Załącznik nr 2
do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Straży Miejskiej w Płocku

Płock, dn. """""""""

DECYZJANR

..

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz.U.z 2015 r., poz. 397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu
zawiadomienia Pana/Pani """""""""""""""""""""............................

odmawiam przyjęcia rzeczy
UZASADNIENIE
W
dniu
"""""""..
Pan/Pani""""""""""
stawił(a)
się w siedzibie Biura Rzeczy Znalezionych i złożył(a) zawiadomienie o znalezieniu przy
ul. """"""""""""""".w Płocku """"""""""""""""""""
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(opis rzeczy)

Jednocześnie Pan/Pani """"""""""""""""""".. oświadczył(a), że nie
zna
osoby
uprawnionej
do
odbioru
rzeczy,
ani
jej
miejsca
pobytu
i wniósł(wniosła) o przyjęcie rzeczy na przechowanie. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy
o rzeczach znalezionych , kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub
nie zna miejsca jej pobytu, niezwłoczne zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezieniarzeczy.
Ponadto zgodnie z ust. 5 ww. artykułu można oddać rzecz znalezioną staroście
z zastrzeżeniami takiego obowiązku wynikającymi z ust. 3-4 tegoż artykułu, które
w niniejszym przypadku nie znajduje zastosowania.
Mając na uwadze ustalony stan faktyczny i treść ww. przepisów , tut. organ na
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, właściwy starosta może odmówić
przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, Chyba że jest to
rzecz o wartości historycznej , naukowej lub artystycznej. Na podstawie dokonanych
oględzin organ stwierdził, że szacunkowa wartość urządzenia takiego, jak przedłożone przez
zawiadamiającego, nie przekracza 100 złotych. Jednocześnie nie budzi wątpliwości, że

""""""""""""""""""""""""""""""""""""".
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""..
(nazwa rzeczy)

nie spełnia przesłanek obligatoryjnego przyjęcia rzeczy, o których mowa w cytowanym
przepisie.
Z tych powodów orzeczono jak na wstępie.

""""""""""""
Pieczęć urzędowa

"""""""""""""
Imię, nazwisko i podpis
osoby uprawnionejdo wydawania decyzji
z podaniem stanowiska służbowego

Pouczenie
Na podstawie art. 127§1-2, art. 129§1-2 k.p.a., a także art. 2 ust. 2 ustawy
o rzeczach znalezionych w zw. z art. 1-2 ustawy z dnia 12 października 1994 r.
o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856
z późn. zm.) oraz §1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r.
w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządów kolegiów odwoławczych
(Dz. U. nr 198, poz. 1925), od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Płocku.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Płockiego (Prezydenta Miasta
Płocka), w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

