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należy w ciągu tygodnia wnieść zażalenie. Zażalenie należy 
skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział 
Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za 
pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadło-
ściowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opła-
cie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 
100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na 
poczet opłaty od zażalenia. Zażalenie może być wniesione 
tylko co do tej części postanowienia, co do której zażądano 
uzasadnienia.

Poz. 43931. Milczarek Sławomir. Sąd Rejonowy w Piotrkowie 
Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upa-
dłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 74/21. 
[BMSiG-43767/2022]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospo-
darczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sławomira 
Milczarka, sygn. akt V GUp 74/21, zostało wydane postano-
wienie z dnia 28 lipca 2022 roku następującej treści:

I.  wskazać, że w planie spłaty uczestniczą następujący wie-
rzyciele:
a)  z tytułu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych 

przez Skarb Państwa niezaspokojonych w toku postępo-
wania upadłościowego:
1)  Skarb Państwa z wierzytelnością w kwocie 2 173,88 zł 

(dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote osiemdzie-
siąt osiem groszy);

b)  z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem 
upadłości:
1)  Getin Noble Bank S.A, KRS 304735, Rondo I. Daszyń-

skiego 2c, 00-843 Warszawa, z wierzytelnością w kwo-
cie 104 378,53 zł (sto cztery tysiące trzysta siedemdzie-
siąt osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze), z czego 
kwota 72 534,62 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięć-
set trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) 
w kategorii II, kwota 31 843,91 zł (trzydzieści jeden 
tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewięćdzie-
siąt jeden groszy) w kategorii III;

Część dotycząca przyczyn niewypłacalności
II.  wskazać, że upadły nie doprowadził do swojej niewypła-

calności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie ani 
wskutek rażącego niedbalstwa;

Część dotycząca spłaty wierzytelności
III.  ustalić zakres i okres spłaty zobowiązań w następujący 

sposób:
1)  upadły będzie spłacał swoje zobowiązanie przez 26 mie-

sięcy;
2)  upadły będzie spłacał swoje zobowiązania w następu-

jący sposób:
a)  raty są miesięczne;
b)  wysokość miesięcznej raty wynosi 600,00 zł (sześćset 

złotych zero groszy);
c)  każdą ratę upadły będzie płacił do 15 dnia każdego 

miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowie-
nie o ustaleniu planu spłaty;

d)  w poszczególnych ratach będą zaspokajani wskazani 
niżej wierzyciele poprzez zapłatę na ich rzecz wskaza-
nych niżej kwot:
1)  raty od 1 do 3: Skarb Państwa otrzyma kwotę 

600,00 zł (sześćset złotych zero groszy);
2)  rata 4: Skarb Państwa otrzyma kwotę 373,88 zł (trzy-

sta siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem 
groszy), Getin Noble Bank S.A, KRS 304735, Rondo 
I. Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, otrzyma 
kwotę 226,12 zł (dwieście dwadzieścia sześć zło-
tych dwanaście groszy);

3)  rata od 5 do 26: Getin Noble Bank S.A, KRS 304735, 
Rondo I. Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, 
otrzyma kwotę 600,00 zł (sześćset złotych zero 
groszy);

Część dotycząca pozostałych rozstrzygnięć
IV.  wskazać, że nieobjęta planem spłaty część zobowiązań 

upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości 
zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli;

V.  kosztami postępowania obciążyć upadłego.

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia - 
w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym do Sądu II instancji - Sądu 
Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Poz. 43932. MILO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warsza-
wie. KRS 0000738032. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
28 czerwca 2018 r., sygn. akt XVIII GUp 4/22. 
[BMSiG-43772/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Milo - 
Development sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000738032) pro-
wadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw 
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakow-
ska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. akt XVIII GUp 4/22, 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. 
został przekazany Sędziemu komisarzowi opis i oszacowa-
nie przedsiębiorstwa upadłego, w tym operat szacunkowy 
wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości obję-
tych księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejo-
nowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o numerach 
KW WA1O/00040533/3 oraz KW WA1O/00086199/3.

Na opis i oszacowanie można wnosić zarzuty w terminie tygo-
dnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zarzuty 
wnosi się do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy 
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czer-
niakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając ww. sygnaturę 
sprawy.
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