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WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ 
 
Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych                      
(Dz. U. z 2019 r. poz. 908) Starosta Brzeski wzywa osobę uprawnioną do odbioru w terminie 
do 04.04.2022 r. rzeczy znalezionej:  

 
TELEFON XIAOMI REDMI  

znaleziony w miejscowości Poręba Spytkowska 

 
W celu odbioru wskazanej wyżej rzeczy znalezionej osoba uprawniona winna zgłosić się do 
Wydziału Polityki Społecznej i Zrządzania Kryzysowego – pokój nr 307 (III piętro)                                   
w Starostwie Powiatowym w Brzesku przy ul. Bartosza Głowackiego 51, w dniach i godzinach 
pracy Starostwa, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 14 66 317 65. 
Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub 
przedstawienie dowodów potwierdzających prawo własności. 

 
POUCZENIE 

 
Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.                               
z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), 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 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. 

 
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, w związku z art. 187 § 1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Starosta Brzeski niniejszym dokonuje wezwania do odbioru 
wskazanej wyżej rzeczy znalezionej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz zamieszczając je w 
Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego na okres jednego roku od 04 kwietnia 2020 r. do 04 kwietnia 
2021 r.  
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