie przekracza kwoty 150.000,00 PLN 
(stu pięćdziesięciu tysięcy złotych) nieujęci w innych grupach, 
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wierzytelności zabez-
pieczonych rzeczowo na majątku dłużnika wierzytelność jest 
objęta układem i podlega restrukturyzacji na zasadach okre-
ślonych w niniejszym punkcie, o ile wierzyciel wyraził zgodę 
na objęcie układem:
a)  spłata 100% wierzytelności głównej w 6 (sześciu) równych 

ratach miesięcznych;
b)  płatność pierwszej raty nastąpi w ostatnim dniu roboczym 

pierwszego miesiąca przypadającego po dniu uprawomoc-
nienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak 
nie wcześniej niż w kwietniu 2022 roku,

c)  umorzenie wierzytelności w pozostałym zakresie, tj. umo-
rzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej, oraz 
umorzenie innych należności ubocznych, w tym ustalo-
nych prawomocnie kosztów postępowania, zarówno tych 
powstałych przed dniem otwarcia postępowania układo-
wego, jak i po tym dniu.

4. Grupa IV

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wynikającym 
z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo 
restrukturyzacyjne, jak również inni wierzyciele publiczno-
prawni z tytułu składek, podatków i danin publicznych:
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a)  spłata 100% wierzytelności głównej wraz z odset-
kami i kosztami ubocznymi w 24 (dwudziestu czterech) 
ratach miesięcznych, płatnych na koniec każdego mie-
siąca kalendarzowego, w jego ostatnim dniu roboczym, 
z tym zastrzeżeniem, że 23 (dwadzieścia trzy) pierwsze 
raty będą spłacone w wysokości 4,2% kwoty odpowia-
dającej sumie wierzytelności głównej wraz z odsetkami 
i kosztami ubocznymi naliczonymi do dnia prawomoc-
nego zatwierdzenia układu, zaś ostatnia (dwudziesta 
czwarta) rata będzie odpowiadać pozostałej do spłaty 
kwocie;

b)  płatność pierwszej raty nastąpi w ostatnim dniu roboczym 
pierwszego miesiąca przypadającego po dniu uprawomoc-
nienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak 
nie wcześniej niż w kwietniu 2022 roku.”

Rozprawa w przedmiocie rozpoznania układu odbędzie się 
w dniu 30 listopada 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Bia-
łymstoku (godz. 1000, sala XXVII, ul. Mickiewicza 103 w Bia-
łymstoku).

Nadzorca sądowy
Zimmerman Filipiak 

Restrukturyzacja S.A.

Poz. 61043. Makuch Jarosław prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Jarosław Makuch „Cyfra” Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe we Wrocławiu. Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
sygn. akt VIII GRs 6/19. 
[BMSiG-61993/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Jarosława 
Makucha (PESEL 62030808739) prowadzącego działalność 
gospodarczą pod nazwą Jarosław Makuch „Cyfra” Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe we Wrocławiu (sygn. akt 
VIII GRs 6/19), obwieszcza, że sporządzony został spis wie-
rzytelności, złożony przez zarządcę do akt postępowania 
w dniu 1 lipca 2020 r., który można przeglądać w Sekretaria-
cie (czytelni akt) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycz-
nej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.

W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego 
obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyza-
cyjnego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do umiesz-
czenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Poz. 61044. SŁONECZNY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ciechocinku. KRS 0000660835. SĄD 
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
30 stycznia 2017 r., sygn. akt V GRp 1/20. 
[BMSiG-62008/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu w przyspieszonym postępowaniu 
układowym dłużnika Słoneczny Park Sp. z o.o. w Ciecho-
cinku w restrukturyzacji (sygn. akt V GRp 1/20) zawiadamia, 

że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 r. zostało zwo-
łane zgromadzenie wierzycieli na dzień 20 listopada 2020 r., 
godz. 1000, w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Mic-
kiewicza 10/16, sala 213, w celu głosowania nad układem 
częściowym; głosy należy złożyć na piśmie na adres kance-
larii nadzorcy sądowego Sylwestra Zięciaka, ul. Warszaw-
ska 6 lok. 5, 87-100 Toruń.

Poz. 61045. Staut Robert prowadzący działalność gospodar-
czą pod nazwą R.S. Transport Robert Staut w Boninie. Sąd 
Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt 
VII GRp 3/20. 
[BMSiG-62282/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, infor-
muje, że postanowieniem z dnia 16 października 2020 r., 
w sprawie o sygn. akt VII GRp 3/20, Sędzia Komisarz stwier-
dził przyjęcie w przyspieszonym postępowaniu układowym 
Roberta Stauta zmiany układu o treści:

I.  Wierzytelności publicznoprawne - ZUS.
Prolongata poprzez
1)  wstrzymanie na czas trwania postępowania o zmianę 

warunków układu spłaty i rozpoczęcie spłaty w mie-
siącu kalendarzowym następującym po miesiącu kalen-
darzowym, w którym doszło do głosowania nad zmianą 
układu;

2)  po rozpoczęciu spłaty raty płatne za trzy pierwsze mie-
siące kalendarzowe spłacane byłyby w okresie sześciu 
miesięcy tj. w każdym miesiącu 50% dotychczasowej 
raty - co spowoduje stosowne przesunięcie terminu 
płatności kolejnych rat.

II.  Pozostałe wierzytelności.
Prolongata poprzez
1)  wstrzymanie na czas trwania postępowania o zmianę 

warunków układu spłaty rat układowych należnych 
od maja 2020 r. - i rozpoczęcie spłaty w miesiącu 
kalendarzowym następującym po miesiącu kalenda-
rzowym, w którym doszło do głosowania nad zmianą 
układu;

2)  po rozpoczęciu spłaty raty płatne za trzy pierwsze mie-
siące kalendarzowe spłacane byłyby w okresie sześciu 
miesięcy tj. w każdym miesiącu 50% dotychczasowej 
raty - co spowoduje stosowne przesunięcie terminu 
płatności kolejnych rat.

Poz. 61046. Wawrzyniak Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, 
V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 3/20. 
[BMSiG-62069/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału 
Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyj-
nym Jacka Wawrzyniaka, PESEL 67070404033, sygn. akt 
V GRs 3/20, zarządca złożył dnia 1 września 2020 roku uzupeł-
niający spis wierzytelności.

W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postę-
powania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do 
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.


