
                                                                                                                       Załącznik nr 2  

do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych 

        

STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH  
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, Budynek B, pok. 39 tel. 42 225 40 25 powiat@powiat.pabianice.pl 

 

POŚWIADCZENIE PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY  

/ODMOWY PRZYJĘCIA RZECZY ZNALEZIONEJ* 
 (dokument wypełnia pracownik Biura Rzeczy Znalezionych) 

 

 
……….………………       Pabianice, dnia……………………………… 
(pieczęć i nr sprawy) 
 

Biuro Rzeczy Znalezionych niniejszym poświadcza znalazcy przyjęcie/odmowę przyjęcia rzeczy znalezionej*  

(w przypadku odmowy przyjęcia należy podać przyczynę odmowy).  

 

1. Dane znalazcy: 

Imię i nazwisko:   ………………………………………………………………………………... 

Adres:     ......……………………………………………………………………………. 

2. Dane podmiotu przekazującego rzecz: 

Imię i nazwisko:              ………………………………………………………………………………… 

Nazwa jednostki :              ......…………………………………………………………………………….. 

Stanowisko:               ………………………………………………………………………………… 

3. Opis rzeczy znalezionej, czas i miejsce znalezienia:  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Znalazca żąda/ nie żąda znaleźnego*. 

5. Kopia protokołu przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy stanowi załącznik do niniejszego 

poświadczenia. 

6. Przyczyny odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej do Biura Rzeczy Znalezionych * 

…………………………………………………………………………………………………………………...……….

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397z późn.zm)                             

w przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę, znalazca może postąpić z rzeczą według własnego 

uznania. 

 

 

 

 

 

 

  

…..……………………………………………    ……………………………………………………… 

data i czytelny podpis znalazcy                                                   data i podpis pracownika przyjmującego rzecz 

      /odmawiającego przyjęcia rzeczy znalezionej/* 

 

     

*niewłaściwe skreślić            verte 



     

 

 POUCZENIE: 

1. Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom może żądać znaleźnego w wysokości 1/10 

wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swe roszczenia najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. 

W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, to znalazca może zastrzec wobec przechowującego, 

że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie 

uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego 

w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę 

uprawnioną do odbioru rzeczy (zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o rzeczach znalezionych 

Dz. U. z 2015 r. poz. 397 z późn.zm). 

O wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby właściwy starosta 

niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania 

wskazany w wydanym znalazcy poświadczeniu (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.                           

o rzeczach znalezionych Dz. U. z 2015 r. poz. 397 z późn.zm). 

2. Rzecz znaleziona, która nie zostanie odebrana z Biura Rzeczy Znalezionych przez osobę do tego uprawnioną 

w ciągu 1 roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu                  

2 lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom zgodnie               

z art. 187 ustawy z dnia 23.04.1964 r.  Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn.zm.). Właściwy 

starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy  w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie          

z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w terminie jej właścicielem stanie się powiat (zgodnie z art. 

19, ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o rzeczach znalezionych Dz. U. z 2015 r. poz. 397 z późn.zm).  

3. Osoba uprawniona do odbioru rzeczy, przed wydaniem rzeczy winna uiścić koszty związane z przechowaniem, 

utrzymaniem lub poszukiwaniem właściciela rzeczy. Brak uiszczenia w/w kosztów, uniemożliwia wydanie rzeczy 

przez Biuro Rzeczy Znalezionych. Powyższe odnosi się również do znalazcy, który po upływie terminów, określonych 

w art. 187 Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 23.04.1964 r. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 

 z późn. zm.) stał się właścicielem rzeczy znalezionej.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią pouczenia zawartego w poświadczeniu przyjęcia zawiadomienia                    
o znalezienia rzeczy. 
 

 

……………………………………… 

                                                                                                                        data i czytelny podpis znalazcy 

 

 


