Zarzldzenie Nr gS nS
Prezydentl ]Miasta Bialegostoku
z dnia .^h,. stvcznia 2018r.
zmieniaj4ce zarzqdzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionyeh

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnta 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 397) w zwtqzl<v z $ 13 pkt2 zalqcznika do Regulaminu Organizacyjnego
UrzEdu Miejskiego w Bial;rmstoku, stanowi4cego zaNqcznlk do zarzqdzenia Nr 543/15
Prezyderrta Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokur, zarzqdzamco nastgpuje:

$1
W Regulaminie Biura Rzeczy Znalezionych, stanowi4cym zaNqcznik do zarzqdzernaNr 966117
Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
Biura Rzeczy Znalezionych, wprowadzam nastgpujqce zmiarry:
,

w $1 pkt2 otrzymtle brzmienie :
,, 2) Biuro Rzeczy Znalezionych mieSci sig w budynku UrzEdt Miejskiego w Bialyrnstoku, ul. Bitwy Bialostockiej 212";
2) zaNqczniki Nr 1, Nr 1A, Nr 3 i Nr 5 do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych,
otrzymujq nowe brzmienie i stanowi4 odpowiednio zil.1czniki Nr 1, Nr 1A, Nr 3 i Nr 5
1)

do niniej

sz ego

zarzqdzenia.

$2
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oruz Dyrektorowi Departamentu
Obslugi Urzgdu.

s3
Zarzqdzenre wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

ffioruo
'l "
dr hqb.

1

Trusleplaski

Zmienionego zarzqdzeniami Nr 1021/15 z drua24listopada 2015 r., Nr 949116 z dna28 wrzesnia 2016 r.,
Nr 432/17 z dnia06 kwietnia 2017 r. oraz Nr 528117 z dnra29 kwietnia 2017 r. Nr. lll8A7 z dnia 18 wrzesnia
2017 r., Nr 1484/17 z dnia 14 srudnia 2017 r. oraz Nr 1565117 z dnra29 srudnia 2017 r.

?E

Zalqcznik Nr I do Regulaminu
Biura Rzeczv Znalezionvch

Bialystok,.

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

r.

PROTOK6I, - POSWIADCZENIE NR
odebrania zawiadomienia o znaleneniu rzeczy ormJbez przyjgcia rzeczy na przechowanieprzezBiuro
Rzeczy Znrlezionych
Podstawa prawna:

fut. 13 ustawy zdnia2Olutego 2015r.orzeczachznalezionych(Dz.tJ.z20l5,poz.397).

1.

W dniu
Znalazca:
zamieszkaty:

Zawiadomil o znalezieti:u:.

Czas

i mieisce znalezienia:

3.

4.

Przechowywarie rueczy'.

a) Znalazca przekazuje

znalezion4 rzecz na przechowanie w Biurze Rzeczy
Znalezionych prowadzonym w Urzqdzie Miejskim w Bialymstoku, ul. Bitwy
Bialostockiej 212, telefon: 85 869 6243; kom. 519 818 907. Znalazca olwiadcza, zn
maleziona rzecz bgdzie przechowywana przez znalazc7 w nastgpujqcym miejscu

Znalazca zostal poinformowany o pzystuguj4cym mu prawie zgloszenia Z4danta znaleLnego
zasadach nabycia wlasnoSci rzeczy znalezionq w
przypadku bezskutecznego uplywu terminu do odbioru rzeczy przez osobg uprawnion4.

w wysokoSci 1/10 wartoSci rzeczy oraz o

5.
6.

Znaleine

a) Znalazca zglasza z4daririe znalefinego.
b) Znalazca nie zgjasza i4dania znaleZnego.

Nabycie wlasno5ci

a) Ztalazca zglasza wolg nabycia

b)

wlasnoSci znalezion{ rzeczy

w

przypadku

bezskutecznego terminu uptywu do odbioru rzeczy przez osobg uprawnion4.

Znalazca nie zglasza

woli nabycia wlasnoSci znalezionej rzeczy w

przypadku

bezskutecznego terminu uplywu do odbioru rzeczy przez osobg uprawnion4

Protok6l-poSwiadczenie sporz4dzono w dw6ch egzemplarzach, z lcr6rych jeden przekazano znalazcy
rzeczy, a drugi pozostaje w aktach Biura Rzeczy ZnalezionychUrzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

poopls ptzyJmlu4aego
rzeezrra przechowanie

o*

podpis znalazcy rzeazy

POUCZENIE
Znalazca przechowujqcy rzecz, lct6ry uczynil zadoSt swoim obowiqzkom, mo2e 2qdat od osoby uprawnionej do

odbioru rzeczy (wlalciciela) znaleinego w wysokoici jednej dziesiqtej wartoici rzeczy, jeheli zglosil swoje roszczenie
najp62niej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowwana przez
znalazcg, znalazca moze zastrzec wobec przechowujqcego (starosty), 2e bgdzie 2qdal znaleinego. W takim przypadku
przechowujqcy zawiadamia znalazcA o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania
albo siedziby, a znalazca mo2e zglosit 2qdanie znaleinego w terminie miesiqca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy.
Przechow,lqcy informuje o tym osobg uprawnionq do odbioru rzeczy.
W przypadku gdy rzecz znaleziona nie zostala odebrana przez osobg uprawnionq do jej odbioru, w terminie
okreilonym w art. 187 Kodelcsu qnvilnego, tj. w ciqgu roku od dnia dorgczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku
niemo2no:fci wenvania - w ciqgu dw6ch lat od dnia jej znalezienia, rzecz staje sig wtasnoiciq znalazcy, je2eli uczynil on
zadoit swoim obowiqzkom. Jeieli jednak rzecz zostala oddana staroicie, znalazca staje si? jej wla1cicielem, je2eli rzecz
odebral w wyznaczonym przez staroste terminie nie lcr6tszym ni2 2tygodnie. Wprzypadku nieodebrania rzeczy w tym
terminie jej wlaicicielem stanie sig powiat. Starosta wydaje znalazcy, h6ry odebral rzecz, zaiwiadczenie stwierdzajqce
uptyw termin6w przechowania rzeczy oraz zawierajqce informacjg o wydaniu rzeczy. Starosta vtydaje rzecz po uiszczeniu
przez znalazcA koszt1w przechowania oraz utrzymania rzeczy w nale'Zyjm stanie, a tak2e koszt6w poszukiwania osoby

