
Załącznik nr 1 

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 

Wydział Organizacyjny pok.nr 2 

ul. Jasna 1       37-600 Lubaczów 

tel. 16 632 87 02 

 

PROTOKÓŁ – POŚWIADCZENIE 

PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY/PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA              

O ZNALEZIENIU ORAZ PRZYJĘCIU RZECZY* 

1. Data przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy/przyjęcia zawiadomienia o 

znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy*………………………………………………………………………………. 

 

2. Opis rzeczy znalezionej………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

3. Czas i miejsce znalezienia rzeczy…………………………………………………………………………………. 

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

 

4. Dane znalazcy 

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

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Oświadczenie znalazcy 

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

miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej. 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 10 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 

poz.397) nie żądam/żądam* znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy 

znalezionej, przekazanej do Biura Rzeczy Znalezionych. 

 

…………………………………………………………….. 
        (Data i podpis znalazcy) 

 

 

 



6. Decyzja o przyjęciu/o odmowie przyjęcia* rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych. 

W dniu ……………………………………………………………….. przyjęto/odmówiono przyjęcia* 

rzeczy znalezionej omówionej w pkt.2…………………………………….….…………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Omówienie przyczyny odmówienia przyjęcia rzeczy) 

 

 

…………………………………………………………………………….. 
     (Data i podpis merytorycznego pracownika) 

 

7. Pouczenie 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. 

z 2014 r. poz.121 z późn.zm.) znaleziona przez znalazcę rzecz staje się jego własnością 

po upływie roku od dnia doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru i nie 

odebrania przez nią rzeczy, a w przypadku niemożności wezwania osoby uprawnionej 

– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, jeżeli znalazca uczynił zadość swoim 

obowiązkom.. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej 

właścicielem, jeżeli odebrał rzecz w wyznaczonym terminie. 

 

8. Potwierdzam odbiór niniejszego Protokołu – poświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 

1182 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Biura Reczy Znalezionych. 

 

 

……………………………………………………………………… 
       (Data i podpis znalazcy) 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 


