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cia przez zasiedzenie udziałów we współwłasności nieru-
chomości położonej w miejscowości Bystra, składającej się 
z działek ewidencyjnych nr 366 o pow. 0,58 ha i nr 367 o pow. 
0,27 ha, objętych KW NS1G/00002809/7, oraz prawa własno-
ści nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 412 
o pow. 0,66 ha powstałej z parceli gruntowej nr 1571/5, objętej 
lwh nr 518 gmina kat. Bystra.

Sąd wzywa Tadeusza Janika oraz Katarzynę z Osłów Górską 
lub ich następców prawnych oraz wszystkie osoby zaintereso-
wane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego 
ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa do 
przedmiotu wniosku pod rygorem pominięcia.

Poz. 29712. Wnioskodawca Zawada Wiesław. Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 12/19. 
[BMSiG-29344/2019]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod 
sygnaturą akt I Ns 12/19 toczy się postępowanie z wniosku 
Wiesława Zawady o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie 
własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 
numer 396, o powierzchni 0,14 ha, położoną w Regułach, 
obręb 0013 Reguły, dla której nie jest prowadzona księga 
wieczysta. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 mie-
sięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się 
w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w I Wydziale Cywilnym, 
i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż 
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną 
udowodnione fakty na to pozwalające.

Poz. 29713. Wnioskodawca Ostaszewska Teresa. Sąd Rejo-
nowy w Dąbrowie Górniczej, I Wydział Cywilny, sygn. akt 
I Ns 206/19. 
[BMSiG-29231/2019]

W Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej pod sygn. akt 
I Ns 206/19 toczy się sprawa z wniosku Teresy Ostaszewskiej 
z udziałem Szczepana Ostaszewskiego, Janiny Wędraszek, 
Tadeusza Surmy i Artura Ostaszewskiego o stwierdzenie 
zasiedzenia przez posiadaczy Franciszka Ostaszewskiego 
i Władysławę Ostaszewską i Józefa Ostaszewskiego, względ-
nie Jana i Juliannę Surma, prawa własności zabudowanej 
nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, składają-
cej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych:

-  nr mapy 4, działka 482, obręb 0018, Ząbkowice, 
o powierzchni 597 m²,

-  nr mapy 4, działka 490, obręb 0018, Ząbkowice, 
o powierzchni 623 m²,

-  nr mapy 4, działka 491, obręb 0018, Ząbkowice, 
o powierzchni 599 m²,

dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wie-
czysta ani zbiór dokumentów.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, do zgłoszenia 
i udowodniania swoich praw w terminie 3 miesięcy od ukaza-
nia się ogłoszenia, bowiem w przeciwnym razie sąd stwierdzi 
zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.

Poz. 29714. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Mia-
sta Chełm. Sąd Rejonowy w Chełmie, I Wydział Cywilny, 
sygn. akt I Ns 35/19. 
[BMSiG-29125/2019]

W Sądzie Rejonowym w Chełmie toczy się postępowanie (sygn. 
akt I Ns 35/19) z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta 
Chełma o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności 
nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy 1 Pułku Szwo-
leżerów, o numerze ewidencyjnym 101 w obrębie 15 miasta 
Chełma o powierzchni 0,2853 ha, dla której nie została urządzona 
księga wieczysta, znajdującej się w posiadaniu miasta Chełma. 

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosiły i udowodniły 
swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie 
zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia 
własności nieruchomości.

6. 
Inne

Poz. 29715. Wnioskodawca Poczekajło Krystyna. Sąd Rejonowy 
w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 211/18. 
[BMSiG-29063/2019]

W Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej, I Wydziale Cywilnym, 
pod sygnaturą akt I Ns 211/18 toczy się postępowanie w spra-
wie z wniosku Krystyny Poczekajło o stwierdzenie nabycia 
własności nieruchomości składającej się z działek nr 1385, 
874, 873, 872/2, 872/1, 578, 472/2, 361/1, 489, oraz zachodniej 
połowy działki nr 283, położonej w Zielonce, gm. Raniżów.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 
3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosiły się 
do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, I Wydziału Cywilnego, 
i wykazali swój interes prawny, w przeciwnym wypadku Sąd 
stwierdzi nabycie własności nieruchomości wyżej opisanej 
w drodze uwłaszczenia, zgodnie z żądaniem wnioskodawcy, 
o ile wykazane zostanie istnienie przesłanek do takiego nabycia.

