Załącznik Nr 6
do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych
Zaświadczenie – upływ terminów przechowania
rzeczy oraz informacja o wydaniu rzeczy
Białystok,………………..
SP.5314.
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ZAŚWIADCZENIE
stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz informacja o wydaniu rzeczy
Podstawa prawna:
art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397)
1. Data przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy: …………………………………………...
2. Opis rzeczy znalezionej:
………………………………………………………………………………………………………..
………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………
3. Data doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy:
………………………………………………………………………………………………………..
4. Data upływu terminów przechowania rzeczy: ……………………………………………………
5. Data wydania rzeczy znalazcy: …………………………………………………………………
6. Dane osobowe znalazcy:
1) imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
2) adres: ………………………………………………………………………………………….
3) seria i nr dowodu osobistego lub paszportu, wydany przez ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
4) nr telefonu …………………………………………………………………………………….
………………………….
(podpis osoby sporządzającej
zaświadczenie)
……………………………………………………

………………………………….
(czytelny podpis znalazcy)

(podpis Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego)

POUCZENIE
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, w przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana
przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, tj. w ciągu roku od dnia
doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia,
rzecz 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 nie krótszym niż 2 tygodnie.
W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat. Starosta wydaje znalazcy, który odebrał
rzecz, zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.
Starosta wydaje rzecz po uiszczeniu przez znalazcę kosztów przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także
kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

