
Zarządzenie Nr 11/2019
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi

z dnia  31 października  2019 r.

w sprawie wezwania do odbioru depozytu 

     Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych de-
pozytów (Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z póź. zm.) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Domu Po-
mocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi przyjętego Zarządzeniem nr 270/2018 Burmi-
strza Miasta Czeladź  z dnia 13 września 2018 r. 

zarządzam co następuje:

§ 1. Zamieścić  ogłoszenie o treści określonej w załączniku  do niniejszego zarządzenia na tablicy infor -
macyjnej DPS „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu księgowemu.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
    Domu Pomocy Społecznej 

  „SENIOR”
         im. Jana Kaczmarka

        mgr Dominik Hodurek 



Załącznik
           do Zarządzenia   nr  11 /2019                        

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” 
im. Jana Kaczmarka w  Czeladzi 
z dnia  31 października 2019 r. 

Czeladź, dnia 31.10.2019r.

ZAWIADOMIENIE O DEPOZYCIE

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi stosownie do treści art. 6 ust.

5  ustawy z  dnia  18  października  2006r.  o  likwidacji  niepodjętych  depozytów (Dz.U.  z  2006r.  Nr  208,

poz.1537), informuje spadkobierców zmarłej w dniu 09.03.2019 r.  mieszkanki Pani  Heleny Łąckiej ur.

01.03.1952r.  w  Czeladzi  o  możliwości  podjęcia  depozytu,  na  który  składają  się  środki  pieniężne

w wysokości 239,30 zł. 

Wzywa  się  spadkobierców  do  jego  podjęcia,  po  uprzednim  wystąpieniu  do  Sądu  z  wnioskiem

o stwierdzenie  nabycia  spadku lub  wystąpienie  do  notariusza  o  akt  poświadczenia  dziedziczenia,  celem

potwierdzenia uprawnień do podjęcia depozytu po zmarłej Pani Helenie Łąckiej.

W przypadku szerszego kręgu spadkobierców i braku zgodnego podziału spadku należy również wystąpić

z wnioskiem do Sądu o dział spadku.

Depozyt zostanie wydany po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub

aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej Pani Helenie Łąckiej.

Poucza się jednocześnie, iż w myśl art. 4 ust. 2 powyższej ustawy niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od

ukazania się powyższego wezwania skutkować będzie wystąpieniem Domu Pomocy „SENIOR” w Czeladzi ,

z wnioskiem do Sądu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, czego skutkiem wedle art. 2 pkt. 3

rzeczonej ustawy będzie przejście depozytu na rzecz Skarbu Państwa. 




