
Zarz4dzenie Nr 9% nl
Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia..9!... sierpnia 2017r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz.U.22075 r.poz.397)w zwiqzku z $ 13 pkt2 zalqcznikado Regulaminu Organizacyjnego
UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku, stanowi4cego zaNqcznik do zarzqdzenia Nr 543115
Prezyderxa Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu
orgarnzacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokur, zarzqdzarn co nastgpuje:

s1

Ustala sig regulamin prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych, stanowi4cy zal4czntk
do niniej sz ego zarzEdzenia.

$2

Traci moc zarzqdzenie Nr 752115 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionyclf .

$3

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Dyrektorowi Departamentu
Obslugi Urzgdu.

$4

Zarzqdzerie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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'ZmienionegozarzqdzeriamiNr 1021/15 zdnra24listopada2}llr.,Nr949/16 zdnia2S wrzesnia 2076r.,
Nr 432117 z dnia06 kwiefiria 2077 r. oraz Nr 528117 z dnia29 kwietnia 2017 r.
2 ZmienionegozarzqdzeniamiNrT65/16 zdna}4sierpnia 2016r.,orazNr gO7/17 zdnia25 lipca2}Il r.
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Zalqcznik ^,\i ;;;;;d,"n u N,.?.! 6 . r n
Prezydenta Miasta
Bialeeostoku
z dfi; 0!. nwrulp-...20 t7 r.

I

Regulamin Biura Rzeczy Znaleziony ch

$1

1. Biuro Rzeczy Znalezionychzwane dalej "Biurem' prowadzone jest
w Departamencie Obslugi Urzgdu, Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

2. Biuro Flzeczy Znalezionych mieSci sig w budynku Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, ul. I Armii Wojska Polskiego 212

3. Godziny przyjEd interesant6w w sprawachrzeczy znalezionych:
poniedziaiek : 8.00- I 6.00
wtorek - pi4tek: 7.30-15.30
tel. (85) 869-62-43 kom. 519 818 907

$2

Biuro Rzeczy Znalezionych dziaNa wedlug obowi4zuj4cychprzepis6w prawa tj.:

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczac)t znalezionych (Dz.U. z 2075 r. poz. 397);
2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z2016r. poz. 380 zpoLn.

zm.):

s3

Przedmiotemdzialalno(;ciBiuraRzeczyZnalezionych jest:

1. Prowadzenie postgpowaf w sprawie odbieran ia zawiadomiefr o znalezieniu rzeczy;
2. Przyj mowani a i przechowywania rzeczy znaleziotty ch;
3. Poszukiwanie os6b uprawnionych do odbiorurzeczy znalezionych;
4. Udzielanie wyjaSnief osobom zglaszaj4cym istnienie ich praw w tyrn informowanie

zainteresowanych o po si adan y clt rzeczach;
5. Ewidencj onowanie rzeczy znalezionych;
6. Wydawanierzeczy znalezionych osobom uprawnionym (wla5cicielowi htb znalazcy)
7. Prowadzenie spraw zwtqzarrychze sprzedaZqrzeczy w drodze licytacji publicznej ;

8. Prowadzenie magazynu rzeazy znd.ezionych.

s4

Do Biura Rzeczy znalezionych przyjmowane sqrzeazyi

1. Znalezione na terenie Miasta Bialegostoku lub znalezione ptzez osobg posiadaj4c4
miejsce zamieszkania w Bialyrnstoku o tle znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich
odbioru iub nie zna miejsca jej pobytu.

2. Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu
otwartyrn dla publiczno6ci albo Srodku transportu publicznego nie odebrane przez
osobg uprawnion4 od wlaSciwego zarzqdcy, po uplywie 3 dni.
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t.

Rzeczy, kt6rych cechy zewnEtrzne lub umieszczone na nich znaki szczeg6lne
wskazuj4, ze stanowi4 one sprzgt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku
znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczeg6lnoSci legitynacji, ksi4zeczki lub
zaSw iadczeni a woj skowe go alb o k arty p owo Lanra.
W przypadku przekazania do biura dokument6w d. dowodu osobistego, paszportu,
dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy,legitynacji emeryta - rencisty, karty miejskiej,
legitymacji osoby niepelnosprawnej, legitymacji studenckiej, legitymacji szkolnej,
karty bankomatowej platniczej, polis ubezpieczeniowych itp. bgd4 one ntezwlocznie
przekazywane organom, kt6re je wydaly.

