Załącznik nr 4
do Regulaminu Biura RzeczyZnalezionych w
Straży Miejskiej w Płocku

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
W STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

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

Nr ...............
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 397), poświadczam przyjęcie od Pana/Pani ……………...........................................................
zam. w ........................................... przy ul. .................................………………………………….
zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy*
...........................................................................................................................................................,
którą znaleziono dnia .............................. o godz. .............................. w ........................................
Znalazca żąda znaleźnego (tak / nie*).
....................................................................
(czytelny podpis osoby uprawnionej do wydania
poświadczenia)

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 nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec
przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący

1

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.
2. 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 gminy po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

Oświadczam, że zapoznałem z treścią pouczenia zawartego w poświadczeniu znalezienia rzeczy.

………………………………………
/data i podpis znalazcy/

Kwituję odbiór poświadczenia: ……………………………………
/data i podpis znalazcy/

* niepotrzebne skreślić
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