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Załącznik nr 2
/wzór/
Jastrzębie-Zdrój, dnia .................... r.
PROTOKÓŁ
odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / znalezieniu i przyjęcia rzeczy*
Imię i nazwisko znalazcy: .......................................................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................................................................
Nr telefonu / adres email (dane nieobowiązkowe): .................................................................
Opis rzeczy znalezionej: .........................................................................................................
………………….....…………………………………………………….........……......…….…...
Dokładny czas i miejsce znalezienia rzeczy: ..........................................................................
Oświadczenia znalazcy:
-

jest mi znana osoba uprawniona do odbioru rzeczy (tak / nie*),
..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru rzeczy)

-

znam miejsce pobytu osoby uprawnionej do odbioru rzeczy (tak / nie*)
..........................................................................................................................................
(adres osoby uprawnionej do odbioru rzeczy)

- zostałem pouczony o treści art.10 ustawy o rzeczach znalezionych i żądam/nie żądam* znaleźnego
..............................…………
(data i podpis osoby upoważnionej)

...............................…………
(data i podpis znalazcy)

Potwierdzam nabycie własności / odbiór* rzeczy w związku z bezskutecznym upływem terminu do
odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

…………………………………..
(data i podpis znalazcy)

* niepotrzebne skreślić

Informacja
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
Cel zbierania danych: dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych właściciel znalezionej rzeczy lub znalazca.
Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia a także inne prawa w zakresie
kontroli przetwarzania danych uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia
danych ze zbioru.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019, poz. 1781 ze zm.) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908 t.j.)

Załącznik nr 3
/wzór/
Jastrzębie-Zdrój, dnia .................... r.
POŚWIADCZENIE
przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / przyjęcia rzeczy*
Nr ................
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U.z 2019 r.,
poz. 908 t.j.) oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. ze zm.), poświadczam przyjęcie
od Pana/Pani …...................... zam. w ................................przy ul. …….................................
(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / przyjęcie rzeczy* …...................………..........., którą
(określenie rzeczy)

znaleziono dnia .............................. o godz. .............................. w ..............................................
(data)

(miejsce znalezienia rzeczy)

Znalazca żąda znaleźnego (tak / nie*).
................................................
Pieczęć

...............................................................
Imię, nazwisko i podpis
osoby uprawnionej do wydania poświadczenia
z podaniem stanowiska służbowego

Potwierdzam odbiór poświadczenia przyjęcia zawiadomienia
…………………………………………………………………
Data i podpis znalazcy

Pouczenie
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 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.
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
Prezydentowi Miasta, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym 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 powiatu po upływie
terminu do ich odbioru przez znalazcę.
* niepotrzebne skreślić

Informacja
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
Cel zbierania danych: dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych właściciel znalezionej rzeczy lub znalazca.
Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia a także inne prawa w zakresie
kontroli przetwarzania danych uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych , żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia
danych ze zbioru.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019, poz. 1781 ze zm.) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908 t.j.)

Załącznik nr 4
/wzór/
Jastrzębie-Zdrój, dnia .................... r.
ZAŚWIADCZENIE
stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy
oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy
Nr ....................
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 908.) oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.), zaświadcza się, co następuje.
Data przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy: ....................................................................
Określenie rzeczy: ........................................................................................................................
Data doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy: ..............................................
Data upływu terminów przechowania rzeczy: ...............................................................................
Data wydania rzeczy znalazcy: .....................................................................................................
Dane znalazcy (imię i nazwisko, adres, nr dokumentu tożsamości): .............................................
.............................................
Pieczęć

...............................................................
Imię, nazwisko i podpis
osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia
z podaniem stanowiska służbowego

Informacja
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, "w przypadku gdy rzecz znaleziona nie została
odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego,
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa godo odbioru rzeczy w terminie,
nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej
właścicielem stanie się powiat. Przepisy art. 18 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio."

Informacja
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 JastrzębieZdrój.
Cel zbierania danych: dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych właściciel znalezionej rzeczy lub znalazca.
Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia a także inne prawa
w zakresie kontroli przetwarzania danych uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych
osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania
danych, usunięcia danych ze zbioru.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019, poz. 1781 ze zm.) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908 t.j.)

Załącznik nr 5
/wzór/
OŚWIADCZENIE
Osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej
DATA ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ
………………………………………….………………....……………..……………………
OPIS RZECZY ZNALEZIONEJ
…………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………...
DANE ODBIORCY
IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………..............…………
ADRES………………………………………………………………………………………
NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (dokument do wglądu przy odbiorze)
……………………………………………………............…………………………………
NUMER TELEFONU……………………………………………...............………………
OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ
…………………………………
data i podpis odbiorcy

………...............................
data i podpis pracownika
przyjmującego oświadczenie

Informacja
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
Cel zbierania danych: dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych właściciel znalezionej rzeczy lub znalazca.
Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia a także inne prawa w zakresie
kontroli przetwarzania danych uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia
danych ze zbioru.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019, poz. 1781 ze zm.) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znale

