Pabianice, dnia 03.09.2015 r.
BRZ 5314.1-12.2015
BRZ 5314.1-13.2015
BRZ 5314.1-14.2015
BRZ 5314.1-16.2015

Na podstawie art. 15. ust.3 i 4. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)
z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru depozytu wezwania do odbioru rzeczy oraz
nieustalenie osoby uprawnionej

STAROSTA PABIANICKI
WZYWA
osoby uprawnione do odbioru niżej wymienionych depozytów
przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice (Budynek B I, pokój 39, Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich)

LP RZECZ/ PRZEDMIOT Data znalezienia

Termin upływu
ważności wezwania

Termin odbioru
depozytu

UWAGI

1

Rower

21.07.2015

21.07.2016

21.07.2017

Rzecz została odebrana
przez znalazcę w dniu
01.08.2017 r.

2

Rower

22.07.2015

22.07.2016

22.07.2017

Rzecz została odebrana
przez znalazcę w dniu
15.09.2017 r.

3

Portfel z gotówką PLN

05.08.2015

05.08.2016

05.08.2017

Rzecz została odebrana
przez znalazcę w dniu
15.09.2017 r.

4

Kluczyki samochodowe 24.08.2015

24.08.2016

24.08.2017

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 i 827 oraz
z 2015 r. poz. 4) rzecz znaleziona, która nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną 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.
2. W celu odbioru depozytu należy zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych działającego w Starostwie
Powiatowym w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, tel. 42 225 40 25, w godzinach pracy urzędu z dowodem
osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.
3. Odbiór depozytu nastąpi po wypełnieniu stosownych dokumentów, okazaniu dowodu tożsamości lub innego
dokumentu ze zdjęciem oraz uiszczeniu opłaty za przechowywanie depozytu zgodnie § 14 Regulaminu Biura
Rzeczy Znalezionych stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 48/2013 Starosty Pabianickiego z dnia
14.10.2013 r.
Starosta Pabianicki
/-/Krzysztof Habura

