
ZARZĄDZENIE NR 16/2013
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2001 r. Nr.142, 
poz.1592 ze zm.), oraz § 24 ust. 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej, stanowiącego zał. Nr 1 do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 r., ze zm. zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin Biura Rzeczy Znalezionych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta

Józef Matysiak
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013

Starosty Rawskiego

z dnia 19 września 2013 r.

RegulaminBiura Rzeczy Znalezionych

§ 1. Biuro Rzeczy Znalezionych,zwane dalej „Biurem” prowadziWydziałPolityki Społecznej Starostwa

Powiatowegow RawieMazowieckiej.

§ 2. Przedmiotemdziałalności Biura jest:

1. Przyjmowaniedo depozytu i przechowywanie rzeczy znalezionychna terenie powiatu rawskiego.

2. Udzielanie informacji o posiadanychdepozytach oraz prowadzenie poszukiwań osób uprawnionych.

3. Wydawanie depozytów lub ich sprzedaż.

4. Likwidacjaniepodjętychdepozytów.

§ 3. 1. Rzeczy znalezione i dostarczone do Biura przechowujesię w magazynie depozytów lub w banku

obsługującymStarostwo Powiatowew RawieMazowieckiejdo czasu:

1) odbioru przez właściciela;

2) odbioru po spełnieniu przewidzianychprawemwarunkówprzez znalazcę;

3) likwidacjiniepodjętegodepozytu lub jego sprzedaży;

2. Do depozytu Biura przyjmuje się przedmioty znalezione na terenie powiatu rawskiegow tym również :

1) pieniądze;

2) papiery wartościowe;

3) kosztowności

4) przedmioty o wartości naukowej i artystycznej;

5) dowody tożsamości i inne dokumenty.

3. Starostwo Powiatowew RawieMazowieckiejnie ponosi odpowiedzialnościza stan dostarczanych do Biura

przedmiotów.

§ 4. 1. Biuro odmawia przyjęciaw depozyt rzeczy:

1) znalezionychw budynkachużyteczności publicznej lub w budynkachi obiektach otwartych dla publiczności;

2) znalezionychw wagonachkolejowych,na statku lub w innymśrodku transportu publicznego;

3) nie posiadającychżadnej wartości oraz rzeczy,co do których zachodzi podejrzenie że zostały porzucone

z zamiarem pozbycia się własności;

4) zaliczanychdo produktów niebezpiecznych,łatwopalnych, żrących,wybuchowych;

5) stanowiącychsprzęt i ekwipunekwojskowy,jak również dokumentówwystawianychprzez administrację

wojskową;

6) o właściwościachpowodującychże ich przechowywanie staje się niemożliwe.

2. Biuro nie przyjmujedo depozytu zwierząt.

§ 5. 1. Przyjęcie rzeczy znalezionychdo depozytu następuje na podstawie wypełnionegozawiadomienia

o znalezieniu rzeczy.Wzór zawiadomieniastanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu .
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2. Przyjęcie rzeczy znalezionej do depozytu potwierdza poświadczenieprzyjęcia rzeczy znalezionej.Wzór

poświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 6. 1. Biuro prowadzi ewidencjęrzeczy przyjętychdo depozytu.

2. Ewidencjapowinna zawierać następujące dane;

1) liczbę porządkową sprawy;

2) datę przyjęcia rzeczyw depozyt;

3) imię, nazwisko i adres znalazcy;

4) krótki opis rzeczy przyjętej w depozyt( rodzaj, ilość);

5) miejsce przechowywaniarzeczy;

6) datę wydania rzeczy osobie uprawnionej oraz jej imię, nazwisko i adres;

7) datę przejścia rzeczy znalezionej na rzecz znalazcy lub Skarbu Państwa;

8) datę i sposób likwidacji rzeczy,które przeszły na Skarb Państwa;

9) uwagi.

§ 7. 1. Przekazane do depozytu polskie środki płatnicze Biuro przechowujena rachunku bankowymsum

depozytowychzgodnie z przepisami o rachunkowościbudżetowej.

2. Wyrobyz metali szlachetnych,biżuterię, zagraniczne środki płatnicze oraz papiery wartościoweBiuro

przechowujew banku obsługującymStarostwo Powiatowew RawieMazowieckiej

3. W przypadku rzeczy ulegającychszybkiemu zepsuciu, a także rzeczy których przechowywaniebyłoby

związane ze znacznymikosztami lub nadmiernymitrudnościami albo powodowałobyznaczne obniżenie ich

wartości, organ przechowującyzarządzi sprzedaż rzeczyw trybie określonymw przepisach o postępowaniu

egzekucyjnymw administracji.Uzyskane ze sprzedaży pieniądzewchodząw miejscerzeczy znalezionej.

