
Biuro Rzeczy Znalezionych 

  

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie 

 ul. Kościuszki 76,  

98-330 Pajęczno 

I piętro, pokój nr 33,  tel. 34 311 31 20 wew. 213 

  

OGŁOSZENIE W SPRAWIE RZECZY ZNALEZIONYCH: 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy 

lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, wzywam osoby 

uprawnione do odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy znalezionych, przechowywanych w Biurze 

Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno: 

  

Lp. rzecz znaleziona data przyjęcia miejsce znalezienia uwagi 

 

1.  
rower górski Chio 23.03.2022 r. 

Dworszowice Pakoszowe ul. 

Długa 
 

 

2  

Telefon komórkowy 

Xiaomi 

karta debetowa 

Santander Bank 

Polska S.A 

14.07.2021 
Ważne Młyny ul. 

Częstochowska 11m 
 

  

Pouczenie: 

     1. Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego: 

§ 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. Rzecz 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. 

     2. Odbiór rzeczy może nastąpić po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo własności 

lub dysponowania rzeczą, a w przypadku braku takiego dokumentu, po określeniu wyglądu 

rzeczy i podaniu cech charakterystycznych świadczących, że rzecz znaleziona jest własnością 

osoby zgłaszającej po odbiór. 