$s

Odbieranie zawiadomieniao znalezionej rzeczy orazpnylgcierzeczy naqechowanie, Biuro
potwiudza w sponqdzonym Protokole - PoSwiadczeniu kt6rego wz6r stanowi zal4cmtk
Nr 1 i zal4cznikNr 1A do regulaminu @ns,lgcieneczy odosoby fizycmej - zal4czrikNr 1),
(pmylEcie rzeczy od insfftucji - zal4czrik Nr 1 A)
Protok6l - PoSwiadczenie odbierania zawiadoritenia o znaledonq rzeczy oraz pnylEcie
rzeezy na przechowante sprz$za sig w dw6ch jednobrantqcych egzemplanacl! po jednym
egzunryIarza dla zrtalazcy i biura

$6

Biuro Rzeczy Znalezionych odmawi a przyjgcia

i. Rzeczy nie posiadaj4cych Zadnej wartoSci lub o wartoSci szacunkowej nie pndtaczq4ce4
100 zlotych, chyba 2e s4 to rzeczy o wartoSci historycmej, naukowej lub artystycznej,

2. Rzeczy, co do kt6rych zachodzi podejrzenie, Le zostaly porzucone z zamiarem
wyzbycia sig wlasnoSci

3. Rzeczy kt6rej posiadanie wymaga pozwolenia, w szczeg6lnoSci brof, amunicjg,
matenaNy wybuchowe albo dow6d osobisty lub paszport, niezwlocznie oddaj e rzecz
najblizszej jednostce organizacyjnej Policji, a jeheh oddanie rzeczy wiqzaNo by sig
z zagroLeniern Zycia lub zdrowi a - zawiadarrria o miejscu w kt6rym rzecz sig znajdqe.

4. Rzecz stanowila depozyt w postgpowaniu prowadzonym w oparciu o odrgbne
przepisy;

5. Rzecznale2y do grupy produkt6w niebezpiecznych, tatwopalnych lub wybuchowych;
6. Rzeczy,l{6rychpnechowywanie jestniemoAiwe,aw szczeg6lnoSci artylfl*y spoz;ywcze;.
7. Zwierzqt,kt6re zabNqkaly sig lub uciekly.

Odmowa przylgclra rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazc.g albo wla5ciwego
zarzEdq budynku, pomieszczenia albo Srodka kansportu publicznego do postpieniazrzeczqwedlug
swojego vzrm'rua.

Odmowa pnylgcia na przechowanie rzeczy pnez Biuro Rzeczy Znalezionych kt6rego wz6r
odmowy stanowi zalqcznik Nr 2 i zalqcmikNr 2A do regulaminu (odmowa pnTlEcia od osoby
f,zyczne4 - zal4czrik Nr 2),(odmowa pr4jgc'a od irst5aucj i - zalqcmlkNr z I\).

$7

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi r6wnie? poszukiwania os6b uprawnionych do odbioru
rzeczy'.

1. W ptz5lpadku ustalenia nazwisk4 adresu zamreszkanra albo siedziby osoby uprawnionej
do odbioru rzesry, Biuro niezwlocznie wzywa tg osobg do odbioru rzeczy. Wz6r
zawiadomienia stanowi zal4cznik Nr 3 do regulaminu.
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Wystgpuje z wnioskiem do organu prowadzqcego wlaSciw4 ewidencjg, rejestr lub
zbr6r danych o udzielenie informacji umoZliwiaj4cych ustalenie adresu osoby
uprawnionej do odbioru rzeczy.
W przypadku gdy brak jest mozliwoSci dorgczenia osobie uprawnionej wezwania
do odbioru rzeczy lub osoba ta jest rieznana, a szacunkowa wartoSd rzoczy przel<racza

100 zlotych, Biuro dokonuje wezwania na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu
Miejskiego w Biatrymstoku,przez okres roku,licz4c od dnia znalezieniarzeczy, oraz
zamieszcza ogtroszenie o rzeczach znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej;
W uzasadnionych przypadkach kiedy wartoSd rzeczy przekracza 5000 zlotych
zarrrieszcza ogloszenie w dzienniku o zasiggu lokalnym lub og6lnopolskim.