§ 8. 1. W przypadku gdy nazwisko i miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy zostaną

ustalone, Biuro wezwieniezwłocznietę osobę listem poleconymza zwrotnympotwierdzeniemodbioru do

odebrania depozytu pod rygorem jego utraty w trybie określonymw art 187. Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku braku możliwościdoręczeniawezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego

do odbioru Biuro:

1) zamieszcza informacje o przyjętych do depozytu przedmiotach na tablicy informacyjnej oraz na stronie
internetowejStarostwa.

2) gdy szacunkowawartość depozytu przekracza kwotę 5000 zł , Biuro zamieści ogłoszenie

o depozyciew BiuletynieInformacji Publicznej.

§ 9. 1. Warunkiemwydania depozytu osobie uprawnionej jest  złożenie jego szczegółowegoopisu lub

przedstawienie dokumentówpotwierdzającychprawo własności;

2. Osoba zgłaszająca się po odbiór rzeczy składa pisemne oświadczenieo zagubieniu rzeczy z podaniem daty

i miejsca utraty oraz opisem rzeczy lub przedkłada dokumentypotwierdzająceprawo własności.Wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu .

§ 10. Pracownik prowadzącyBiuro wydającdepozyt osobie uprawnionej zobowiązany jest do:

1. Sprawdzenia tożsamości osoby uprawnionej.

2. Porównania treści złożonego oświadczenia z zapisami w rejestrze rzeczy znalezionych.

3.Sprawdzenia i wykonaniakserokopii dokumentówpotwierdzającychprawo własności.

§ 11. Z czynności związanychz wydaniemrzeczy osobie uprawnionej sporządza się protokół wydania,
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którego wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

§ 12. 1. Znalazcę rzeczy,który przekazując ją do Biura zastrzegł sobie wypłatę znaleźnego, powiadamia się

o wydaniu rzeczy znalezionej osobie uprawnionej.

2. Dane osoby uprawnionej do odebrania rzeczy udostępnia się znalazcy za jej pisemną zgodą.

3. W przypadku odmowyudostępnienia danych przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy, jej dane mogą być

udostępnione znalazcy na jego pisemnywniosek.Wniosek zostanie rozpatrzony w sposób określonyustawą

o ochronie danych osobowych.

§ 13. 1. Po upływie terminów przechowywaniarzeczy Biuro składa wniosek do właściwegomiejscowoSądu

Rejonowegoo likwidacjęrzeczy,zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o likwidacjiniepodjętych

depozytów(Dz.U. z 2006 r. Nr.2008,poz. 1537 ze zm.)

2. Depozyty,które przeszły na Skarb Państwa przekazuje się NaczelnikowiUrzędu Skarbowegow Rawie

Mazowieckiej.

§ 14.W sprawach nieuregulowanychw niniejszymregulaminiestosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U.Nr16 poz 93 ze zm.), rozporządzenia RadyMinistrów z dnia 14 czerwca

1966 w sprawie rzeczy znalezionych(Dz.U. Nr 22,poz. 141 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 października

2006 r. o likwidacjiniepodjętychdepozytów(Dz.U. Nr 208, poz.1537).
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Załącznik Nr 1 do regulaminu

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatowew RawieMazowieckiej

96- 200 Rawa Mazowiecka, ul. Pl. Wolności1.

ZAWIADOMIENIEO ZNALEZIENIU RZECZY

Rawa Mazowiecka, dnia …………………….. .

(data złożenia zawiadomienia)

Dane znalazcy:

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………...................

Adres. ………………………………………………………………………………………….................

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

Niniejszymzawiadamiam,

że dnia ……………………………………………………………………………… ...............................

( czas znalezienia rzeczy)

w……………………………………………………………………………………………......................

.............................................................................................................................................................

(miejsce znalezienia rzeczy)

znalazłem/am…………………………………………………………………………………...................

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

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

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

(opis rzeczy znalezionej)

OŚWIADCZAMŻE:

Nie wiemkto jest uprawnionydo odbioru rzeczy znalezionej i nie znammiejsca zamieszkania osoby

uprawnionej do odbioru znalezionej rzeczy.

Za znalezioną rzecz żądam/nie żądam *znaleźnego.

