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niem z dnia 2 marca 2021 roku, sygn. akt (XVIII GR 10/21), 
z wniosku MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego 
postępowania układowego postanowił:

1.  otworzyć przyspieszone postępowanie układowe MLT 
GGH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w War-
szawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, o numerze 
KRS 0000841259;

2.  wyznaczyć jako nadzorcę sądowego JANDA MOZDŻEŃ 
RESTRUKTURYZACJE spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Warszawie (nr KRS 0000828888);

3.  określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest 
art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
postępowania upadłościowego, zaś otwarte postępowa-
nie ma charakter postępowania głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania 
układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba 
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania 
znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia 
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego 
postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie 
na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w czę-
ści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Jednocześnie podaje się dane kontaktowe do biura nad-
zorcy sądowego: JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZA-
CJE Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, 
tel. +48 690 089 009, e-mail: golub@jmrestrukturyzacje.com.

Mirosław Mozdżeń
Prezes Zarządu 

Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o.
Doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 106

Poz. 24219. Licznerski Bartłomiej prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bartłomiej 
Licznerski w Losach. 
[BMSiG-22833/2021]

Bartłomiej Licznerski prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Licznerski, Losy 5, 
14-260 Lubawa, NIP 7441792979, REGON 365918270, oświad-
cza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwier-
dzenie układu prowadzone w trybie określonym przez ustawę 
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące 
zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze 
zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
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, rozdział 6 (Dz. U. z dnia 
23 czerwca 2020 r., poz. 1086).

Funkcję nadzorcy układu pełni ŁWS RESTRUKTURYZACJE 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pozna-
niu, ul. Mickiewicza 19/7, 60-833 Poznań, KRS 0000785666.

Jako dzień układowy wskazuje się dzień 10 kwietnia 2021 r.

Poz. 24220. Mańczak Artur prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Firma Handlowa SARIUS Artur Mańczak 
w Gdyni. 
[BMSiG-22924/2021]

W trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uprosz-
czonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam 
o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzo-
nego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postę-
powania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi 
z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocen-
towania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postę-
powaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 
COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Firma Handlowa 
SARIUS Artur Mańczak, ul. Żwirowa nr 51, 81 010, Gdynia, 
NIP 5860015251.

Nadzorcą układu jest adw. Jacek Milczarek, nr licencji 903.

Dzień układowy określono na dzień 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 24221. Sitarz Sabina prowadząca działalność gospo-
darczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Expert Sabina Sitarz w Zabrzu. 
[BMSiG-22826/2021]

Sabina Sitarz prowadząca działalność gospodarczą pod 
nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 
EXPERT SABINA SITARZ w Zabrzu (41-800), przy ul. Wol-
ności 191, lok. 816, 41-800 Zabrze, PESEL 81112900660, 
NIP 6482448250, REGON 243545180 (dalej jako: „Dłuż-
nik”), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
15 maja 2015 ro\ku - 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 9 kwietnia 2021 roku.

Poz. 24222. RMB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000707662. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 13 grudnia 2017 r. 
[BMSiG-22742/2021]

OBWIESZCZENIE

RMB 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Radziwie 7/373 (01-164 Warszawa), 
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o numerze KRS 0000707662, zgodnie z art. 15 ust. 1 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 COVID-19, 
oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wyni-
kającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19.

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 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 24223. Żyłowska Bogumiła prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bogumiła 
Żyłowska w Szczepankowie. 
[BMSiG-23019/2021]

GOSPODARSTWO ROLNE BOGUMIŁA ŻYŁOWSKA z sie-
dzibą w Szczepankowie (18-411), Szczepankowo 40, 
NIP 7181776988, REGON 451003420, obwieszcza o otwarciu 
postępowania o zatwierdzeniu układu w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne znaj-
dujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu 
ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
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.

Nadzorcą układu jest Spółka Doradcy na Plus Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-310), 
ul. Śląska 54/5, nr KRS 0000826501, NIP 5862353199, 
REGON 385461961, w której to Spółce jedynym członkiem 
Zarządu jest pani Anna Bufnal, posiadająca licencję doradcy 
restrukturyzacyjnego nr 1192.

Dzień układowy to 8.04.2021 r.

Poz. 24224. Żyłowski Mirosław prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Mirosław 
Żyłowski w Szczepankowie. 
[BMSiG-23013/2021]

GOSPODARSTWO ROLNE MIROSŁAW ŻYŁOWSKI z sie-
dzibą w Szczepankowie (18-411), Szczepankowo 40, 
NIP 7181058454, REGON 450066298, obwieszcza o otwarciu 
postępowania o zatwierdzeniu układu w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne znaj-
dujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu 
ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
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.

Nadzorcą układu jest Spółka Doradcy na Plus Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-310), 
ul. Śląska 54/5, nr KRS 0000826501, NIP 5862353199, 
REGON 385461961, w której to Spółce jedynym członkiem 
Zarządu jest pani Anna Bufnal, posiadająca licencję doradcy 
restrukturyzacyjnego nr 1192.

Dzień układowy to 8.04.2021 r.

Poz. 24225. Januszewska Bogusława prowadząca działal-
ność gospodarczą pod nazwą Zakład Obsługi Rolnictwa 
„BIRAWIT Witold Januszewski” Bogusława Januszewska 
w Szczuczynie. 
[BMSiG-22989/2021]

OŚWIADCZENIE O ZWOŁANIU 
ZGROMADZENIA WIERZYCIELI

Nadzorca układu w sprawie Bogusławy Januszewskiej pro-
wadzącej działalność pod firmą Zakład Obsługi Rolnictwa 
„BIRAWIT Witold Januszewski” z siedzibą w Szczuczynie (19-
230, ul. Łomżyńska 25, (NIP 7191151729, REGON 364982372), 
zawiadamia, że w uproszczonym postępowaniu o zatwierdze-
nie układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy 
z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19, zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu 
głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli zostanie 
przeprowadzone w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 1000 z wyko-
rzystaniem elektronicznych środków komunikacji, tj. zdalnie.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone 
zostanie w formie ustnej. Odpowiedni adres mailowy, 
za pośrednictwem którego wierzyciel będzie uczestniczył 
w zgromadzeniu wierzycieli, należy przesłać na adres e-mail: 
doradca.restrukturyzacyjny@bufnal.pl. Ponadto, infor-
muje się, że wierzycielom uprawnionym do głosowania 
listownie zostaną doręczone następujące dokumenty: a) pro-
pozycje układowe dłużnika, b) karta do głosowania, c) poucze-
nie o treści przepisów prawa.

Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do nad-
zorcy na adres: Doradcy na Plus Sp. z o.o., ul. 10 Lutego 16 
kl. A, 2 piętro, 81-364 Gdynia.

Poz. 24226. Kuźniewski Dariusz prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski 
w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, 
XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 6/18. 
[BMSiG-22824/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym 
wobec Dariusza Kuźniewskiego, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski z siedzibą 
w Poznaniu, sygn. akt XI GRs 6/18, zawiadamia że w dniu 