IX. 
OGŁOSZENIA 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 29716. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURY-
ZACJI w Warszawie. KRS 0000020446. SĄD REJONOWY DLA 
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do 
rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt X GRp 22/18. 
[BMSiG-29316/2019]

Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, w pierwszym przyspieszonym postę-
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powaniu układowym RUCH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą 
w Warszawie, prowadzonym w celu zawarcia układu częścio-
wego pod sygn. akt X GRp 22/18, w dniu 29 maja 2019 roku 
postanowił odmówić zatwierdzenia układu częściowego.

Poucza się, że zgodnie z art. 201 ust. 4 w zw. z art. 455 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli 
postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, 
zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym (jak to miało miej-
sce w niniejszej sprawie), osoby zawiadomione o posiedzeniu 
w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie 
zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - w terminie 
tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć wniosek o sporzą-
dzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uza-
sadnieniem.

Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia 
postanowienia wraz z uzasadnieniem. Zażalenie wnosi się 
w terminie dwóch tygodni do Sądu Okręgowego w Warsza-
wie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie.

Poz. 29717. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA W W RESTRUKTU-
RYZACJI w Warszawie. KRS 0000020446. SĄD REJONOWY 
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt X GRp 2/19. 
[BMSiG-29326/2019]

Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, w drugim przyspieszonym postępo-
waniu układowym RUCH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą 
w Warszawie prowadzonym w celu zawarcia układu częścio-
wego pod sygn. akt X GRp 2/19, w dniu 29 maja 2019 roku 
postanowił odmówić zatwierdzenia układu częściowego.

Poucza się, że zgodnie z art. 201 ust. 4 w zw. z art. 455 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli 
postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, 
zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym (jak to miało miejsce 
w niniejszej sprawie), osoby zawiadomione o posiedzeniu w ter-
minie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały 
zawiadomione o posiedzeniu jawnym - w terminie tygodnia 
od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasad-
nienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. 
Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia 
postanowienia wraz z uzasadnieniem. 

Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni do Sądu Okrę-
gowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego 
dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Poz. 29718. Wypych Lena. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział 
Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restruktu-
ryzacyjnych, sygn. akt V GRs 2/19. 
[BMSiG-29078/2019]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału 
Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restruk-

turyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym 
Leny Wypych, NIP 6222392038, REGON 302764382, sygn. akt 
V GRs 2/19, zarządca złożył dnia 22.05.2019 r. spis wierzytel-
ności.

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

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie 
jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86 
ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie 
złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, 
gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego 
niezależnych.

W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został 
umieszczony w spisie wierzytelności może złożyć sprzeciw co 
do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Poz. 29719. Jeziorski Adam prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Van Horn Adam Jeziorski w Piekarach Ślą-
skich. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 
sygn. akt XII GRs 3/17. 
[BMSiG-29062/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawia-
damia, że w postępowaniu sanacyjnym Adama Jeziorskiego 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Van Horn 
Adam Jeziorski w Piekarach Śląskich (NIP 6482304077), pro-
wadzonym pod sygn. akt XII GRs 3/17 postanowieniem z dnia 
16 maja 2019 r. zatwierdził układ przyjęty na zgromadzenie 
wierzycieli w dniu 15 kwietnia 2019 r. 

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które 
można wnieść w terminie dwóch tygodni (art. 201 ust. 4 
w związku z art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego).

Poz. 29720. Bartold Arkadiusz prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Malwa Food Company Arkadiusz Bartold 
w Blichowie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodar-
czy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
sygn. akt V GRp 12/18. 
[BMSiG-29333/2019]

Sędzia Komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie 
układowe Arkadiusza Bartolda prowadzącego działalność 
gospodarczą pod nazwą Malwa Food Company Arkadiusz 
Bartold w Blichowie, PESEL 84082815895, prowadzone 
w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy 
(sygnatura akt V GRp 12/18) zawiadamia, iż stwierdził przy-
jęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli z dnia 29 maja 
2019 roku mocą którego:

1.  w odniesieniu do grupy pierwszej wierzycieli, których 
suma wierzytelności w odniesieni do poszczególnego 
wierzyciela nie przekracza 50.000,00 zł:
a)  spłata 100% wierzytelności wraz z odsetkami należ-

nymi do dnia otwarcia przyspieszonego postępowa-
nia układowego nastąpi w 60 równych miesięcznych 
ratach, z których pierwsza rata zostanie zapłacona 


