
Zarządzenie Nr 14/2008

Starosty Pułtuskiego

z dnia 4 kwietnia 2008 roku

w sprawie: przechowywania rzeczy znalezionych

Na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(DzU Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca

1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (DzU Nr 22, poz. 141 z późn. zm.) w związku 

z  art.  94  ustawy  z  dnia  13  października  1998  r.  przepisy  wprowadzające  ustawy

reformujące administrację publiczną (DzU Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) zarządzam, co

następuje:

§ 1. 

1. Ustalam,  że  Wydział  Organizacji  i  Nadzoru będzie  w moim imieniu  wykonywała

zadania z zakresu spraw dotyczących rzeczy znalezionych. 

2. Do zadań Wydziału, o którym mowa w ust. 1 należy:

1) odbieranie rzeczy znalezionych od znalazcy i ich przechowywanie w wyznaczonym

pomieszczeniu,

2) zachowywanie należytej staranności w zakresie zabezpieczenia znalezionych rzeczy,

3) prowadzenie ewidencji znalezionych rzeczy,

4) podejmowanie  działań  mających  na  celu  odnalezienie  właściciela/posiadacza  rzeczy

znalezionej (m.in. współpraca z policją, publikowanie wykazu znalezionych rzeczy).

§ 2.

1. Przyjęcie znalezionej rzeczy może nastąpić tylko w przypadku złożenia przez znalazcę

pisemnego oświadczenia, że nie jest właścicielem bądź posiadaczem znalezionej rzeczy

oraz nie wie, kto jest uprawniony do jej odbioru.

2. Przyjęcie rzeczy może nastąpić na podstawie poświadczenia znalezienia rzeczy według

wzoru na załączniku nr 1.

§ 3.

1. Wydział  Organizacji  i  Nadzoru podejmuje  wszelkie czynności  w zakresie  ustalenia

właściciela/posiadacza  rzeczy  i  niezwłocznie  po  ustaleniu  danych  wzywa

właściciela/posiadacza do jej odbioru.



2. Rzecz  zostaje  zwrócona  właścicielowi/posiadaczowi  na  podstawie  pisemnego

oświadczenia o odbiorze rzeczy znalezionej według wzoru na załączniku nr 2.

3. W  zakresie  szczegółowych  zasad  i  trybu  prowadzenia  spraw  dotyczących  rzeczy

znalezionych  obowiązują  przepisu  Kodeksu  cywilnego  oraz  rozporządzenia  Rady

Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych.

§ 4 .

Ustanawiam Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru jako osobę odpowiedzialną za

prowadzenie spraw określonych w niniejszym zarządzeniu. 

§ 5.

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnym Sekretarza Powiatu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

inż. Andrzej Dolecki


