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6. 
Inne

Poz. 52404. Wnioskodawca Lenard Zofia z udziałem Dankie-
wicz Agnieszki, Juruś Jadwigi i innych. Sąd Rejonowy w Gor-
licach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 335/20. 
[BMSiG-53144/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach, Wydział I Cywilny, 
sygn. akt I Ns 335/20, toczy się sprawa z wniosku Zofii Lenard 
o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie prawa własno-
ści nieruchomości położonej w Binarowej, oznaczonej jako 
działki 2294 o pow. 0,3592 ha i 2275 o pow. 0,1777 ha.

Sąd wzywa następców prawnych Franciszka Zięby oraz 
wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy 
od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. 
Sądu i wykazały swe prawa do przedmiotu wniosku pod rygo-
rem pominięcia.

Poz. 52405. Wnioskodawca Skonieczny Eugeniusz. Sąd Rejo-
nowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 278/20. 
[BMSiG-53226/2020]

W Sądzie Rejonowym w Kaliszu, I Wydział Cywilny, toczy się 
sprawa, Ns 278/20 z wniosku Eugeniusza Skoniecznego 
o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności 
nieruchomości położonej w Strzałkowie, gm. Lisków, ozna-
czonej jako działka nr 1587, o pow. 0,1975 ha, oraz w Chru-
stach, gm. Lisków, oznaczonej jako działki nr 52, 62/1, 82, 218, 
226, 557, przedstawionej na wypisach i wyrysach z rejestru 
gruntów Starosty Kaliskiego z dnia 9.03.2020 r., nie mającej 
urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 
3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili 
i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, 
gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile 
zostanie udowodnione.

IX. 
OGŁOSZENIA 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 52406. „R S OIL” S.NAJDA, J. KAMIŃSKA-BORSUK 
SPÓŁKA JAWNA w Sztumskim Polu. KRS 0000382054. SĄD 
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 29 marca 2011 r. 
[BMSiG-53056/2020]

Działając w imieniu R S OIL S.Najda, J. Kamińska-Borsuk 
Sp.j., ul. Sienkiewicza 60, Sztumskie Pole, 82-400 Sztum, 

KRS 0000382054, REGON 221201983, NIP 5792236116, na 
podstawie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopła-
tach do oprocentowania kredytów bankowych udziela-
nych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 oświadczam o otwarciu 
postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w opar-
ciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restruk-
turyzacyjne ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy 
z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotknię-
tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COV1D-19.

Funkcję nadzorcy układu pełni doradca restrukturyzacyjny 
Michał Górnicki, nr licencji 886, adres do korespondencji: 
ul. Gęsia 13/37, 20-719 Lublin, m.j.gornicki@gmail.com.

Jako dzień układowy ustalony został 1.10.2020 r.

Poz. 52407. Bierula-Wójciak Janina prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą „JBW” Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Janina Bierula-Wójciak w Siekierczynie. 
[BMSiG-53122/2020]

Janina Bierula-Wójciak prowadząca działalność gospodar-
czą pod nazwą „JBW” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Janina Bierula-Wójciak (Siekierczyn nr 173, 59-818 Siekier-
czyn, NIP 6131158561), oświadcza, że otwiera postępowanie 
restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu.

Dłużnik 31 sierpnia 2020 r. zawarł umowę o sprawowanie 
nadzoru nad przebiegiem postępowania z Moniką Siofer 
(nr licencji 1036).

Jako dzień układowy wskazuje się 1 października 2020 r.

Postępowanie prowadzone będzie trybie określonym przez 
ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znaj-
dujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu 
ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 czerwca 2020 r. 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzie-
lanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
z związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).
Janina Bierula Wójciak

Poz. 52408. P1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000723855. SĄD REJONOWY 
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 16 marca 2018 r. 
[BMSiG-53265/2020]

OBWIESZCZENIE

P1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w War-
szawie, przy ul. Nowogrodzkiej 10/5 (00-511 Warszawa), 
o numerze KRS 0000723855, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 
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kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotknię-
tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowa-
nia o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o prze-
pisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi 
z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocen-
towania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postę-
powaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Nadzorcą układu jest Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70 p. IX, 
00-697 Warszawa (KRS 0000591282).

Dniem układowym jest 1 października 2020 r.

Poz. 52409. Szymanek Bogdan prowadzący działalność rol-
niczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bogdan Szymanek 
w Chróścinie. 
[BMSiG-53382/2020]

Bogdan Szymanek prowadzący działalność rolniczą pod 
nazwą Gospodarstwo Rolne Bogdan Szymanek z sie-
dzibą: Chróścin 25, 98-430 Bolesławiec, REGON 731567991, 
NIP 7511295690, PESEL 69070905675 (dalej jako: „Dłuż-
nik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Nadzorcą układu jest Doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol 
(nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315).

Dniem układowym jest dzień 5 października 2020 roku.

Poz. 52410. Szymanek Dorota prowadząca działalność rol-
niczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Dorota Szymanek 
w Chróścinie 
[BMSiG-53370/2020]

Dorota Szymanek prowadząca działalność rolniczą pod nazwą 
Gospodarstwo Rolne Dorota Szymanek z siedzibą: Chróścin 25, 
98-430 Bolesławiec, REGON 731007714, NIP 7511275807, 
PESEL 70020608029 (dalej jako: „Dłużnik”), oświadcza 
o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzo-
nego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku 
- Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) 
ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzie-
lanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1086).

Nadzorcą układu jest Doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol 
(nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315).

Dniem układowym jest dzień 5 października 2020 roku.

Poz. 52411. Wrona Marta prowadząca działalność gospodar-
czą pod nazwą „GÓRAL” WRONA MARTA w Chojnowie. 
[BMSiG-53312/2020]

Marta Wrona prowadząca działalność gospodarczą pod 
nazwą „GÓRAL” WRONA MARTA w Chojnowie (59-225) 
przy ul. Kolejowej 16, PESEL 74032904689, NIP 6941224195, 
oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).
Nadzorcą układu jest Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny 
Jacek Pietrzela (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926).
Dniem układowym jest dzień 29 września 2020 roku.

Poz. 52412. DOTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000012383. SĄD 
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
18 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 3/17. 
[BMSiG-53025/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Restrukturyzacyjny, V Wydział 
Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, zawiadamia o złożeniu przez nadzorcę wykonania 
układu sprawozdania za okres od 4 maja 2020 r. do 3 sierp-
nia 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GRp 3/17, w przyspie-
szonym postępowaniu układowym wobec dłużnika Doto 
Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (KRS 0000012383).

Poz. 52413. „DOSPEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000052747. SĄD 
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
11 października 2001 r., sygn. akt VIII GRu 1/19. 
[BMSiG-53273/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, 
zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. nadzorca sądowy 
złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu ukła-
dowym „DOSPEL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Częstochowie, KRS nr 52747, sygn. akt VIII GRu 1/19.

W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia 
uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza 
sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzy-
telności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest 
zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 
pkt 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.


