
                                BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH                      
Starostwo Powiatowe w Iławie 

14-200 Iława; ul. Gen. Wł. Andersa 2A 

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

I piętro, pokój 113 tel. (089) 649-07-42 

 

PROTOKÓŁ  Z POSTĘPOWANIA W SPRAWIE RZECZY ZNALEZIONEJ 

 

Znak sprawy OSO.5314. … .20….. 
 

Dane znalazcy: 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………........................................................................ ................. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………..……   

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZNALEZIENIU RZECZY 

zawiadomienie wypełnia znalazca i składa w Biurze Rzeczy Znalezionych 

 

Data złożenia zawiadomienia: …………………..……..…………………………………………………………… 

 

Opis rzeczy znalezionej:   

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Czas i miejsce znalezienia rzeczy: 

………………………………………….…...………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że: 

 podejmuję się przechować rzecz znalezioną i zostałem pouczony o tym, iż przechowywanie jest nieodpłatne, 

o czym stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397) 

 przekazuję znalezioną rzecz do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez starostę 

 

 

Oświadczam, że nie wiem kto jest uprawniony do odbioru znalezionej rzeczy. Nie znam miejsca 

zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru znalezionej rzeczy. 

 

Oświadczam, że za znalezione rzeczy żądam znaleźnego                   TAK/NIE 

 

 

Iława, ………………….        ………………………………….. 

 (data)        podpis znalazcy 
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Pouczenie: 

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. W przypadku gdy rzecz zostanie przyjęta do Biura 

Rzeczy Znalezionych, znalazca może zastrzec, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku Biuro 

Rzeczy Znalezionych zawiadomi 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. 

2. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia 

doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu 2 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. 

3. Starosta informuje osobę uprawnioną do odbioru rzeczy o kosztach przechowywania oraz utrzymania 

rzeczy w należytym stanie, a także o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy. 

4. Starosta wydaje rzecz osobie uprawnionej do odbioru rzeczy po uiszczeniu przez nią kosztów, o których 

mowa powyżej. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z  treścią pouczenia zawartego w poświadczeniu przyjęcia zawiadomienia  

o znalezieniu i przyjęciu rzeczy.  

 

Iława, ………………….        ………………………………….. 

 (data)        podpis znalazcy 

 

 

 

INFORMACJA O PRZYJĘCIU LUB ODMOWIE PRZYJĘCIA RZECZY  

DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH 

wypełnia pracownik Biura Rzeczy Znalezionych 

 

Szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł                            TAK/NIE 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………. 

data i podpis pracownika Biura 

 

 

INFORMACJA O ODBIORZE RZECZY ZNALEZIONEJ 

 

Dane osoby uprawnionej/Znalazcy 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………......................................................................................... 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………..   

 

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do odbioru rzeczy znalezionej, kwituję odbiór rzeczy znalezionej . 

 

        Iława, ………………….       ………………………………….. 

 (data)                  podpis  
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Potwierdzam zgodność opisu rzeczy znalezionej podanego w oświadczeniu osoby uprawnionej z opisem 

wynikającym z zapisów ewidencyjnych Biura. 

Koszty przechowywania, utrzymania rzeczy oraz poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy wynoszą: 

………… zł. 

Koszty dotyczą: …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ustalona opłata z tytułu kosztów została przekazana Staroście Powiatu Iławskiego jako organowi 

przechowującemu w dniu …………….. na konto bankowe/ wpłacona do kasy Starostwa Powiatowego w Iławie, 

nr dowodu wpłaty……………………….. 

 

…………………………………. 

data i podpis pracownika Biura 

 


