
STAROSTA MŁAWSKI
UL. Władysława Stanisława Reymonta 6
 06-500 Mława

Biuro Rzeczy Znalezionych -
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
parter, pokój Nr 1
tel. (23) 655-29-02
Godziny pracy : 8.00- 16.00
 Dni robocze: Poniedziałek- piątek

STAROSTA MŁAWSKI 
WZYWA DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy  z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych 
(Dz. U. z 2019 r. 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, 
wzywa się wszystkie osoby uprawnione do odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy znalezionych:

Lp. Numer sprawy
Opis rzeczy 
znalezionej

Data
znalezienia  
rzeczy

Data 
wywieszenia
wezwania  
na tablicy 
ogłoszeń

Termin 
odbioru 
rzeczy do 
dnia

Osoba uprawniona 
do odbioru depozytu

2020 rok

1 Or.5314.15.2020
Kluczyk do 
samochodu m-
ki volkswagen

29.06.2020r. 30.06.2020r. 30.06.2022r.
Osoba uprawniona nieznana. 
Wezwanie do odbioru 
zamieszczone na tablicy 
ogłoszeń  i BIP Starostwa

2 Or.5314.17.2020 Pęk kluczy 06.07.2020r. 07.07.2020r. 07.07.2022r.
Osoba uprawniona nieznana. 
Wezwanie do odbioru 
zamieszczone na tablicy 
ogłoszeń  i BIP Starostwa

3 Or.5314.19.2020 Pęk kluczy 21.08.2020r. 24.08.2020r. 25.08.2022r.
Osoba uprawniona nieznana. 
Wezwanie do odbioru 
zamieszczone na tablicy 
ogłoszeń  i BIP Starostwa

4 Or.5314.20.2020
Portfel z 
pieniędzmi

11.08.2020r. 14.09.2020r. 12.08.2022r.
Osoba uprawniona nieznana. 
Wezwanie do odbioru 
zamieszczone na tablicy 
ogłoszeń  i BIP Starostwa

5 Or.5314.22.2020

Kluczyk 
samochodowy 
z logo 
NISSAN

30.12.2020r. 07.01.2021r. 31.12.2022r.

Osoba uprawniona nieznana. 
Wezwanie do odbioru 
zamieszczone na tablicy 
ogłoszeń  i BIP Starostwa

Jednocześnie informuję że: w przypadku nieodebrania rzeczy w terminie o którym mowa w  art. 187  ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2019r. poz.1145 ). 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. 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. 
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