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g. Bank Pocztowy S.A.: rata I - 144,69 zł, rata II - 223,62 zł, rata III - 
342,00 zł, rata rozliczeniowa - 249,78 zł
h. - Siemens Finance Sp. z o.o.: rata I - 124,70 zł, rata II - 
192,71 zł, rata III - 294,74 zł, rata rozliczeniowa - 215,33 zł
i. - SGB-Bank S.A.: rata I - 184,47 zł, rata II - 285,08 zł, rata III 
- 436,01 zł, rata rozliczeniowa - 318,46 zł
j. Kaczmarski Inkasso Sp.j.: rata I - 205,05 zł, rata II - 316,90 zł, 
rata III - 484,67 zł, rata rozliczeniowa - 354,43 zł.
8. Wysokość rat regularnych została wskazana w okresie 
miesięcznym natomiast ich rozliczenie ze względu na specy-
fikę działalności dłużnika jako rolnika i fakt, iż, nie otrzymuje 
ona wynagrodzenia i należności w stałych terminach będzie 
następowała kwartalnie do 25 dnia każdego trzeciego mie-
siąca wykonywania układu (dzień wymagalności raty).
9. Czas realizacji układu i wykonania planu spłat wynosi 6 lat 
i 11 miesięcy.
10. Wierzytelności przysługujące wierzycielom nie posiada-
jącym zabezpieczenia hipotecznego objęte układem będą 
oprocentowane w wysokości 2,5% w skali roku. Rata odset-
kowa naliczana będzie począwszy od drugiego roku reali-
zacji układu jako rata dodatkowa i płatna jest w terminach 
wymagalności dla kolejnej raty regularnej przysługującej za 
pierwszy kolejny kwartał od końca roku obrachunkowego (12 
kolejnych miesięcy realizacji układu).
11. Układ będzie wykonywany od następnego miesiąca nastę-
pującego po miesiącu przyjęcia i prawomocnego zatwierdze-
nia układu przez Sąd.

Wedle wiedzy, doświadczenia i szacunków dłużnika przyjęcie 
powyżej wskazanych warunków układowych pozwoli na zaspo-
kojenie wierzycieli w zakresie większym niż w przypadku egzeku-
cji lub ogłoszenia upadłości dłużnika. Potencjalne postępowanie 
egzekucyjne lub upadłościowe obarczone będzie dużymi kosz-
tami a przy tym w związku ze struktura gospodarstwa będzie 
mało efektywne dla egzekwujących wierzycieli.

REGULAMIN ZGROMADZENIA

1.  Identyfikacja uczestników zgromadzenia, oraz wykazanie 
uprawnienia do głosowania.

2.  Sporządzenie i odczytanie listy obecności poprzez odczyta-
nie zestawienia głosów oddanych pisemnie w trybie art. 212 
PrRestr., których to głosujących wierzycieli uznaje się za 
uczestniczących w zgromadzeniu.

3. Ogłoszenie ilu wierzycieli uczestniczy w zgromadzeniu.
4.  Stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowa-

nia uchwały w przedmiocie zawarcia układu w związku 
z art. 113 PrRestr.

5. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu układu.
6. Zakończenie głosowania i ogłoszenie wyniku.
7. Zakończenie zgromadzenia.

Kraków, dnia 1.10.2021 roku

Poz. 63391. Napierała Maria prowadząca działalność gospo-
darczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁU-
GOWE UPINVEST Maria Napierała w Bielsku-Białej. 
[BMSiG-62632/2021]

Maria Napierała prowadząca działalność gospodarczą 
pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁU-

GOWE UPINVEST Maria Napierała, ul. Podhalańska 48a, 
43-310 Bielsko-Biała, NIP 5532191173, REGON 241008437, 
oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o treść przepisów Ustawy 
z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 814) ze zmianami wynikającymi z 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 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Marta Wit-
kowska, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego 
nr 1364.

Dniem układowym jest dzień 1 października 2021 r.

Podaje się adres do korespondencji nadzorcy układu: 
ul. Mikołowska 9/8, 40-067 Katowice, adres e-mail: upinvest@
adwokatwitkowska.com

Poz. 63392. Nowaczyk Daniel prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Caffeprint.eu - Drukarnia Internetowa 
Daniel Nowaczyk w Knurowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRz 23/21. 
[BMSiG-62644/2021]

Ja, niżej podpisany Jacek Pietrzela, nadzorca układu Daniela 
Nowaczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą Caffeprint.eu - Drukarnia Internetowa Daniel Nowa-
czyk w Knurowie (44-190) przy ul. Rybnej 4, NIP 6481007615, 
REGON 271913390, w postępowaniu 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) przed Sądem Rejonowym w Gli-
wicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRz 23/21, 
zawiadamiam niniejszym o wyznaczonym na dzień 8 listo-
pada 2021 roku, o godz. 1200, zgromadzeniu wierzycieli Dłuż-
nika w celu głosowania nad układem.

Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w Kancelarii Prawa 
Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela 
w Gliwicach, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice.

Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wie-
rzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgroma-
dzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wie-
rzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz 
wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli 
i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający 
ich wierzytelność.

Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłu-
chaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wie-
rzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od 


