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Poz. 18281. WILEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w KONSTAN-
TYNOWIE ŁÓDZKIM. KRS 0000160044. SĄD REJONOWY 
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do 
rejestru: 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt XIV GUp 23/13. 
[BMSiG-17594/2018]

Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku (art. 449 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) została sporządzona przez syndyka 
i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 12 lutego 2018 r. 
druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upa-
dłościowym WILEC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.

Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać 
w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 
ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia 
obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym o przekazaniu listy - złożyć do sędziego komisarza sprze-
ciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i napraw-
cze na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 
XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 
90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt: XIV GUp 23/13

Poz. 18282. Wujak Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 243/17. 
[BMSiG-17633/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt 
XII GUp 243/17, dotyczącej upadłości osoby fizycznej niepro-
wadzącej działalności gospodarczej Adama Wujaka, syndyk 
przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 26 marca 2018 r. uzu-
pełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w sie-
dzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodar-
czy, ulica Powstańców Warszawy 23.

W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia 
i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy 
wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego 
komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do 
odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgło-
szonej wierzytelności.

W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile 
lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.
Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma 
procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa 
upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

Poz. 18283. Zielińska Emilia. Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upa-
dłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 801/17. 
[BMSiG-17574/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 15 stycz-
nia 2018 r., w Sądzie, listę wierzytelności w postępowaniu 

upadłościowym Emilii Zielińskiej (PESEL: 84111805400), 
zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie, jako osoby niepro-
wadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 801/17), 
oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza 
sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzy-
ciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy 
uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu 
odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie 
dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być spo-
rządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego.

Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział 
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędo-
wania sądu.

4. 
Ogłoszenie 

o możliwości przeglądania 
planu podziału

Poz. 18284. Judka Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościo-
wych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 372/16. 
[BMSiG-17671/2018]

W ramach toczącego się postępowania upadłościowego 
Rafała Judki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalno-
ści gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt 
X GUp 372/16), syndyk sporządził ostateczny plan podziału 
funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekre-
tariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział 
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach 
urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia ogło-
szenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym wnieść przeciwko planowi zarzuty.

Poz. 18285. „BUDO-ZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ryb-
niku. KRS 0000077317. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, 
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2001 r., sygn. akt 
XII GUp 15/11/LJ. 
[BMSiG-17554/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy infor-
muje, że syndyk masy upadłości spółki pod nazwą „Budo-
-Zbyt” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej (postępowanie 
prowadzone pod sygn. akt XII GUp 15/11/LJ) złożył do akt 
sprawy odrębny plan podziału funduszy uzyskanych ze sprze-
daży nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Wierzbowej 
(KW nr GL1Y/00124509/5).


