OGŁOSZENIE
o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej

Na podstawie art. 1S ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych
(Oz.U. z 2015 r. poz. 397 z późno zm.), 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 Znalezionych
Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlasklm zgodnie z niniejszym wykazem:
L.P.

Określenie

rzeczy

Data przyjęcia do biura

Miejsce znalezienia

I

Rower marki "Jocker SITT"

16.01.2018

2

Rower marki "PROXIMO"

10.04.20 18 f.

Bielsk Podlaski
ul. Dubicze

3

Rower marki .Mateo" koloru czarnego
nr ramy 1201043

02.08.2018

f.

Bielsk Podlaski
Dworzec PKS PKP

4

Rower marki "Delta
szarofioletowego

koloru

20.09.2018

f.

BielskPodlaski
Park im. Królowej Heleny

5

Rower marki
S312111564

nr ramy

20.09.2018

f.

Bielsk Podlaski
ul. Plac Ratuszowy

6

Rower
marki
czerwonego

koloru

01.10.2018

f.

Bielsk Podlaski
ul. Dubiażyńska

7

Telefon komórkowy marki HUAWEJ
PlO Lite koloru niebieskiego

18.12.2018

f.

Bielsk Podlaski
ul. Kościuszki (okolice sklepu
BOCHEN)

Clasik"

"COYOTE"
"F orester"

f.

Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 48

w Iw rzeczy

można odebrać w Biurze Rzeczy Znalezionych, od poniedziałku do piątku w godz. od
7.30 do 15.30. w terminie do . ot:C?t2 02:1 roku. tj. w ciągu dwóch lat d 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 .zaginlęcia
rzeczy oraz uregulować
koszty wynikające
z przechowywania rzeczy i poszukiwania osób uprawnionych do odbioru.

NIc~osl_mgr Piotr Bożko

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 . Jeżef jednak rzecz została oddana starościc. 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
stąją się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę,
obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

powiat albo Skarb Państwa

wygasają

