OGŁOSZENIE
o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej
wezwania do odbioru rzeczy i osoba ta jest nieznana, Starosta Bielski wzywa osoby
uprawnione (właściciela lub osobę posiadającą inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru
niżej wymienionych rzeczy zdeponowanych w Biurze Rzeczy Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim zgodnie z niniejszym wykazem:
L.P.

Określenie rzeczy

Data przyjęcia do biura

Miejsce znalezienia

1

Telefon komórkowy marki SONY z 20.02.2019
popękanym wyświetlaczem

r.

Bielsk Podlaski; ul.
Białostockiej

2

Telefon komórkowy marki HUAWEI z 20.02.2019
popękanym wyświetlaczem

r.

Bielsk Podlaski; ul.
Kaznowskiego

3

Telefon komórkowy marki ZTE nr IMEI 14.05..2019
868590028120880

4

r.

Bielsk Podlaski; ul.
Mickiewicza

Urządzenie rejestrujące Hunting Trawl 30.05.2019
Camera HC 300/HC-300-Jwraz z karta
pamięci

r.

Rejon wsi Rajsk; gm. Bielsk
Podlaski

5

Rower marki
A995305849

ramy 30.05.2019

r.

Bielsk Podlaski; ul. Grabniak

6

Rower typu damka koloru beżowego z 30.05.2019
napisem Meteo Dalia Clasic

r

Bielsk Podlaski; ul.
Kryniczna

7

Telefon komórkowy marki
koloru białego w czarnym etui

Huawei 01.07.2019

r.

Bielsk Podlaski; ul. 3-go
Maja

8

Telefon komórkowy marki Huawei z 22.07.2019
rozbitym wyświetlaczem

r.

Bielsk Podlaski; ul.
Kryniczna

9

Telefon komórkowy marki Microsoft 25.09.2019
wraz z etui

r.

Bielsk Podlaski

Grand

o

nr

W/w rzeczy można odebrać w Biurze Rzeczy Znalezionych, od poniedziałku do piątku w godz. od
7.30 do 15.30, w terminie do 15.01.2022 roku, tj. w ciągu dwóch lat od dnia publikacji ogłoszenia.
Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej przez osobę uprawnioną do odbioru, jest złożenie
szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo
własności oraz okoliczności zaginięcia rzeczy oraz uregulować koszty wynikające z
przechowywania rzeczy i poszukiwania osób uprawnionych do odbioru.
Podpisał
mgr Piotr Bożko - Wicestarosta
Pouczenie:
Zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego, 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 staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz
odebrał w wyznaczonym przez starostę 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.
Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją
ograniczone prawa rzeczowe.

