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Poz. 23361. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Tar-
nowski. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział 
Cywilny, sygn. akt I Ns 438/21. 
[BMSiG-22785/2022]

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział 
Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa 
- Starosty Tarnowskiego o stwierdzenie nabycia w dro-
dze uwłaszczenia przez Zofię Bąk własności nieruchomości 
położonych w Siedliszowicach, gmina Żabno, stanowiących 
działki nr:

-  381 o pow. 0,09 ha, odpowiadająca pgr. 57/31 objętej 
Lwh 174 gm. kat. Siedliszowice;

-  583/1 o pow. 0,54 ha, odpowiadająca pgr. 622 objęta 
Lwh 154 gm. kat. Siedliszowice;

-  583/2 o pow. 0,20 ha, odpowiadająca pgr. 566 objęta 
Lwh 74 gm. kat. Siedliszowice.

Powyższe działki znajdują się w posiadaniu Józefa Baran, 
Władysława Kopeć i objęte są wyżej wymienionymi wyka-
zami hipotecznymi, które zostały zniszczone.

Sąd wzywa właścicieli wyżej wymienionych nieruchomości 
oraz ich następców prawnych, aby w terminie trzech mie-
sięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział 
w sprawie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż 
w przeciwnym razie zostanie stwierdzone nabycie prawa wła-
sności, o ile zostanie wykazane.

Poz. 23362. Wnioskodawca Wawryszko Krzysztof. Sąd Rejo-
nowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 626/21. 
[BMSiG-22764/2022]

Postanowieniem z 17.03.2022 r., sygn. akt I Ns 626/21, Sąd 
Rejonowy w Toruniu umorzył zbiorowy odcinek akcji imien-
nych serii E Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, 
o numerach od 918 662 916 do 918 670 391, i wartości nomi-
nalnej 1 zł (jeden złoty), w którym jako właściciel wpisany jest 
Krzysztof Wawryszko.

IX. 
OGŁOSZENIA 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 23363. BUDOWNICTWO ELEKTROENERGETYCZNE 
ENERGONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000204050. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, 
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 kwietnia 2004 r., sygn. akt 
XI GRz 104/21. 
[BMSiG-22666/2022]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-

nych, informuje o zakończeniu postępowania restrukturyza-
cyjnego w związku z uprawomocnieniem się postanowienia 
o zatwierdzeniu układu z dnia 10 stycznia 2022 roku, wyda-
nego w sprawie o sygn. akt XI GRz 104/21 w toku postępo-
wania restrukturyzacyjnego spółki Budownictwo Elektro-
energetyczne ENERGONET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
(KRS 0000204050). Ponadto informuje o objęciu przez nad-
zorcę układu funkcji nadzorcy wykonania układu.

Poz. 23364. GREEN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Osowcu. KRS 0000355235. SĄD 
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, 
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt 
V GRz 7/20. 
[BMSiG-22687/2022]

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Sąd Rejonowy w Płocku nadzorujący postępowania o zatwier-
dzenie układu Green Systems sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu, 
KRS 0000355235 (sygnatura akt V GRz 7/20) - prowadzone 
w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, 
Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawia-
damia, że zostało złożone przez nadzorcę wykonania układu 
sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz 
wykonania układu za okres od 25.12.2021 r. do 25.03.2022 r.

Poz. 23365. Napierała Maria prowadząca działalność gospo-
darczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁU-
GOWE UPINVEST Maria Napierała w Bielsku-Białej. Sąd Rejo-
nowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt 
VI GRz 29/21. 
[BMSiG-22540/2022]

Postanowieniem z dnia 11 marca 2022 r. (sygnatura 
VI GRz 29/21) Sąd zatwierdził układ dotyczący dłużnika 
Marii Napierały prowadzącej działalność gospodarczą pod 
nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Upinvest 
Maria Napierała w restrukturyzacji, ul. Podhalańska 48a, 
43-310 Bielsko-Biała, NIP 5532191173, REGON 241008437, 
PESEL 80121102548, przyjęty przez nadzorcę układu 
Martę Witkowską zawarty w uproszczonym postępowaniu 
restrukturyzacyjnym o następującej treści:

1.  Wierzytelności wierzycieli Dłużnika objęte układem 
zaspokajane będą przez Dłużnika w obrębie grupy (dalej: 
„Grupa”), do której przyporządkowany będzie dany wie-
rzyciel.