$8

Biuro prowadzi Ewidencjg rzeczy znalezionych, zawteraj4c4 nastgpuj4ce dane:

1. hczbaporz4dkowa sprawy,
2. datg odebraniazawradorntenia o znalezienurzeczy ipnylgciarzeczy naprzechowanie,
3. imig, nazwisko i adresznalazcy,
4. opisrzeczy znalezionej (rodza1, iloS6, cechy charakterystycznq czas i miejsce znalezieria),
5. miejsce przechowywaniarzeszy,
6. data wyslania powiadomieni4
1. datg wydaniarzeczy osoby uprawnionej oraz imig, nazwisko i adres.

8. data likwidacjrrzeczy, kt6re przeszly na wlasnoSd Miasta Bialystok,
9. uwagi.

se

Wydawani e rzeczy znalezionych osobom uprawnionyrn:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy winna okreSli6 jakq rzecz zgubila
zuwzglEdnieniem czasu i miejsca jej zgubienia orazjej opisem (charakterystyczny
wygl4d, bqdL inne znaki szczeg6lne). Wz6r protokolu wydania rzeczy stanowi
zalqcznik Nr 4 (protok6l wydani a rzeczy wlaScicielowi) do regulaminu.
Przedstawii dowody stwierdzaj4ce posiadanie zagubionej rzeczy (np. dow6d zakupu
przedmiotu, numery seryjne, wlasne oznaczenia b4dZ opis widocznych Srodk6w
zuLycia)

Przed wydaniem rzeczy z Bi;.xa Rzeczy Znalezionych osoba uprawniona do odbioru
rzeczy zobowi1zana jest do uiszczenia koszt6w przechowywania oraz utrz5rrnanra
rzeczy wnalezytyrn stanie, atakhe kosz6w poszukiwania.
W przypadku wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie
zamieszkanta albo siedziby Biuro niezwNocznie zawiadamia znalazc7, kt6ry zahqdat
znaleLnego. Zawradomienie wysyla sig na adres znalazcy w wydanlmr protokole -
poSwiadczeniu.

$10

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobg uprawnion4 do
jej odbioru w ci4gu roku od dnia dorgczenia jej wezwaria do odbioru, a w przypadku
niemo2noSci wezwania do odbioru - w ci4gu dw6ch lat od dnia znalezienia rzeczy,
Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadomi o tym znalazcE oraz wzywa go do odbioru
rzeczy w terminie nie kr6tszym ni2 dwa tygodnie, z pouczeniem, 2e w przypadku
nieodebrania rzeczy w tym terminie jej wtaScicielem stanie sig Miasto Bialystok -

2.
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Miasto na prawach powiatu. Wz6r zawiadomienia stanowizalqcznik Nr 5 (wezwanie
znalazca) do re gulaminu.
Wydanie rzeczy znalazcy nast4pi po wczeSniejsz5rm poinformowaniu znalazcy
o kosztach przechowywania oraz utrzymania rzeazy w naleZlrtym stanie, a takhe
o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy o ile o nie wyst4pila
i po uiszczeniuprzez ni4 tych koszt6w. Wz6r zafwiadczenia stanowi zal4cznikNr 5A
(zalwtadczenie dla znilazcy o nabyciu wtasnoSci) do regulaminu.

$11

W przypadku przyjEcia do Biura rzeczy, kt6rych cechy zewnEtrzne lub umieszczone
na nich znakr szczeg6lne wskazuj4, 2e stanowi4 one sprzgt lub ekwipunek wojskowy
otazw przypadku znalezieria dokumentu wojskowego, a w szczeg6lnoSci legitymacji,
ksi42eczki lub zafwiadczeria wojskowego aho karty powolania, zostan4 one
nremvlocznteprzekazanenajblihszeljednostce organtzac5qnej Zandarmerii Wojskowej.
Wydanie rzeczy, kt6rej posiadanie w).rnaga pozwolenia, moze nast4pi6 dopiero po przedlozeniu
przez osobg uprawnion4 do odbioru rzeczy wuimegopozwolenia

$12

1. Rzeczy ztalezione przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych przechowyrvane
sqw magazr,znie w warunkach zapewniaiqcych ich bezpieczehstwo i trwaloSi.

2. Pieniqdze przyjgte do Biura po sporz4dzeniu dokladnego ich opisu przekazywane
s4 na rachunku sum depozytowych lJrzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

s13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszyrn Regulaminie zastosowanie maj4 przepisy
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz inne przepisy obowi4zuj4ce
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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Zalqcznik Nr I do Regulaminu
Biura Rzeczy Znalezionych

Biatystok,. . . . . . . .

