
poz. 11642–11644MSiG 32/2021 (6177)

I X .  O G Ł O S Z E N I A  W Y M AG A N E  P R Z E Z  P R AWO  R E ST R U K T U RY Z ACY J N E   

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 LUTEGO 2021 R.– 104 –

Poz. 11642. Surdyk Tomasz prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Surpol Tomasz Surdyk Odlewnia Żeliwa 
w Blachowni. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział 
Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 5/20, VIII GRs 1/21. 
[BMSiG-10102/2021]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, 
zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 roku, 
sygn. akt VIII GR 5/20 otworzył postępowanie restrukturyza-
cyjne - postępowanie sanacyjne dłużnika Tomasza Surdyka, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SUR-
POL TOMASZ SURDYK ODLEWNIA ŻELIWA w Blachowni, 
ul. 1 Maja 3c, 42-290 Blachownia, NIP 5570008975.

Sąd wyznaczył zarządcę - DGA Kancelarię Restruktury-
zacji i Upadłości Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, 
KRS nr 0000442983, której członek zarządu uprawniony do 
samodzielnej reprezentacji spółki - Andrzej Głowacki, posiada 
licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 689.

Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowa-
nia upadłościowego (wersja przekształcona), a otwarte postę-
powanie sanacyjne ma charakter główny.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszcze-
nia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, 
a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego 
pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za 
granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszcze-
nia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, 
przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postę-
powania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów 
polskich.

Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt 
VIII GRs 1/21.

Poz. 11643. WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Zduńskiej Woli. KRS 0000221003. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 
wpis do rejestru: 4 listopada 2004 r., sygn. akt XIV GR 32/20, 
XIV GRs 2/21. 
[BMSiG-10224/2021]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział 
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 r., wydanym 
w sprawie o sygn. akt XIV GR 32/20, z wniosku spółki 
pod firmą Wola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Zduńskiej Woli o otwarcie postępowania 
sanacyjnego:

1.  otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Wola spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduń-
skiej Woli, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000221003, adres: ul. Długa 30, 
98-220 Zduńska Wola;

2.  odebrał dłużnikowi zarząd własny przedsiębiorstwem 
w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu i wyznaczył zarządcę w osobie Patryka Fili-
piaka, kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, 
licencja nr 634;

3.  zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu całością 
przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu 
zwykłego zarządu;

4.  określił, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi 
przepis art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 
z dnia 20 maja 2015 r., a otwarte postępowanie ma charak-
ter postępowania głównego.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt
XIV GRs 2/21.

Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, 
a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego 
pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za 
granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszcze-
nia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, 
przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postę-
powania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów 
polskich.

Poz. 11644. Y5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ w Drawsku Pomorskim. KRS 0000506482. SĄD 
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
16 kwietnia 2014 r., sygn. akt VII GR 7/20, VII GRp 1/21. 
[BMSiG-10028/2021]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, posta-
nowieniem z dnia 27 stycznia 2021 r., sygn. akt VII GR 7/20, 
postanowił:

1.  otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Y5 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Królewiecka 3A, 
78-500 Drawsko Pomorskie, numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 0000506482;

2.  wyznaczyć Romana Sierackiego, numer licencji doradcy 
restrukturyzacyjnego 315, na nadzorcę sądowego;

3.  wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę-
powania upadłościowego, a postępowanie ma charakter 
główny;

4.  prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRp 1/21;
5.  wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszcze-

nia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępo-
wania układowego, 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 przyspieszo-
nego postępowania układowego, przysługuje zażalenia na 
postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w czę-
ści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.