2.  Grupy obejmują kategorie interesów, do których przy-
porządkowani są wszyscy wierzyciele.

3.  Wyodrębnia się sześć Grup.
4.  Świadczenia pieniężne należne wierzycielom tytułem 

zaspokojenia wierzytelności objętych układem będą 
spełniane przez Dłużnika w ratach płatnych w terminach 
wskazanych odpowiednio dla danej Grupy.

5.  W zakresie, w jakim układ nie przewiduje pełnego 
zaspokojenia wierzytelności objętych układem w formie 
świadczeń pieniężnych, wierzytelności poszczególnych 
wierzycieli w stosunku do Dłużnika ulegają redukcji.
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6.  Spłata wierzycieli będzie następować w sposób bez-
gotówkowy, w formie przelewu na rachunki bankowe 
wskazane Dłużnikowi przez wierzycieli lub w przypadku 
wierzycieli publicznoprawnych - przyporządkowane 
Dłużnikowi do spłaty.

7.  W przypadku, gdyby termin raty układowej przypadał 
na sobotę, niedzielę lub innych dzień ustawowo wolny 
od pracy, rata układowa będzie płatna w ostatnim dniu 
roboczym poprzedzającym dzień zapłaty raty układowej. 
Celem usunięcia wątpliwości postanawia się, że terminy 
płatności rat zastrzeżone są na korzyść Dłużnika.

8.  Dłużnik zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty zobo-
wiązań.

9.  Poprzez wierzytelność rozumie się należność główną 
wraz z odsetkami oraz pozostałymi należnościami ubocz-
nymi według stanu na dzień otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego wobec Dłużnika.

I. GRUPA PIERWSZA
Kryterium przyporządkowania:
Grupa pierwsza obejmuje wierzycieli publicznoprawnych, 
posiadających wierzytelności, których restrukturyzacja może 
obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie ter-
minu płatności, zgodnie z treścią art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 814, 1298).
Wierzycielom zaliczanym do Grupy pierwszej propo-
nuje się:

-  Spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i kosz-
tami egzekucyjnymi za okres do dnia poprzedzającego 
otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz odset-
kami należnymi za okres od tego dnia.

-  Rozłożenie spłaty zadłużenia na 24 (dwadzieścia cztery) 
równe raty.

-  Każda z rat będzie płatna w terminie do 15 (piętnastego) 
dnia miesiąca.

-  Raty będą płatne począwszy od miesiąca, w którym dorę-
czono dłużnikowi postanowienie o zatwierdzeniu układu 
wraz ze stwierdzeniem prawomocności.

II. GRUPA DRUGA
Kryterium przyporządkowania:
Grupa druga obejmuje wierzycieli publicznoprawnych, nieza-
liczanych do grupy pierwszej.
Wierzycielom zaliczanym do Grupy drugiej proponuje się:

-  Umorzenie w całości wszelkich wierzytelności ubocznych, 
zarówno powstałych do dnia otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, jak również powstałych po otwar-
ciu postępowania restrukturyzacyjnego, w tym odsetek 
ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych od 
zaległości podatkowych oraz innych odsetek wynikają-
cych z opóźnienia w płatności wierzytelności, naliczo-
nych przez wierzycieli w oparciu o jakąkolwiek podstawę 
prawną.

-  Umorzenie w całości kosztów postępowania sądowego, 
kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów postępo-
wania zabezpieczającego oraz wszelkich innych kosztów 
i opłat dodatkowych powstałych w związku z dochodze-
niem lub ustaleniem wysokości wierzytelności.

-  Umorzenie 20% sumy wierzytelności głównej pozostałej 
do spłaty na dzień otwarcia postępowania restruktury-
zacyjnego.

-  Spłatę 80% sumy wierzytelności głównej pozostałej do 
spłaty na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego.

-  Rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 24 (dwa-
dzieścia cztery) równe raty, płatne do dnia 20 (dwudzie-
stego) każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w któ-
rym doręczono dłużnikowi postanowienie o zatwierdzeniu 
układu wraz ze stwierdzeniem prawomocności.

