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oB.5314,8.2020
Krotoszyn, dnia 26 listopada 2020 r,

STAROSTA KROTOSZYŃSKl

w dniu 26 listopada 2020 r,

Wzywa do Odbioru Rzeczy Znalezionych

Na podstawie art. 15 ust 3 w związku z art, 19 ust 1ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach
znalezionych (Dz. U. z 2OI9 r, poz. 908) oraz art. tB7 ustawy z dnia 23 kwietnia
1,964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z2020 r., poz.1740) z uwagi na nieustalenie osoby uprawnionej
do odbioru, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł
prawny) do niezwłocznego odbioru nizej wyszczególnionelrzeczy przechowywanej w Wydziale

Pouczenie:
1. Wprzypadkunieodebraniarzeczywterminie,októrymmowawart. 187ustawyzdnia23kwietnia1964r,KodekscywiIny(Dz.U.z2o2or.,
poz. U40), tj, w ciągu dwóch lat od jej znaIezienia, rzecz staje się własnością zna|azcy, leśli uczynił on zadość swoim obowiązkom oraz odebrał
rzecz w wyznaczonym terminie, WłaŚcicieIem zabytków lub materiałów archiwalnych po upływie terminu do jej odebrania staje się Skarb
Państwa. Inne rzeczy zna ezione stalą się własnością powiatu.
2. Osoba uprawniona do odbioru rzeczy, zobowiązana jest pokryć koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy oraz utrzymania rzeczy
w należytym stanie, a także do pokrycia kosztów poszukiwań, do wysokości wartości r7ecży w dniu odbioru. Niepokrycie kosztów, o których
mowa w zdaniu poprzedza,lącym, uniemoźliwi wydanie rzeczy przez organ przechowujący.
3. Wceluodebraniarzeczynależyzgłosićsięwrazzdokumentemtożsamości doWydziałuSprawObywate|skichiZarządzaniaKryzysowegow
Starostwie PoWiatoWym w Krotoszynie, u|.56 Pułku Piechoty WIkp. 10, 63-700 Krotoszyn, lpiętro, pokój nr 1, tel. (62 125 4256 WeW,308
w dniach i godzinach pracy urzędu, tj,: pn, 8.00-16.00, Wt. - pt, godz, 7.15-15,15,
4, Odbiór rzeczy może nastąpić po okazantu dokumentu potwierdzającego prawo własności lub dysponowania wfw rzeczą, a w przypadku
braku takiego dokumentu po okreś|eniu jej wyglądu i podaniu cech świadczących, że rzecz 1est własnością osoby zgłaszającej się po odbiór,
5. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie nie ponosi odpowiedziaIności za stan techniczny w/w rzeczy.
6. Warunkiem odebrania przedmiotu z depozytu jest złożenie jego szczegółowego opisu Iub przedstawienie dokumentów potwierdzających
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