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   OR.5314.1.2020 

…………………………                                                                   Toruń, dnia 6 marca 2020 r. 

               (nr sprawy) 

 

WEZWANIE 

DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ 

 

Działając w oparciu o art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych 

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz.908),  

- z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub 

osoba ta jest nieznana 

wzywa się 

 

osobę uprawnioną (właściciela lub osobę posiadającą inny tytuł prawny) do odbioru rzeczy 

znalezionej w Złejwsi Wielkiej przed sklepem Biedronka  w dniu 8.10.2019 r., tj. rzeczy                             

o wartości szacunkowej 450 zł - przechowywanej w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa 

Powiatowego w Toruniu: 

 

Jednocześnie informuje się, że: 

1) osoba uprawniona (właściciel lub osoba posiadająca inny tytuł prawny), winna zgłosić się 

osobiście do Biura Rzeczy Znalezionych (prowadzonego w ramach Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich) Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 

4-6 – w godzinach urzędowania Starostwa; 

2) termin upływu ważności wezwania 07.10.2020; 

3) rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem złożenia wniosku o wydanie rzeczy 

znalezionej z dokładnym jej opisem świadczących, że rzecz jest własnością zgłaszającej się 

osoby lub po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo własności (dowód zakupu, 

numer seryjny, itp.); 

4) koszty przechowywania rzeczy znalezionej oraz koszty poszukiwania, o ile wystąpiły, 

ponosi uprawniony do odbioru rzeczy (do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru). 

Niepokrycie kosztów uniemożliwi wydanie rzeczy; 

5) Biuro Rzeczy Znalezionych nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny przekazanej 

i przechowywanej rzeczy; 

6) zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego 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. 

 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego                  

i Spraw Obywatelskich Teresa Gryciuk 
         (Pieczęć urzędowa, imię, nazwisko i podpis 

 osoby uprawnionej  z podaniem stanowiska  służbowego) 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 

06.03.2020 r. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: 