III. GRUPA TRZECIA
Kryterium przyporządkowania:
Grupa trzecia obejmuje wierzycieli posiadających wierzytel-
ności, za które Dłużnik odpowiada wspólnie z innymi oso-
bami, w tym z tytułu poręczenia.
Wierzycielom zaliczanym do Grupy trzeciej proponuje się:

-  Umorzenie w całości wszelkich odsetek umownych (kapi-
tałowych) zastrzeżonych w umowie będącej podstawą 
zobowiązania Dłużnika, których termin płatności przy-
pada po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego oraz przed tym dniem.

-  Umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, 
zarówno powstałych do dnia otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, jak i powstałych po otwarciu postę-
powania o zawarcie układu, w tym odsetek ustawowych 
za opóźnienie oraz innych odsetek wynikających z opóź-
nienia w płatności wierzytelności, naliczonych przez wie-
rzycieli w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną.

-  Umorzenie w całości kosztów postępowania sądowego, 
kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów postępo-
wania zabezpieczającego oraz wszelkich innych kosztów 
i opłat dodatkowych powstałych w związku z dochodze-
niem lub ustaleniem wysokości wierzytelności.

-  Umorzenie 66,67% sumy wierzytelności głównej pozo-
stałej do spłaty na dzień otwarcia postępowania restruk-
turyzacyjnego.

-  Spłatę 33,33% sumy wierzytelności głównej pozostałej 
do spłaty na dzień otwarcia postępowania restruktury-
zacyjnego.

-  Rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 60 (sześć-
dziesiąt) równych rat, płatnych do 20 (dwudziestego) dnia 
każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym 
doręczono dłużnikowi postanowienie o zatwierdzeniu 
układu wraz ze stwierdzeniem prawomocności.

IV. GRUPA CZWARTA
Kryterium przyporządkowania:
Grupa czwarta obejmuje pozostałych wierzycieli, nieprzypo-
rządkowanych do Grupy I-III, posiadających wierzytelności 
wraz z należnościami ubocznymi na dzień otwarcia postę-
powania restrukturyzacyjnego przekraczające kwotę 150 
tys. PLN.
Wierzycielom zaliczanym do Grupy czwartej proponuje się:

-  Umorzenie w całości wszelkich odsetek umownych (kapi-
tałowych) zastrzeżonych w umowie będącej podstawą 
zobowiązania Dłużnika, których termin płatności przy-
pada po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego oraz przed tym dniem.

-  Umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, 
zarówno powstałych do dnia otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, jak i powstałych po otwarciu postę-
powania o zawarcie układu, w tym odsetek ustawowych 
za opóźnienie oraz innych odsetek wynikających z opóź-



poz. 23366–23366MSiG 83/2022 (6482)

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 29 KWIETNIA 2022 R.– 108 –

nienia w płatności wierzytelności, naliczonych przez wie-
rzycieli w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną.

-  Umorzenie w całości kosztów postępowania sądowego, 
kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów postępo-
wania zabezpieczającego oraz wszelkich innych kosztów 
i opłat dodatkowych powstałych w związku z dochodze-
niem lub ustaleniem wysokości wierzytelności.

-  Umorzenie 20% sumy wierzytelności głównej pozostałej 
do spłaty na dzień otwarcia postępowania restruktury-
zacyjnego.

-  Spłatę 80% sumy wierzytelności głównej pozostałej do 
spłaty na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego.

-  Rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 84 (osiem-
dziesiąt cztery) równe raty, płatne do 20 (dwudziestego) 
dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym 
doręczono dłużnikowi postanowienie o zatwierdzeniu 
układu wraz ze stwierdzeniem prawomocności.

V. GRUPA PIĄTA
Kryterium przyporządkowania:
Grupa piąta obejmuje pozostałych wierzycieli, nieprzyporząd-
kowanych do Grupy I-IV, posiadających wierzytelności wraz 
z należnościami ubocznymi na dzień otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego przekraczające kwotę 10 tys. PLN.
Wierzycielom zaliczanym do Grupy piątej proponuje się:

-  Umorzenie w całości wszelkich odsetek umownych (kapi-
tałowych) zastrzeżonych w umowie będącej podstawą 
zobowiązania Dłużnika, których termin płatności przy-
pada po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego oraz przed tym dniem.

