
Sąd Rejonowy 
dla Warszawy Pragi-Południe 

w Warszawie 
III Wydział Karny

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2022r.

Sygn. akt. III K 405/21

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie III Wydział Karny, na podstawie 

art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów, wzywa uprawnione 

osoby do odbioru, złożonych zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi w 

Warszawie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie III K 405/21 do depozytu sądowego, dowodów 

rzeczowych

Drz I/776/20/P poz. 1-18 w postaci:

1. rower KROSS HEXAGON nr TJ090800FS27,

2. plecak workowy koloru czarnego z białym napisem JUW ENALIA,

3. śrubokręt płaski z rączką koloru żółtego,

4. śrubokręt płaski z rączką koloru czerwonego,

5. śrubokręt płaski z rączką koloru biało- niebieskiego,

6. śrubokręt płaski z rączką koloru białego,

7. śrubokręt gwiazdkowy z rączka koloru czerwonego,

8. kombinerki z rączkami koloru czerwono- niebieskiego,

9. młotek z drewnianym uchwytem z napisem VPA GS,

10. piła ręczna z uchwytem koloru żółto- czarnego,

11. końcówki noża do tapet,

12. końcówki do kluczy,

13. gumowa rękawiczka,

14. marker koloru czarnego,

15. śruby metalowe,

16. śrubokręt z rączką koloru czarnego,

17. klucz oczkowy,

18. urządzenie do odmagnesowania koloru zielonego
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i Drz 1/215/21/P poz. 1-2 w postaci:

1. antykradzieżowa linka rowerowa,

2. wyrywacz do gwoździ.

Termin odbioru dowodów rzeczowych (depozytów) wynosi trzy lata, przedmioty niepodjęte w 

tym terminie, przejdą na własność Skarbu Państwa na zasadzie art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 18 

października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz., U. Nr. 208 poz. 1537 z 2006r.)
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