PROTOKOI. _ POSWIADCZENIE NR

odebrania zawiadomienta o znttezieniu rzeczy oruzJbez przyjgcia rzecry na przechowunle przez Biuro
Rzeczy Znilenonych

Podstawa prawna:
kt. 13 ustawy zdnia2Olutego 2015r.orzeczachznalezionych(Dz.U.z20l5,poz.397).

1. W dniu
Znalazca:
zamieszkaty'.
Zawiadomil o znalezienit'.

Czas i miej sce ztalezienia:

3. Przechowywanie rzeczy'.
a) Znalazca przekuzqe znalezion4 rzecz na przechowanie w Biurze Rzeczy

Znalezionych prowadzonym w Urzgdzie Miejskim w Bialymstoku, ul. I Armii
Wojska Polskiego 212, telefon: 85 869 6243; kom. 519 818 907. Znalazca oSwiadcza,
ip nraleziona rzecz bgdzie przechowywarn przez nralazc7 w nastgpuj4cym miejscu

4. Znalazca zostal poinformowany o ptzystuguj4cym mu prawie zgloszenia 24dania znalelnego
w wysoko6ci lll0 wartoSci rzeczy oraz o zasadach nabycia wlasno6ci rzeczy znalezionej w
przypadku bezskutecznego uplywu terminu do odbioru rzeczy przez osobq uprawnion4.

5. ZnaleLne
a) Znalazca zglasza Z4danie znale1nego.
b) Znalazca nie zg)asza Z4dartta znalelnego.

6. Nabycie wlasnoSci
a) Znalazca zglasza wolg nabycia wtrasnoSci znalezionq rzeczy w pr4padku

bezskutecznego terminu uplywu do odbioru rzeczy przez osobg uprawnion4.
b) Znalazca nie zglasza woli nabycia wlasnoSci znalezionej rzeczy w prz5padku

bezskutecznego terminu uplywu do odbioru rzeczy przez osobg uprawnion4

Protok6l-po$wiadczenie sporz4dzono w dw6ch egzemplarzach, z ld.orych jeden przekazano znalazcy
rzeczy) a drugi pozostaje w aktach Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

podpis przyjmq4cego
rzeczna przechowanie

podpis znalazcy rzeczy
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POUCZENIE
Znalazca przechowujqcy rzecz, kt6ry uczynil zadoit swoim obowiqzkom, mo2e 2qdat od osoby uprawnionej do

odbioru rzeczy (wtaiciciela) znaleinego wwysokoici jednej dziesiqtej wartoici rzeczy, jeieli zglosil swoje roszczenie
najp6iniej w chwili ttydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowwana przez
znalazcg, znalazca moie zastrzec wobec przechowujqcego (starosty), 2e bgdzie 2qdal znale2nego. W takim przypadku
przechowuiqcy zawiadamia znalazcg o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania
albo siedziby, a znalazca mo2e zglosil hqdanie znale1nego w terminie miesiqca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy.
Przechowujqcy informuje o tym osobg uprawnionq do odbioru rzeczy.

LV przypadku gdy rzecz znaleziona nie zostala odebrana przez osobg uprawnionq do jej odbioru, w terminie
okreilonym w art. 187 Kodeksu cwilnego, tj. w ciqgu roku od dnia dorgczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku
niemo2noSci wezwania - w ciqgu dw6ch lat od dnia jej znalezienia, rzecz staje sig utasnoSciq znalazcy, je2eli uczynil on
zadoit swoim obowiqzkom. Je2eli jednak rzecz zostala oddana staroscie, znalazca staje sig jej wtascicielem, je2eli rzecz
odebrat w Wznaczonw przez staloste terminie nie lcr6tszym ni2 2 tygodnie. W przypadku nieodebrania rzeczy w tym
terminie jei wlaicicielem stanie sig powiat. Starosta wydaje znalazcy, kt6ry odebral rzecz, zaswiadczenie stwierdzajqce
upllna tetmin6w przechowania rzeczy oraz zawierajqce informacjg o wydaniu rzeczy. Starosta wydaje rzecz po uiszczeniu
przez znalazcg koszt6w przechowania oraz utrzymania rzeczy w nale2ytym stanie, a tak2e koszt6w poszukiwania osoby
uprawnionej do odbioru rzeczy.

