SĄD REJONOWY SĄD GRODZKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 225, tel./fax (032) 34 49 424
Ruda Śląska, dnia 28 kwietnia 2009 roku
Sygn akt VI K 91/04
WEZWANIE
Mając na uwadze wyrok Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 15 grudnia 2005 roku sygn akt VI
K 91/04, rozstrzygającego między innymi o złożeniu, na podstawie art 231§1 kpk do depozytu sądowego
L.p. Opis depozytu

1.

Samochód osobowy
marki
VW Golf

Nr sprawy

Data
zabezpieczenia
depozytu

VI K 91/04 06.06.2003r
3 Ds
1345/03

Miejsce zabezpieczenia
depozytu

Miejsce przechowywania
depozytu

Księga
depozytów
nr

Ruda Śląska ul.
Niedurnego 20/1

Parking strzeżony
„Era” Sp z o.o.

124/03

ul. Katowicka 16b

o nr rej SL 04830

Chorzów

o nr nadwozia
WVWZZZ1GZKW
553913
rok produkcji 1990

na podstawie art 6 ust 1 w związku z art 6 ust 5 ustawy z dnia 18 października 2006r o likwidacji niepodjętych
depozytów (Dz. U z 2006 roku, Nr 2008 poz 1537), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do
odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub
osoby posiadające inny tytuł prawny) do odbioru w terminie 3 (trzech) lat od upływu okresu 6 (sześciu)
miesięcy od wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej Sądu rejonowego w Rudzie Śląskiej
POUCZENIE
1 zgodnie z art 2 i 4 wyżej wymienionej ustawy w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 (trzech) lat
od upływu 6 (sześciu) miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego wezwania z mocy prawa nastąpi jego
likwidacja w postaci przejścia prawa do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
2. na podstawie art 8 wyżej wymienionej ustawy koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania
go w należytym stanie a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być
wydany po uiszczeniu przez uprawnionego kosztów.
3. w razie nie podjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu nastąpi
likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa
W celu odbioru wymienionego depozytu, należy niezwłocznie zgłosić się wraz z dokumentami
tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do odbioru depozytu.

