
 

   Załącznik Nr 6                                                                                                                                                     

   do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych   

   Zawiadomienie-znalazca 
 
 

                                       Ciechanów, dnia,……………………..………..   

 

 

WO. 5314.       .20…..       Pani/Pan 

 

                                                                                   ……………………………………… 

                                                                                      

                                                                                   ………………………………………. 

 

        

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 397) 

 

                                                         Zawiadamiam 

 

iż na podstawie art. 187 Kodeksu cywilnego z dniem ………………… nabyła Pani/Pan 

prawo własności do przekazanej w dniu ……………………………………………………… 

do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Wydział Organizacyjny  Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie, przy ul. 17 Stycznia 7,  rzeczy znalezionej - 

……………..………………………..………………………………………………. opisanej 

w Poświadczeniu zawiadomienia z dnia ………….…................................................................. 

numer ewidencyjny rzeczy ……………………………………………………………………... 

 

W związku z powyższym wzywam Panią/Pana do odbioru depozytu w terminie 21 dni  

od dnia doręczenia niniejszego pisma. W przypadku nie odebrania rzeczy w wyznaczonym 

terminie jej właścicielem, na mocy art. 19 ust.1 ustawy o rzeczach znalezionych, stanie się 

Powiat. 

 

Depozyt można odebrać w godzinach pracy Starostwa.  

 

 
W mysl Art. 187. § 1 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.                     

§ 2. Rzecz znalezione 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.                               

§ 3.Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające 

ją ograniczone Prawa rzeczowe. 

 

 

                                                                                …………..…………………………………. 
                                                                                              (podpis Starosty lub upoważnionego pracownika BRZ) 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r.                   

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Ciechanowski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. 17 Stycznia 7, 06-

400 ciechanów3, adres e-mail: starostwo@ciechanow.powiat.pl 
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@ciechanow.powiat.pl 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z niniejszego wniosku oraz na podstawie ustawy                   

z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu – firmy świadczące usługi 

utrzymania naszych systemów teleinformatycznych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia/celu lub spełnienia 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa, w tym również zgodnie 

z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na 

przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

W każdej chwili, Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pani/Pan,                       

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może być równoznaczna  z brakiem możliwości 

rozpatrzenia wniosku,  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 

 

      

 

 

 

………………………………………………………………… 

                                                                            (czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru rzeczy) 
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