7-f-



Zalqcznik Nr lA do Regulaminu
Biura Rzeczy Znalezionych

Bialystok,. ....... r.

PROTOKOI, _ POSWIADCZENIE NR

odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjgcia rzeczy na przechowanie
przez Biuro Rzeczy Znalezionych
Podstawa prawna:
Art. 13 w zawrqzku z art. I ust. 1 ustawy z dnia 20
(Dz. U. 22015,po2.397) .

1. W dniu.
Przekazuj4cy
z siedzibq
zawi adomiL o znalezieniu:

lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

Czas i mteJsse znalezienia

3. Przechowywanie rueczy:
Znalezionq rzecz przekazano na przechowanie w Biurze Rzeczy Znalezionych
prowadzonym w UrzEdzie Miejskim w Bialymstoku, ul. I Armii Wojska Polskiego
2l2,telefon: 85 869 6243; kom. 519 818 907.

Protok6l-poSwiadczenie sporzqdzono w dw6ch egzertplarzach, z kt6rych jeden przekazano
przekazuj4cemu rzeczy, a drugr pozostaje w aktach Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

podpis przyjmujqcego
rzecz na przechowanie

podpis przekazaj1cego

ilTtE.firD{tN1'
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Zalqcznik Nr 2 do Regulaminu
B iura Rzeczy Znaleziony ch

Bialystok,. ........ r.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz. U. z 2015, poz. 397).

odmawiam
przyjgcia na przechowanie przez Biuro Rzeczy Znalezionychrzeczy znalezionej

przez
zamieszkalego

ze wzglgdu na to, 2e szasxtkowa wartoill rzeczy nie przekracza 100 zN oraz ze, rzecz
nie ma wartoSci historycznej, naukowej lub artystycznej.

Opis rzecz:t znalezionej :

Czas i miejsce znalezieria:

Znalazca zostaN poinformowany o przysluguj4c)4rn mu na podstawie art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 397) o rzeczach znalezionych
prawie post4pienia z rzeczq wedlug wlasnego uznania.

Dokument niniejszy sporzqdzono w dw6ch egzemplarzach, z kt6rych jeden przekazano
znalazcy rzeczy, a drugi pozostaje w aktach IJrzEduMiejskiego w Bialyrnstoku.

podpis odmawiaj4cego
przyjEciarzeczy

podpis znalazcyrzeczy

ctr h*b Truskalaski
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Zalqcznik Nr 2A do Regulaminu
B iur a Rz eczy Zn al eziony ch

Bialystok, ...... r.

Na podstawie art.12 ust. 4 ustawy z dnia2O lutego 2015 r. (Dz.U.22015,po2.397) o
rzeczachznalezionych.

odmawiam
przyjgcia na przechowanie przezBiuro Rzeczy Znalezionychrzeczy znalezionej

w
adr es znalazcy instytucj o nalne go :

zewzglEdunato,2e szacunkowa wartoS1 rzeczy nie przel<racza I00 zl. oraz Le, rzeeznie ma
wartoSci historycznej, naukowej lub artystycznej.

Opis rzecz:t znalezionei

Czas i miejsce znalezienia:

Znalazca zostaL poinformowany o przysluguj4cym mu na podstawie art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 397) o rzeczach znalezionych
prawie post4pienia z rzeczq wedtug wlasnego uznania.

Dokument niniejszy sporzEdzono w dw6ch egzemplarzach, z kt6rych jeden przekazano
przekazuj}cemu rzeczy, a drugi pozostaje w aktach tJizgduMiasta Biatvstok.

podpis odmawiaj4cego
przyjgciarzeczy

podpis przekazqqcego
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Zalqcznik Nr 3 do Regulaminu
B iura Rz eczy Znalezionych

Pan/Pani

Zgodme z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.
U.22015 r.,po2.397)

zawiadamiam

2e w Biurze Rzeczy Ztalezionych w Bialyrnstoku przy ul. I Armii Wojska polskiego 2/2
prowadzonym przez rJ rzTd Miej ski w Bial5nnstoku przechowywany j est. . . . .

W zwrqzku z powyhszym wzryarn Pana do odbioru rzeczy w terminie jednego roku
od dnia dorgczenia niniejszego pisma. Po tym terminie prawo wtasnoSci do rzeczy przeldzie
na wlasnoSl znalazcy, o ile odbierze rzecz w wyznaczon>lrn terminie. W przypadku nie
odebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie jej wlaScicielem, na mocy art. lg ust. 1
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. rJ. z 2015 r., poz. 397), stanie
sig m. Bialystok.

