STAROSTA OŚWIĘCIMSKI
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
Oświęcim, 9 lutego 2021 r.
Znak sprawy: ORG.5314.1.2021
Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 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 oraz
nieustalenia osoby uprawnionej
STAROSTA OŚWIĘCIMSKI
WZYWA
osobę uprawnioną do odbioru niżej wymienionej rzeczy znalezionej
i przechowywanej w Biurze Rzeczy Znalezionych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim (pokój 111, I piętro).

Lp.

Nr sprawy

1.

ORG.5314.1.2021

Opis rzeczy znalezionej

Plik kluczy

Data
znalezienia

Termin upływu
ważności
wezwania

Termin
odbioru
depozytu

01.02.2021 r.

01.02.2022 r.

01.02.2023 r.

Rzeczy znalezione można odebrać w Biurze Rzeczy Znalezionych, pokój 111, I piętro, czynnym
w godzinach pracy urzędu:
w poniedziałek, środę, czwartek od 7.30 do 15.30
we wtorek od 7.30 do 17.00
w piątek od 7.30 do 14.00
Odebrania rzeczy znalezionej przez osobę uprawnioną nastąpi po wypełnieniu stosownych
dokumentów, okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem po złożeniu
szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności
oraz uiszczeniu opłaty za poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.
Pouczenie:
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.
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.
Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone
prawa rzeczowe.

z up. Starosty
Beata Chmielowska
Sekretarz Powiatu

