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Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej
W związku z przekazaniem do Biura Rzeczy Znalezionych pieniędzy w kwocie
100 zł, działając na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku
o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019r., poz. 908) z uwagi na brak możliwości
doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest
nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę
uprawnioną do niezwłocznego odbioru ww. rzeczy znalezionej.
Rzecz można odebrać w:
Biurze Rzeczy Znalezionych
Urzędu Miasta Kalisza
Budynek C, pok. 8
ul. Krótka 5-7
62-800 Kalisz
W poniedziałek, środę, piątek w godzinach od 11:00 do 13:00
Kontakt telefoniczny: 62 504 85 40 lub 505 056 800
Osoba, która zgłosi się do Biura Rzeczy Znalezionych w sprawie zagubionej rzeczy,
powinna wystąpić z wnioskiem o wydanie rzeczy znalezionej (wniosek do pobrania w
Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza w zakładce
„Biuro Rzeczy Znalezionych”).
Rzecz należy odebrać w terminie roku od dnia wywieszenia wezwania
tj. do dnia 09 września 2021r.
Z up. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/
Anna Kubiak
podinspektor
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

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

