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6. 
Inne

Poz. 8499. Wnioskodawca Hadaś Genowefa. Sąd Rejonowy 
w Rawiczu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 281/18. 
[BMSiG-7841/2019]

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Sądzie Rejonowym 
w Rawiczu pod sygnaturą akt I Ns 281/18, toczy się sprawa 
z wniosku Genowefy Hadaś o stwierdzenie nabycia własno-
ści nieruchomości, jaką stanowi działka numer 17, położona 
w Szymonkach, gm. Jutrosin, o powierzchni 0.26.00 ha, dla 
której prowadzona była Księga Wieczysta Szymonki Wykaz 23. 
W sprawie nie występują uczestnicy postępowania. Zgod-
nie z żądaniem wniosku nabycie własności nieruchomości 
nastąpić miało w trybie przepisów ustawy z dnia 24 paździer-
nika 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane do zgłoszenia 
swojego udziału w postępowaniu i wykazania swoich praw 
do przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od 
daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem 
że w przeciwnym razie ich prawa mogą zostać pominięte 
w toczącym się postępowaniu.

Poz. 8500. Wnioskodawca Sąsiadek Maria. Sąd Rejonowy 
w Ropczycach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 197/18. 
[BMSiG-7794/2019]

Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach, Wydziałem I Cywil-
nym, pod sygn. akt I Ns 197/18 z wniosku Marii Sąsiadek 
toczy się postępowanie o uregulowanie, na podstawie ustawy 
z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności 
gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 ze zm.), własno-
ści części nieruchomości oznaczonej nr. ew. 742, położonej 
w Ropczycach (obręb 0001 Ropczyce), w powiecie ropczycko-
-sędziszowskim, która to część powstała z pgr. l. kat 1718/2 
i 1719/ 2 objętych zag. Lwh. 1118 gm. kat. Ropczyce. Zgodnie 
z wnioskiem stwierdzenie nabycia własności nieruchomości 
ma nastąpić na rzecz małżonków Romana Sąsiadka i Anto-
niny Sąsiadek.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 
3 miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia stawili się 
w Sądzie Rejonowym w Ropczycach (39-100 Ropczyce, ul. Sło-
wackiego 7, woj. podkarpackie) i wykazali swe prawa do nie-
ruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku ich udział w postę-
powaniu może zostać pominięty, a Sąd stwierdzi nabycie 
własności nieruchomości, o ile zostanie udowodnione.

Poz. 8501. Wnioskodawca Powiat Dębicki. Sąd Rejonowy 
w Dębicy, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 438/18. 
[BMSiG-7798/2019]

W Sądzie Rejonowym w Dębicy, I Wydział Cywilny, pod 
sygnaturą akt I Ns 438/18, toczy się postępowanie z wnio-

sku Powiatu Dębickiego na złożenie do depozytu sądowego 
kwoty 5.610,00 (słownie: pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 
00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za utracone 
prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości 
Jodłowa gmina Jodłowa, oznaczonej jako działka nr ewi-
dencyjny 1851/5 o powierzchni 0,0079 ha, zajętej pod drogę 
publiczną, w oparciu o postanowienia decyzji Starosty Dębic-
kiego nr 1/2018 z dnia 21.02.2018 r. AB.6740.10.7.2017 o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej, z tym zastrzeżeniem, 
że kwota ta może być wypłacona z depozytu wierzycielowi, 
który wykaże prawo własności do nieruchomości stanowiącej 
działkę nr ewidencyjny 1851/5 o powierzchni 0,0079 ha poło-
żonej w miejscowości Jodłowa gmina Jodłowa.

Sąd Rejonowy w Dębicy wzywa wszystkich zainteresowanych 
do odbioru depozytu po wykazaniu swoich praw do przed-
miotowej nieruchomości.
Dla nieznanych wierzycieli będących właścicielami ww. działki 
Sąd ustanowił kuratora w osobie adwokata Bogusława Arła-
mowskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Dębicy 
przy ul. Kraszewskiego 5.