………………………………………….

( Data i podpis znalazcy)

*niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 2 do regulaminu

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatowew RawieMazowieckiej

96- 200 Rawa Mazowiecka, ul. Pl. Wolności1.

POŚWIADCZENIE PRZYJĘCIA RZECZY ZNALEZIONEJ

Niniejszympoświadcza się, że w dniu……………………………… odebrano od ....................................

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

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

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

(imię, nazwisko i adres znalazcy)

zawiadomienieo znalezieniu…………………………………………………………………........................

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

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

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

.............................................................................................................................................................

( opis rzeczy znalezionej)

Znalazca oświadczył że:

- nie wiekto jest uprawnionydo odbioru rzeczy znalezionej i nie znamiejsca zamieszkania osoby uprawnionej

do odbioru znalezionej rzeczy;

- za znalezioną rzecz żąda/nie żąda *znaleźnego.

PRZYJĘTO/ODMÓWIONO PRZYJĘCIA* DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCHW RAWIE

MAZOWIECKIEJ OPISANĄWYŻEJ RZECZ

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................

(Uzasadnienie przyjęcia lub odmowyprzyjęcia rzeczy)

Uwagi………………………………………………………………………………………...... ..................

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

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

.................................................................................................................................................................
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*niepotrzebne skreślić.

………………………………………….

(data i podpis odpowiedzialnegopracownika)

Kwituję odbiór poświadczenia przyjęcia

oddanej rzeczy znalezionej

……………………………………

(data i podpis znalazcy).
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Załącznik Nr 3 do regulaminu

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatowew RawieMazowieckiej

96- 200 Rawa Mazowiecka, ul. Pl. Wolności1

.

OŚWIADCZENIE O ZAGUBIENIU RZECZY.

Dane osoby poszukującej zgubionej rzeczy:

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

Adres .....................................................................................................................................................

Dokument tożsamości: dowód osobisty / paszport* seria, numer
.................................................................................................................................................................

wydanyprzez .........................................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................................................

Ja niżej podpisany / podpisana* oświadczam, że w dniu ............................................................................

zgubiłem/ zgubiłam* opisaną poniżej rzecz:

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

rzecz zgubiłem / zgubiłam*w nw.miejscu i okolicznościach:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Przedkładamponadto do wglądu oryginały i załączam do oświadczeniakopie następujących

dokumentówpotwierdzającychmoje prawo do zgubionej rzeczy:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………

(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Tożsamość składającego oświadczenieoraz zgodność załączonychkserokopii dokumentówz oryginałami

potwierdzam:

………………………………………………

(data i podpis uprawnionegopracownika)
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Załącznik Nr 4 do regulaminu

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatowew RawieMazowieckiej

96- 200 Rawa Mazowiecka, ul. Pl. Wolności1.

PROTOKÓŁWYDANIA RZECZY ZNALEZIONEJ.

I. Ocena zgodności opisu rzeczy zgubionej:

- w wynikuporównania opisu rzeczy zgubionej, o której mowaw złożonymw dniu ............................przez

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

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

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

(imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej)

oświadczeniu,z zapisami w Ewidencjirzeczy znalezionych,stwierdzam, że opis jest zgodny / nie jest zgodny*

z zapisem w Ewidencjirzeczy znalezionychi rzecz znaleziona, figurującaw Ewidencjipod pozycją Nr.......

..............................i może być / nie może być* okazana osobie składającej oświadczenie.

............................................................

(data i podpis odpowiedzialnegopracownika)

II. Oświadczenie osoby uprawnionej:

- po okazaniu mi rzeczy znalezionej

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

oświadczam, że jestem / nie jestem*osobą uprawnioną do odbioru tej rzeczy.Jednocześnie

oświadczamże:

- zapoznałem / zapoznałam* się z treścią art. 186 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), stanowiącego, że znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom

, może żądać znaleźnegow wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swe roszczenie najpóźniej

w chwiliwydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru.

- oświadczamponadto, że zostałem poinformowany,iż znalazca zgubionej przeze mnie rzeczy zażądał /

nie zażądał* znaleźnego.

- wyrażam zgodę / nie wyrażamzgody*na udostępnienie znalazcymoich danych

osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres zamieszkania, w celu realizacji należnychmu uprawnień*.

- kwituję odbiór rzeczy i nie wnoszęuwag do jej stanu w chwiliwydania.

............................................................

(data i podpis osobyskładającejoświadczenie

* - niepotrzebne skreślić
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