-  Umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, 
zarówno powstałych do dnia otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, jak i powstałych po otwarciu postę-
powania o zawarcie układu, w tym odsetek ustawowych 
za opóźnienie oraz innych odsetek wynikających z opóź-
nienia w płatności wierzytelności, naliczonych przez wie-
rzycieli w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną.

-  Umorzenie w całości kosztów postępowania sądowego, 
kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów postępo-
wania zabezpieczającego oraz wszelkich innych kosztów 
i opłat dodatkowych powstałych w związku z dochodze-
niem lub ustaleniem wysokości wierzytelności.

-  Umorzenie 25% sumy wierzytelności głównej pozostałej 
do spłaty na dzień otwarcia postępowania restruktury-
zacyjnego.

-  Spłatę 75% sumy wierzytelności głównej pozostałej do 
spłaty na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego.

-  Rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 96 (dzie-
więćdziesiąt sześć) równych rat, płatnych do 20 (dwudzie-
stego) dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, 
w którym doręczono dłużnikowi postanowienie o zatwier-
dzeniu układu wraz ze stwierdzeniem prawomocności.

VI. GRUPA SZÓSTA
Kryterium przyporządkowania:
Grupa szósta obejmuje wierzycieli drobnych, nieprzyporząd-
kowanych do Grupy I-V, posiadających wierzytelności wraz 
z należnościami ubocznymi na dzień otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego w wysokości do 10 tys. PLN włącznie.
Wierzycielom zaliczanym do Grupy szóstej proponuje się:

-  Umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, 
zarówno powstałych do dnia otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, jak i powstałych po otwarciu postę-
powania o zawarcie układu, w tym odsetek ustawowych 
za opóźnienie oraz innych odsetek wynikających z opóź-
nienia w płatności wierzytelności, naliczonych przez wie-
rzycieli w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną.

-  Umorzenie w całości kosztów postępowania sądowego, 
kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów postępo-
wania zabezpieczającego oraz wszelkich innych kosztów 
i opłat dodatkowych powstałych w związku z dochodze-
niem lub ustaleniem wysokości wierzytelności.

-  Umorzenie 35% sumy wierzytelności głównej pozostałej 
do spłaty na dzień otwarcia postępowania restruktury-
zacyjnego.

-  Spłatę 65% sumy wierzytelności głównej pozostałej do 
spłaty na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego.

Rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 36 (trzydzieści 
sześć) równych rat, płatnych do 20 (dwudziestego) dnia każ-
dego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym doręczono 
dłużnikowi postanowienie o zatwierdzeniu układu wraz ze 
stwierdzeniem prawomocności.

Na postanowienie z dnia 11 marca 2022 r. służy zażalenie. 
Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej za 
pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w termi-
nie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o postanowieniu 
w MSiG. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwy-
kłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się 
za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie 
o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów 
polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia posta-
nowienia o zatwierdzeniu układu w Rejestrze.

Poz. 23366. IDEA-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Grójcu. KRS 0000907334. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 czerwca 2021 r., sygn. akt 
V GRz 8/21. 
[BMSiG-22564/2022]

Nadzorca Układu Idea-Pack sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu, 
Krzysztof Gołąb, informuje, że z dniem 22 marca 2022 roku upra-
womocniło się postanowienie Sądu Rejonowego w Radomiu, 
V Wydział Gospodarczy, z dnia 3 lutego 2022 roku w przed-
miocie zatwierdzenia układu w uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu Idea-Pack sp. z o.o. w restrukturyzacji 
z siedzibą w Grójcu (KRS 0000907334), sygn. akt V GRz 8/21.

Stosownie do art. 171 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne 
z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzają-
cego układ, osoba pełniąca funkcję nadzorcy sądowego, 
obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu, chyba że układ 
stanowi inaczej.

W związku z powyższym obwieszcza się, że funkcję Nadzorcy 
Wykonaniu Układu zawartego przez wierzycieli Idea-Pack 
sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu objął Krzysztof Gołąb (nr licencji 
doradcy restrukturyzacyjnego 140).


