
Załącznik nr 4 

do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych 

w  Wąbrzeźnie 

Oznaczenie organu 

 

Wąbrzeźno, dn…………………… 

             Pani/Pan* 

.…………………………………………………………… 

              (imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………. 

                                       (adres zamieszkania) 

 

Wezwanie właściciela do odbioru rzeczy znalezionych 

 

 Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie rzeczy znalezionych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 908) wzywam Panią/Pana* do odbioru rzeczy: 

 

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

(nazwa  i ilość rzeczy) 

w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój nr 35 (Centrala) oraz 

informuję, że koszt poszukiwania osoby uprawnionej (zakup znaczków pocztowych) do ich odbioru to kwota 

……………………. zł. 

Wymienione rzeczy zostaną wydane po uiszczeniu w/w kosztów na konto Starostwa Powiatowego   

w Wąbrzeźnie 

nr:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Należnej opłaty można dokonać przelewem na wyżej wskazane konto lub bezpośrednio w kasie Starostwa 

Powiatowego w Wąbrzeźnie. 

Przy odbiorze rzeczy osoba uprawniona do jej odbioru przedstawia potwierdzenie dokonanej wpłaty 

pracownikowi Biura Rzeczy Znalezionych. 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) organ 

niezwłocznie zawiadomi znalazcę, który żąda znaleźnego o wydaniu  rzeczy osobie uprawnionej do ich odbioru  

oraz o jej adresie zamieszkania**. 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych (RODO) załączam do niniejszego wezwania Klauzulę Informacyjną do zapoznania. 

Pouczenie o skutkach przewidzianych w art. 187 Kodeksu cywilnego: 

Art. 187 §1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej 

wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia staje się własnością 

znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej 

właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie. 

§2. Recz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę 

uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do 

ich odbioru przez znalazcę. 

§3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone 

prawa rzeczowe. 

*niepotrzebne skreślić, **w przypadku żądania  znaleźnego 

 


