
Oznaczenie organu 

                                                                                                                                            Załącznik nr 2 

                                                                                             do Regulaminy Biura Rzeczy Znalezionych 

                                                                                                                                             w Wąbrzeźnie 

 

                                     POŚWIADCZENIE  PRZYJĘCIA RZECZY ZNALEZIONEJ 

      (zawiadomienie wypełnia znalazca i składa wraz z rzeczą znalezioną) 

 

Data złożenia zawiadomienia ………………………………………………………………………… 

Dane Znalazcy: 

imię i nazwisko : ........................................................................................................................................ 

adres : ......................................................................................................................................................... 

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości 

telefon kontaktowy: ................................................................................................................................... 

Dokładne określenie rzeczy znalezionej: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Czas i miejsce znalezienia rzeczy: 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

Oświadczam, że za znalezione rzeczy żądam znaleźnego:    TAK/NIE* 

Znalazca rzeczy oświadcza, że nie wie kto jest osobą uprawnioną do odbioru znalezionej rzeczy. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę 

Powiatu Wąbrzeskiego w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym 

postępowaniem.** 

                                                                                                                        .......................................................... 

                                                                                                                           Data i podpis znalazcy rzeczy 

                                                                    POUCZENIE 

Znalazca staje się właścicielem rzeczy po bezskutecznym upływie terminu do jej odebrania przez osobę 

uprawnioną , z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz.908), który 

stanowi, że po upływie terminu wskazanego przez organ do odbioru rzeczy te przechodzą na własność Powiatu 

Wąbrzeskiego, a wszelkie obciążające je ograniczone prawa rzeczowe wygasają. 

Znalazca ma prawo żądać znaleźnego od osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz staje się jej właścicielem na 

mocy art. 13 ust. 2 ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U. z 2019 r. poz.908)  

w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną do ich odbioru. 

Poświadczenie przyjęcia rzeczy znalezionej sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazano 

znalazcy/organowi przekazującemu/Zarządcy rzeczy, a drugi pozostaje w aktach sprawy. 

 

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

Data i podpis przyjmującego zawiadomienie                                                        Data i podpis znalazcy rzeczy 

 

        Potwierdzam odbiór niniejszego  

zawiadomienia  o znalezieniu rzeczy. 

 …………………………………………. 

 Data i podpis znalazcy rzeczy 

*- niepotrzenbe skreślić 

** - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 


