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Poz. 3261. Jadwiszczak Kazimierz prowadzący gospodar-
stwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jadwiszczak 
Kazimierz w Lututowie. 
[BMSiG-2133/2022]

Nadzorca Kazimierza Jadwiszczaka, PESEL 56022606333, 
prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospo-
darstwo Rolne Jadwiszczak Kazimierz (ul. Dębowa 17, 
98-360 Lututów, powiat wieruszowski, województwo łódzkie), 
NIP 832-178-12-35, REGON 731189365, zawiadamia, że 
w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowa-
dzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku 
- Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi 
z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do opro-
centowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli 
w celu głosowania nad układem na dzień 7 lutego 2022 roku, 
godz. 900.

Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w biurze Nadzorcy: 
ul. Boenigka 27/302 w Olsztynie, powiecie olsztyńskim.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisem-
nie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, 
który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może 
oddać głos ustnie do protokołu.

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu 
pisemnie. 

Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy 
Układu, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego 
i Wyceny Beata Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn.

O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przy-
jęcia układu Nadzorca Układu zawiadamia wierzycieli umiesz-
czonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im 
propozycje układowe, informację o podziale na grupy wie-
rzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, informację 
o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz 
pouczenie o treści przepisów prawa.

Poz. 3262. Klejny Grzegorz prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Grzegorz Klejny w restrukturyzacji 
w Głownie. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 
XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 8/20. 
[BMSiG-2197/2022]

Sygn. akt XIV GRp 8/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruktury-
zacyjnych, zawiadamia o zakończeniu z dniem 5 listo-
pada 2021 r. przyspieszonego postępowania układowego 
Grzegorza Klejny prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą Grzegorz Klejny w restrukturyzacji z siedzibą w Głownie 
(PESEL 59031209911, NIP 7331012561).

Sąd zawiadamia ponadto, że w związku z uprawomocnie-
niem się postanowienia z 20 października 2021 r. o zatwier-
dzeniu układu zawartego przez dłużnika Grzegorza Klejny 
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grze-
gorz Klejny w restrukturyzacji z siedzibą w Głownie (PESEL 
59031209911, NIP 7331012561) z jego wierzycielami, funkcję 
nadzorcy wykonania układu objął Tadeusz Kamiński, licencja 
doradcy restrukturyzacyjnego nr 39.

Poz. 3263. Mężydło Lidia prowadząca gospodarstwo 
rolne pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE LIDIA MĘŻY-
DŁO w Mokronosach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościo-
wych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRz 93/21/AK. 
[BMSiG-2338/2022]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, zawiadamia, że postanowieniem wydanym dnia 
10 stycznia 2022 roku na posiedzeniu niejawnym w uprosz-
czonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Lidii 
Mężydło (PESEL 69092607263) prowadzącej gospodar-
stwo rolne w m. Mokronosy, w sprawie o sygnaturze akt 
XI GRz 93/21/AK, odmówiono zatwierdzenia układu.

Poucza się, że na postanowienie przysługuje zażalenie, które 
należy wnieść w terminie dwóch tygodni.

Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu 
w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, 
termin do wniesienia zażalenia na postanowienie w części 
dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi 30 dni od dnia 
obwieszczenia postanowienia o odmowie zatwierdzenia 
układu.

Nadzorca układu
KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o.

Adam Kaczor
Licencja nr 833

Poz. 3264. Napierała Maria prowadząca działalność gospo-
darczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
UPINVEST Maria Napierała w Bielsku-Białej. 
[BMSiG-2331/2022]

Działając jako Nadzorca Układu Marii Napierały prowadzącej 
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Han-
dlowo Usługowe UPINVEST Maria Napierała w Bielsku-Białej, 
NIP 5532191173, REGON 241008437, niniejszym zawiadamiam 
o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad 
układem w toku postępowania restrukturyzacyjnego - postę-
powania 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 przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uprosz-
czonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).
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Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się dnia 4 lutego 2022 r., 
w Sali konferencyjnej Hotel Ibis Style Bielsko-Biała, miesz-
czącego się przy ul. Żywieckiej 93 w Bielsku-Białej (43-300), 
o godzinie 1100.

Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, 
których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzy-
telności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadze-
niu wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny 
stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na 
wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do 
udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wie-
rzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub 
jest sporna i zostanie uprawdopodobniona. Sumę, według 
której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu ozna-
cza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście 
będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie repre-
zentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania 
wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem 
z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowa-
nego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez peł-
nomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie 
do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz 
z pełnomocnictwem szczególnym (materialnym) do głosowa-
nia nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem 
uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezen-
towania wierzyciela. Pełnomocnictwa w każdym przypadku 
muszą być udzielone na piśmie.

Ponadto, wierzycielom uprawnionym do głosowania listow-
nie zostaną doręczone następujące dokumenty: (i) propozycje 
układowe dłużnika, (ii) karta do głosowania, (iii) pouczenie 
o treści przepisów prawa.

Wypełnione karty do głosowania w przypadku głosowania 
korespondencyjnego należy przesyłać do biura Nadzorcy 
Układu na adres: Nadzorca Układu Marta Witkowska, ul. Miko-
łowska 9/8, 40-067 Katowice, z dopiskiem: „UPINVEST”.

Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu korespon-
dencyjnie.

Marta Witkowska
Doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 1364

Poz. 3265. OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-
-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000263926. SĄD 
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ 
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2006 r., 
sygn. akt IX GRz 1/20. 
[BMSiG-2436/2022]

Nadzorca wykonania układu zawiadamia, iż w toku wyko-
nania układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie 
układu: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne w Lublinie Spółka z o.o., KRS 0000263926 (sygn. akt 
IX GRz 1/20), sporządził i złożył w Sądzie Rejonowym Lublin-
-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 

sprawozdanie nadzorcy układu za okres od 1 września 2021 r. 
do 30 listopada 2021 r., obejmujące również zdarzenia zaist-
niałe po 30 listopada 2021 r.

Poz. 3266. PRIMA PARK KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Miszewie. KRS 0000569056. 
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, 
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2015 r., sygn. akt 
VI GRz 42/21. 
[BMSiG-2144/2022]

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU WNIOSKU 
O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Niniejszym, zawiadamia się, że w dniu 22 października 2021 r. 
dłużnik Prima Park Kutno Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Miszewie, ul. Gdyńska 99, 80-297 Miszewo 
(KRS 0000569056, NIP 5892018695, REGON 362107499), 
wniósł do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GRz 42/21, 
o zatwierdzenie układu przyjętego na Zgromadzeniu wierzy-
cieli w toku uproszczonego postępowania o zatwierdzenie 
układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wyni-
kającymi 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.

Stosownie do treści art. 222 ust. 3 w zw. z art. 219 ust. 1 
Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, 
wskazuje się:

1. Dane dłużnika:
Prima Park Kutno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000569056
ul. Gdyńska 99
80-297 Miszewo

2. Propozycje układowe:
Propozycje układowe w postępowaniu układowym obejmują:

1. podział wierzycieli na 4 grupy:
grupa I - wierzyciele publicznoprawni (także zagraniczni) 
z tytułu składek, podatków, opłat i danin publicznych,
grupa II - wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu 
pożyczek lub innych czynności prawnych o podobnych 
skutkach,
grupa III - wierzyciele niewymienieni w grupach I-II, 
których wierzytelności główne wraz z odsetkami nali-
czonymi do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postę-
powania restrukturyzacyjnego oraz kosztami ubocznymi 
podlegają uznaniu na spisie wierzycieli w kwocie nie 
przekraczającej 5.000,00 PLN,
grupa VI - wierzyciele niewymienieni w grupach I-II, 
których wierzytelności główne wraz z odsetkami nali-
czonymi do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postę-
powania restrukturyzacyjnego oraz kosztami ubocznymi 
podlegają uznaniu na spisie wierzycieli w kwocie prze-
kraczającej 5.000,00 zł;