uprawnionej do odbioru rzeczy.
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4f

Tr"usko{asH

Zalqcznik Nr 1A do Regulaminu
Biura fueczy Znalezionych

..... r.

Bialystok

PROTOKOI,

- POSWIADCZENIE NR

odebrania zawiadomienia o znalezieni\ rzeczy oraz przyjgcia rzeczy na przechowanie
przez Biuro Rzeczy Znalezionych
Podstawa prawna:

Art. 13 w zawiqzka z art.7 ust.
(Dz. U . z 2075, poz. 397)

1.

z

dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczaclt znalezionych

W dniu.
Przekazujqcy
z siedzlbq
zawiadomiL o znalezteniu:

Dokladnlz opis rzeczy znalezionej

Czas

1 ustawy

.

:

i mtejsce znalezienta:

3.

Przechowywanie rzeczy:
Znalezionq rzecz przekazano na przechowanie w Biurze Rzeczy Znalezionych
prowadzonym w Urzgdzie Miejskim w Bialymstoku, ul. Bitwy Bialostockiej 212,
telefon: 85 869 6243; kom. 519 818 907.

Protok6t-poSwiadczenie sporzqdzono w dw6ch egzemplarzach, z kt6rych jeden przekazano
przekazqqcemu rzeazy, a drugi pozostaje w aktach Biura Rzeczy Znalezionych Urzgdu
Miej skiego w Bialymstoku.

podpis przyl'muj4cego
rzecz na przechowanie

podpis przekazujqcego
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Zalqcznik Nr 3 do Regulaminu
B iura Rzeczy Znaleziony ch

Pan/Pani

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z drna 20 lutego 2015 r. o rzeczac]t znalezionych (Dz.
U. 22015 r.,po2.397)

zawiadamiam

w Biurze Rzeczy

Znalezionych w Bialymstoku przy ul. Bitwy Bialostockiej
prowadzonp przez U rzqd Miej ski w Bialymstoku przechowywany j est. . . .

2e

212

W zwiqzkv z powylszym wzywam Pana do odbioru rzeczy w terminie jednego roku
od dnia dorEczenia niniejszego pisma. Po tym terminie prawo wlasnoSci do rzeczy przejdzie
na wlasnoSl znalazcy, o ile odbierze rzecz w wpnaczonym terminie. W przypadku nie
odebrania rzeczy w wyznaozonym znalazcy terminie jej wlaScicielem, na mocy art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397), stanie
sig m. Bialystok.
Wyzq wymienionq tzecz moZna odebrad w Biurze Rzeczy Znalezionych tel.: 85 869 6243;
kom. 519 818 907 w dni robocze:
- poniedzialek w godz. 8.00-16.00
wtorek-pi4tek w godz. 7 .30- 1 5.30
po oplaceniu koszt6w przechowania oraz utrzymania rzeczy w nalezytym stanie
i poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru w wysokoSci.....
Optaty
moLta dokona6 got6wkE w kasie Urzgdu Miejskiego przy uI. Slonimskiej I lub przelewem na
konto:.
W tytule wplaty proszg wpisad
Dow6d wplaty nale?y przedstawil przy odbiorze rzeczy.

Sprawg prowadzi:
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Truskstaski

Zalqcznik Nr 5 do Regulaminu
Biura Rzeczy Znaleziony ch

Pan/Paru

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015

U.22015 r. poz.397)

r.

o rzeczach znalezionych (Dz.

zawiadamiam,
2e na podstawie art. 187 Kodeksu cywilnego ( Dz. rJ z 2016 r. poz. 380 z p6fun. zm.)
z dniem
. nabyla Pani/Pan prawo wlasnoSci do przekazanej w dniu
do Biura Rzeczy Znalezionych w Biatymstoku przy ul. Bitwy Bialostockiej

'::. :':::::::::: .y:::: y;,"1x#?:H"il,.iTy#lXtlL,lT ":: :::.'::::::i :
W zwr4zku z powizszym wzylvam Pani{Pana do odbioru rzeazy w terminie 2I dni
od dnia dorgczenia niniejszego pisma. W przypadku nie odebrania rzeczy w wyznaczonym
terminie jej wlaScicielem, na mocy art. 19 ust.l ustawy o rzeczach znalezionych, stanie sig m.
Bialystok.
Wyzej wymienionE rzecz moZna odebrai w Biurze Rzeczy Znalezionych tel.: 85 869 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
iposzukiwania osoby uprawnionej do odbioru w wysokoSci ....
.. Oplaty
moZna dokona6 got6wk4 w kasie Urzgdu Miejskiego w Bial5rmstoku ul. Slonimska 1 lub
przelewem na konto:
W tytule wplaty proszg wpisai

Dow6d wplaty nale?y przedstawicprzy odbiorze rzeczy.

Sprawg prowadzi:
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