IX. 
OGŁOSZENIA 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 8502. „KOMTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Solance. KRS 0000133060. SĄD REJONOWY 
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r., 
sygn. akt V GRp 1/18. 
[BMSiG-7837/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu restruktu-
ryzacyjnym KOMTEX Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Solance 
(sygn. akt V GRp 1/18) podaje do publicznej wiadomości, że 
zwołuje zgromadzenie wierzycieli na dzień 15 marca 2019 roku 
godzina 1000, sala 120, w budynku Sądu Rejonowego w Olsz-
tynie przy ulicy Artyleryjskiej 3C, 10-165 Olsztyn, w przedmio-
cie uzupełnienia postanowienia sędziego komisarza stwier-
dzającego, że doszło do przyjęcia układu na zgromadzeniu 
wierzycieli w dniu 11 stycznia 2019 roku o treść przyjętych 
i przegłosowanych propozycji układowych.

Poz. 8503. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 
KRS 0000020446. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., 
sygn. akt X GR 15/19, X GRp 22/18. 
[BMSiG-7675/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział 
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
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podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w przed-
miocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 
„RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000020446) 
w celu zawarcia układu częściowego, postanowieniem z dnia 
7 lutego 2019 r., sygn. akt. X GR 15/19:

1.  stwierdzono, iż zaproponowane przez dłużnika kryteria 
wyodrębnienia wierzycieli mających zostać objętych dru-
gim układem częściowym są zgodne z prawem;

2.  otwarto drugie przyspieszone postępowanie układowe 
w celu zawarcia układu częściowego „RUCH” S.A. z sie-
dzibą w Warszawie numer KRS 0000020446;

3.  wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława 
Zarębskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie spółki 
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie 
KRS 0000591282;

4.  wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego 
Dz. Urz. z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A).

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia 
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego 
postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwy-
kłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się 
za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia 
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania 
układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przy-
sługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowa-
nia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, 
czyli na pkt IV ww. postanowienia.

Zażalenie wnosi się na piśmie do Sądu Okręgowego w War-
szawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. War-
szawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upa-
dłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 
00-454 Warszawa).

Poucza się również, że w przyspieszonym postępowaniu ukła-
dowym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń wierzytelności.

Ponadto, nadzorca sądowy informuje wierzycieli, że celem 
ww. przyspieszonego postępowania układowego jest zawar-
cie układu częściowego wyłącznie z wydawcami, których 
wierzytelności wynoszą co najmniej 100 tys. zł, i którzy to 
wydawcy nie są objęci pierwszym przyspieszonym postę-
powaniem układowym, które zostało otwarte na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie w dniu 7 września 2018 r., i prowadzone jest 
pod sygn. akt X GRp 22/18.

Poz. 8504. „SOLIMPEX-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Nowej 
Soli. KRS 0000050278. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ 
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2001 r., 
sygn. akt V GRp 3/18. 
[BMSiG-7745/2019]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układo-
wym prowadzonym wobec dłużnika: SOLIMPEX-SERWIS 

Spółka z o.o. w Nowej Soli, ul. Fabryczna 1, 67-100 Nowa 
Sól, KRS 0000050278, zawiadamia, iż w dniu 24 paździer-
nika 2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, który 
można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zie-
lonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadło-
ściowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12. pok. 115, 
65-069 Zielona Góra, i w terminie dwóch tygodni od dnia 
obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
uczestnicy postępowania mogą złożyć Sędziemu komisa-
rzowi sprzeciw 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 zło-
żył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, 
gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego 
niezależnych.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o sporzą-
dzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi spisu wierzy-
telności dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony 
w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominię-
cia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Poz. 8505. Głąbowski Przemysław prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Głąbowski Przemysław Usługi 
Budowlane w Sydole. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział 
Gospodarczy, sygn. akt V GR 10/18. 
[BMSiG-7656/2019]

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy 
w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku 
dłużnika Przemysława Głąbowskiego o otwarcie przyśpieszo-
nego postępowania układowego postanawia:

 I.  otworzyć przyśpieszone postępowanie układowe dłuż-
nika Przemysława Głąbowskiego (PESEL 84061821374) 
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Głą-
bowski Przemysław Usługi Budowlane (adres: Sydół 47, 
gm. Zwoleń, pow. zwoleński, woj. mazowieckie);

 II.  wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską;
 III.  wyznaczyć na nadzorcę sądowego Krzysztofa Wypycha 

- wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod 
numerem 282;

 IV.  stwierdzić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich 
w niniejszym postępowaniu jest art. 342 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.).

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 zażale-
nie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie 
w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. (art. 237 ust. 1 
ustawy Prawo restrukturyzacyjne).