Wyzq wyrnieniony depozytmohnaodebrad w Biurze Rzeczy Znalezionych tel.: g5 g69 6243;
kom. 519 818 907 w dni robocze:

- poniedzialek w godz. 8.00-16.00
wtorek-pi4tek w godz.7.30- 15.30

po oplaceniu koszt6w przechowania oraz utrzymania rzeczy w nalezytym stanie
i poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru w wysokoSci.... . ........ Oplaty
mozna dokona6 got6wk4 w kasie Urzgdu Miejskiego przy uI. Slonimskiej 1 lub przelew"r" 

"ukonto:.
W tytule wplaty proszg wpisad

Dow6d wplaty nale?y przedstawi(, przy odbiorze rzeczy.

Sprawg prowadzi:

PR.EZ,Y&b]NT

drhab.Tt
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Zalqcznik Nr 4 do Regulaminu
B iura Rzeczy Znaleziony ch

Bialystok,. ... .....r.

Protok6l

lYdania osobie uprawnionej rzeczy znalezionej przechowywanej przez Biuro Rzeczy
Znalezionych prow adzone przez TJrzqd Miej ski w Bialymstoku

W dniu pan/pani ....
zarfl. .

legitynuiacemu/ej sig dowodem osobistyrn lub paszportem (serianr;.
wydanyrn przez.
OdebraNla depozyt wpisany pod poz. ......ewidencji magazynowej rzeczy
znalezionych:

(Opis rzeczy znalezione4). . .. . .

Prawo do rzeczy ustalono na podstawie

oswiadczam, iz po okazaniu mr rzeczy znarezionejjestem osob4
rzeazy znalezionq.

oSwiadczam, i2 zapoznaNam siE I zapoznaNem (*) riu z przysNugulqcym znalazcy prawie
zgjoszenia Lqdania znalelnego .

oSwiadczam , 2e zostalem poinformowany, i2 znalazcazagubionej przeze mnie rzeczy zu2qdal
I nie zuZqddt G) znalefinego.

Wyraaam zgodE I nie wyru2arn zgody (*') nu udostgpnienie znalazcy moich danych osobowych
w zakresie niezbgdnym do realizacji zadinBiura Rzeczy znalezionyclt.

Zgodnie z att.l8 ust.l i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczac.h znalezionych (Dz. tJ. z
2015 r. poz. 397) uiszczarn oplatg w wysokoSci.... .

(slownie. ......)

zwolniono z oplaty*

Protok6l sporzEdzono w dw6ch egzernplarzach, z kt6rych jeden przekazano osobie
uprawnionej do odbioru rzeczy, a drugi pozostaje w aktalh Biura R)eczy Znalezionych
urzgdu Miejskiego w Bialymstohtwrazz dowodem dokonania oplaty.

uprawnion4 do odbioru dw

Czytelny podpis osoby uprawnionej

rAsT3.

ctr ln Truskciaski

Podpis wydaj4cego
rzecz

&-
o(." '."2a|ilc



( *) niepoftzebne skreSli6

POUCZENIE
Znalazca przechovn$qcy rzecz, kt6ry uczynil zadoSt swoim

odbioru rzeczy (utaSciciela) znaleinego wwysokoSci jednej dziesiqtej wartoici
najp6iniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W
znalazcA, znalazca mo)e zastrzec wobec przechow,tiqcego (starosty), 2e bgdzie
przechowujqcy zawiadamia znalazcA o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej
albo siedziby, a znalazca mo2e zglosit 2qdanie znaleinego w terminie miesiqca od
Przechowujqcy infortnuje o tym osobg uprawnionq do odbioru rzeczy.

mo2e 2qdat od osoby uprawnionej do
rzeczy, jeLeli zglosil swoje roszczenie
gdy rzecz nie jest przechowryana przez

znaleinego. W takim przypadku
oraz o jej adresie zamieszkania

zawiadomienia go o wydaniu neczy,



Zalqcznik Nr 5 do Regulaminu
B iur a Rz e czy Znal eziony ch

Bialystok, ..... r.

