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WEZWANIE 
                

Na podstawie art. 6 ust. 5 Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno - Skarbowego wzywa osobę 
uprawnioną do odbioru depozytu w postaci urządzenia do gier o nazwie „Hot Slot”  
nr HSL-11A7DB87 złożonego do depozytu sądowego postanowieniem Prokuratury Rejonowej  
w Suwałkach z dn. 07.09.2015 r. sygn. 4 Ds. 75/14. 

 
Urządzenie przechowywane jest w magazynie depozytowym Delegatury Podlaskiego Urzędu 

Celno – Skarbowego w Suwałkach pod pozycją księgi magazynowej D8/201/2015. 
Celem odbioru depozytu należy zgłosić się do siedziby Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno 

– Skarbowego w Suwałkach ul. Raczkowska 183, 16-400 Suwałki, w każdy dzień roboczy, w godz. 
7:15-15:15. O terminie odbioru należy wcześniej poinformować pod nr  tel. 87 5629014. 
              
Pouczenie 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz .U. nr 208 z 
2006 r. poz. 1537 z późn. zm.) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu 
przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia 
doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy. 

Art. 6 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że w przypadku gdy uprawniony nie jest znany albo nie jest możliwe ustalenie 
jego miejsca zamieszkania albo siedziby na podstawie ewidencji, rejestrów lub zbiorów danych, wezwanie do odbioru 
może nastąpić po upływie 3 lat od dnia złożenia przedmiotu do depozytu. 

Art. 6 ust. 5 ww. ustawy stanowi, że w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu 
lub nieustalenia  uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie 
na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy.  

Art. 7 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że depozyt, którego przechowywanie byłoby związane z kosztami 
niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jego wartości lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne 
obniżenie jego wartości, sąd, na wniosek przechowującego depozyt, postanowi sprzedać według przepisów ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2) o egzekucji z 
ruchomości. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy  likwidację niepodjętego depozytu stwierdza sąd na wniosek przechowującego 
depozyt. 

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy - depozyt, który przeszedł na własność Skarbu Państwa, przechowujący depozyt 
przekazuje naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. 
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