Załącznik nr 4
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

PROTOKÓŁ WYDANIA RZECZY ZNALEZIONEJ
…………………………..
(pieczęć i nr sprawy)

Pabianice, dnia ……………………..

RZECZ ZNALEZIONA o nr …………………………..
Nazwa rzeczy, cechy
charakterystyczne
Miejsce znalezienia

Znalazca/ podmiot przekazujący
rzecz
Miejsce przechowywania
Podjęte czynności zmierzające do
odszukania właściciela rzeczy

UWAGI
DANE ODBIORCY

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES (ulica, nr domu, miasto)
1. Oświadczam, iż po okazaniu mi rzeczy znalezionej jestem osobą uprawnioną do odbioru w/w rzeczy
znalezionej.
2. Oświadczam, iż zapoznałam się / zapoznałem się (*) z przysługującym znalazcy prawie zgłoszenia
żądania znaleźnego.
3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż znalazca zagubionej przeze mnie rzeczy zażądał/
nie zażądał (*) znaleźnego i zostanie poinformowany przez Biuro Rzeczy Znalezionych o moich
danych adresowych zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 397 z późn.zm.
4. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 397z późn.zm) uiszczam opłatę w wysokości …………… (słownie: ….……………………….)
tytułem: …………………………………………………………………………………………………
( )

* niepotrzebne skreślić
…………………………………………….
data i czytelny podpis osoby,
której wydano rzecz

……………………………………………..
data i podpis pracownika wydającego rzecz

verte

Protokół wydania rzeczy znalezionej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden przekazano osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, a drugi pozostaje w aktach Biura Rzeczy
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
POUCZENIE
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).