Pan/Pani

Zgodnie z arr. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.z20l5r. poz.397)

zawiadamiam,

IASTA

6usa Truskolaski

2e na podstawie art. 187 Kodeksu cywilnego ( Dz. rJ z 2016 r. poz. 3g0 z p61n. zm.)z dniem . nabyNa Pani/Pan prawo wlasnoSci do przekazanej w dniu
do Biura Rzeczy Znalezionych w Bialymstoku przy ol f .t"-ii Wojska

Polskiego 2/2 prowadzonego przez lJrz1d Miejski w Bialymstot<u, rzeczy znalezione! -
opisanej w protokole - poSwiadczeniu nr

W zwiqzkuzpowylszymwzywamPani{Panado odbioru depozytu w terminie 2l dn1
od dnia dotEczenia niniejszego pisma. W przypadku nie odebrania-rueczy w wyznaczonym
terminie j ej wlaScicielem, na mocy art. 19 ust. i ustaw y o rzeczaclt znalezionych, stanie sig m.
Bialystok.

wyzq wymieniony depozytmohnaodebrai w Biurze Rzeczy Znalezionych tel.: g5 g69 6243;
kom. 519 818 907 w dni robocze:

- poniedzialek w godz. 8.00-16.00
wtorek-pi4tek w godz.7.30- 15.30

po oplaceniu koszt6w przechowania oraz utrzymania rzeczy w nalez5rtym stanie
i poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru w wysokoSci .. .. . .. . .. . .. Oplaty
moZna dokonai got6wk4 w kasie Urzgdu Miejskiego w Bialyrnstoku ul. Slonimska 1 lub
przelewem na konto:...
W tyfule wplatyproszg wpisai.

D ow6 d wpl aty nale?y prz edstawi 6 pr zy o dbi orze r zeczy .

Sprawg prowadzi:

/--v-
&.d.&Eoh.





Zalqcznik Nr 5A do Regulaminu
B iura Rzeczy Znalezionych

Bialystok,. ......... r.

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczachznalezionych (Dz.U.
z 20 | 5, poz. 397) zafwiadczam,
ze w dniu wydano znalazcy
Pani/Panu
Zamieszkalemu/ej .

legitymuj4cemu /ej sig dowodem osobisbm lub paszportem (seria nr).
wydanym przez.

?:::#.:rtT.ozvt 
wpisanv pod poz. . ..ewidencji masazwowei rzeczy

ld6r4przekazallanaprzechowanie do Biura Rzeczy znarezionych w dniu
przy protokole - poSwiadczeniu ff ....

Znalazca nabyl prawo wlasno6ci rzeczy na podstawie arl', IBT Kodeksu cywilnego z dniem
tj. z dniemuplywu terminu przechowania rzeczy.

Dokladny oois rt"cty =nale.ionei. kt6ra stala sig *lusnoscq r.r'ala=c,tr,

Czas i mieisce znalezienia:

Podstawa prawna nabvcia prawa wlasnoSci:
(art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych)
,,W przypadku gdy rzecz znaleziona nie zostala odebrana przez osobq uprawnionq do jej odbioru,
wterminie okreSlonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, wlaSciwy sfarosfa zawiadamia otym znalazcq
oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie kr6tszym ni2 2 tygodnie, z pouczeniem, 2e
w przypadku nieodebrania Teczy w tym terminie jej wlaScicietem stanie sig powiat. Przepisy art. 1g
ust. 1 i2 stosuje siq odpowiednio."
(art. 187 Kodeksu cywilnego)
"Art. 187..51. $zecz znaleziona, kt6ra nie zostanie przez osobq uprawnionq odebrana w ciqgu roku
od dnia dorgczenia iei wezwania do odbioru, a w przypadku niemoznoSci wezwania - w ciqgi dwoch
lat od dnia iei znalezienia, sfaT'e srg wlasnoSciq znalazcy, jeileli uczynil on zadoS1 swoim obiwiqzkom.
JeZeli iednak rzecz zostala oddana staroScie, znalazca s/ale srg jej wtaScicielem, jezeti rzecz odebral
w wyznaczonym przez sfarosfg terminie."

Zaiwiadczenie sporz4dzono w dw6ch egzemplarzach z kt6ryeh jeden przekazano znalazcy
rzeczy, a drugi pozostaje w aktach Biura Rzeczy Znalezionych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

Podpis wydaj4cego
rzecz

Czytelny podpis znalazcy rueczy

PREZ\ nrN?klAs"rA
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