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DECYZJA

Na Podstawię art.24 W Z\Ą'iązku art.315 ust. 3 oraz na podstawie a11.52 ustawy z dnia 30 częrwca2000r. prawo
własności przemysłowej (Dz,U. z20l3r.,poz. 1410, zpóżtt. ml)lJrząd Patentovy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia
oaia€źofte8o numerąrtf,4s&ffi dokon-arrego w dniu 20t4-05-T7,adzietanarzecr '

LOGISTIC TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODrOwIEDZIALNośCIĄ, Modlnica, polska

PATENTU

na wynalazek(i) pt.:
IJrządzenie do mocowania słupów wirowanych na zestawach transportowych

Pod warunkiem uiszczęnia oPłatY w wysokości 480zł. zal okres ochrony wynalazku(ów) rozpoczynający się w dniu
2014-05-27 i obejmujący 1-3 rok ochrony*.

Podstawa Prawna: aft. 224 ust. l ustawy Prawo własności przemysłowej oraz pkt II ppkt 1 tabeli opłat stanowiącej
załącmk nr l do rozPorządzenia Rady Ministrów z 8 rvrześnia 2016 r. zrrrieniającego rozporządŻęnie w sprawió
oPłat zwiazanYch z ochroną wYnalazków, wzorórv uzykowych, wzorów przemysłJwycn, orako, towarówych,
oznaczęn geograficanYchitopografiiukładówscalonych (Dz.U.z2001r,Ńr90,por. iooo, z2004r.Nr35,poz,
309,z2008 r. Nr41, poz.24I orazz2016r.poz. 1623).

Urząd PatentowY RP wzywa do wniesienia tej opłaty w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

W razię nięuiszczenia wskazanej opłaty w Wn7aczonym tęrminie Urząd Patentowy RP, na podstawie art. 52 ust. 2
ustawY Prawo własnoŚci przemysłowej stwierdzi wygaśnięcie decyzji o udzięleniu patentu,

Od niniejszej decYzji stronie słuĘ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przezlJrząd patentowy Rp w
terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia.

Na Podstawie art. 227 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz pkt i ppla 12 powołanej tabeli opłat Urząd
PatentowY RP wz}'wa do wniesienia w terminie trzech miesięcy opłaty w wysókości ti1zł zapu|litaclę o udzięleniu
patentu,
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/-dokument podpisany elektronicmie/

* Pouczenie
JeŻeli w chwili wydania decyzji rozpocząłsię kolejny okres ochrony wyna|azku (kolejne lata), a Zgłaszający chce
PrzedłuŻYĆ ochronę na te okresy (te lata), powinien łącznie z opłatą za I okres ochrony, wymieniona wyżej, wnieść

L154 oPłatęza następne okresy - art.224 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.


