
Załącznik nr 2 do Regulaminu
 Biura Rzeczy Znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM

21-300 RADZYŃ PODLASKI, UL. GWARDII 4
tel. 83 352 88 96,  e-mail: obywatelski@pra.pl

Nr ewid.: ...........................
                      

                                              
P O Ś W I A D C Z E N I E  

przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo 
znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy znalezionej*

Poświadcza się, że: ......
….........................................................................................................,

(imię i nazwisko)

zamieszkały/ła w:
…...............................................................................................................,

(adres)

telefon:             
...................................................................................................................,

złożył/a w dniu: ..….......................... zawiadomienie o znalezieniu następujących rzeczy:

LP
WYSZCZEGÓLNIENIE 

I DOKŁADNY OPIS RZECZY

ILOŚĆ
JEDNOSTKA

MIARY

1

2

3

4

Znalazca oświadczył/a, że ww. rzeczy znalazł/a w dniu .................................. o godz. ..............

(podać dokładne miejsce i okoliczności towarzyszące znalezieniu):

1



Znalazca oświadczył/a, że wie / nie wie* kto jest uprawniony do odbioru rzeczy.

Znalazca żądał/a / nie żądał/a* znaleźnego.

Znalezione rzeczy pozostają w przechowaniu znalazcy / znalazca oddał/a na przechowanie
organowi odbierającemu zawiadomienie*.

Poucza się o treści art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), stanowiącego, że: „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.”.

Poucza się o treści art. 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 397), zgodnie z którym:
„1.  Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać 

znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie
najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. 

2. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, 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  miesiąca  od  dnia  zawiadomienia  go  o  wydaniu  rzeczy.  Przechowujący
informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.” 

Jednocześnie informuje się, że zawiadomienie o którym mowa w art. 10 ust. 2 ww. ustawy
zostanie wysłane na podany w protokole adres zamieszkania. W przypadku zmiany adresu
należy na piśmie powiadomić  Biuro Rzeczy Znalezionych. W razie zaniedbania powyższego
obowiązku doręczenie pisma pod podanym w protokole adresem ma skutek prawny. 

ADNOTACJE URZĘDOWE

............................................................
(podpis uprawnionego pracownika)

Otrzymują:
1. Znalazca
2.  Biuro Rzeczy Znalezionych

Kwituję odbiór poświadczenia:

............................................................
(podpis znalazcy)

* - niepotrzebne skreślić

2


