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WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU 

 

 

 

 

 

  Na podstawia art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach 

znalezionych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 908) zgodnie z którym, w przypadku  braku 

możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest 

nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywa się wszystkie osoby 

uprawnione do niezwłocznego odbioru rzeczy znalezionej – torba na kółkach z zawartością 

przechowywanego w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.  

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

 
1. Zgodnie z 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. Odbiór przedmiotu z depozytu może nastąpić po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

prawo własności lub dysponowania w/w depozytem, a w przypadku braku tego dokumentu po 

określeniu jego wyglądu i podaniu jego cech świadczących, że depozyt jest własnością osoby 

zgłaszającej się do tut. Biura. 

3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny przedmiotu 

znajdującego się w depozycie.  

4. W celu odebrania depozytu, należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy 

Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Łęczycy Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, 

p.13, tel. 24 388 72 43, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 13.00. 

5. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. 

z 2019 roku, poz.908), koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go 

w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt 

może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów.  
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