POWIATOWE
STAROSTWO

sŁUPsK
76"200
ul'sżatych
szersgów
14
telcenh:
598418500,fax598427111

Biuro Rzeczv Znalezionvch
StarostwoPowiatowew Słupsku
ul. SzarychSzeregów14
76-200Słupsk
II piętropokój numer205
tel.59 84 18507
Godziny pracy
poniedziałek-piątek
od 7'30do 15.30

WEZWANIE:
Na podstawieaxt'ó ust. l w związkuz alt' 6ust.5 ustawyz dnia l8 pazdziemika2006roku
o likwidacji nięodjętych depoątów (Dz. U' z 2006 r., Nr 208, poz. 1537)' z uwagi na brak
możliwościdoręczęnia węzwania do odbioiu dępoz}tu lub nięustalenie osoby uprawnionej,
wz1rram wszystkie osoby uprawnione (właścicięlilub osoby posiadające irmy t}tuł prawny)
do niezwłocznegoobioru ńżej wyszczególnionych depofytów przechow1'rłanychprzez starostę
Sfuoskieeo.

Lp.

Rzeczy

D^l^
przyjęcia

Numer
ewidencji

I)ata
wyłieszeni!
wezwania
22.06.f0|.

Tęlofon komórkowy

22.06.20t
I

1,/201r

2

Gotówka

15.09.2011

2/20t1

15.09.201I

3

Komputęrprzęnośny
LG Gl _ 323TY

26.09.2013

4/2013

f6.09.2013

4

Telefon komórkowy Samsung

2s.r1.2013

5/f0t3

25.11.2013

5

Telefon komórkowy Nokia

01.04.2014

t/20),4

0t.04.2014

6

Apamt fotograficzny Canon

18.06.2014

4/f014

l8.0ó.20l4

osoby uprawnione do odbioru rzeczy znaleziottych lub mogące udzielić informacji o ich
właścicięlachprosi się o kontakt osobisty lub telefoniczny z Biwem Rzecfy z[alęziolych.
Jednocześnie
informuję,że:
|) zgodfię z aft, 2 i aft, 4
w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w tęrminię
3 lat od dnia w},rłieszenianiniejszego wezwaria. z mocy plawa nastąpi jego likwidacja
w postaci przejściapraw do depoz}tuna rzecz skarbu Państwa,
2) na podstawieart' 8 w/w ustawy koszty prz€chow}Ąłania i sprzedazy depoz}tu orcz ntrzymafria
w nalężńłn stanię, a takżękoszty zawiadomięń i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozl
możebyć wydany po uiszczeniu przez uprawnionegow/w kosztów,

,7
3) na mocy ań. ust. 2 w ustawy depozf, którcgo pżechow}'wanie byłoby związane
z kosztami niewspółmiemie wysokimi w stosunku do jego wańości lub nadmiemyni
hudnościamialbo powodowałoby znaczne obniżęnle jego wartości,sąd na wniosęk
przechowującego depoz}'t może postanowić sprzędaf wędług przą'isów ustawy
z dnia I,7 listopada 1964 r. Kodeks postępowarriac},\'ilnego (Dz. U. z 1964 t'
Nf 43,poz' 296 ze zm') o egzekucjiz ruchomości.
W cęlu odbioru wynienionego depoz}tu należy niezwłocznie zgłosić się waz
z dokumęntami tożsamościorM dokumentami potwierdzając}Ąniuprawnieńa do dępoz}tu
do starostwaPowiatowegow Stupsku,ul. SzarychSzeregów14pok.205.

słupsk,dnia 12 maja2015 r.
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