URZĄD MIASTA
96-100 Skierniewice
ul.Rynek1
Wydział Spraw Obywatelskich
Wykaz rzeczy znalezionych
Stan na dzień 07.01.2021 r.
Lp.

Data znalezienia

Data zgłoszenia

09.03.2018

14.03.2018

30.03.2018

09.04.2018

13.04.2018

24.04.2018

06.01.2019

07.01.2019

5

Banknot w o nominale 100 zł
znaleziony w markecie TESCO
Banknot w o nominale 100 zł
znaleziony w markecie KAUFLAND
Banknoty o nominałach 2x50 zł.,
znalezione w markecie TESCO
Telefon komórkowy SAMSUNG
ACE 4
Telefon komórkowy LG H968A

07.03.2019

08.03.2019

6

Plik kluczy z brelokiem

29.04.2019

06.05.2019

7

Komplet kluczy od samochodu

19.08.2019

19.08.2019

8

11.09.2019

19.09.2019

06.12.2019

10.01.2020

07.01.2020

15.01.2020

11

Portmonetka (damska) z zawartością
pieniędzy
Telefon SAMSUNG Dual SIM – SM J330F/DS
Portfel ze znaczną zawartością
pieniędzy
Telefon HUAWEI - model VOG -L29

20.02.2020

26.02.2020

12

Znaczna kwota pieniędzy

28.02.2020

05.03.2020

13

Komplet kluczy do mieszkania ze
smyczą
Telefon MI MIX DESIGNED BY
XIAOMI
Telefon REDMI M1908C3XG

05.07.2020

09.07.2020

20.08.2020

07.09.2020

26.09.2020

05.10.2020

1
2
3
4

9
10

14
15

Nazwa/opis rzeczy znalezionej

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 osobom uprawnionym
wezwania do odbioru rzeczy lub osoby są nieznane, wzywam wszystkie osoby uprawnione do
niezwłocznego odbioru wyżej wymienionych rzeczy znalezionych, przechowywanych w
Biurze Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Skierniewice

1

Pouczenie :
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 jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on
zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana właściwemu staroście
(prezydentowi), znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w
wyznaczonym przez starostę (prezydenta) terminie (art. 187 k.c. – Dz.U. z 2020 r.
poz. 1740).
2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy
lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
3. Urząd Miasta Skierniewice nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny
znalezionej rzeczy.
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