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REGULAMIN POSTEPOWANIA Z RZECZMI ZNALEZIONYMI W OBIEKCIE 

BASENÓW MINERALYCH SOLEC-ZDRÓJ. 

Podstawa prawna 
1. Ustawa z rzeczach znalezionych z 20.02.2015 (Dz.U. 2019.908) 

2. Kodeks Cywilny z 23.04.1964 (Dz.U. 2019.1145) 

Przekazywanie rzeczy znalezionych  
1. Jeżeli znalazca rzeczy w obiekcie Basenów Mineralnych Solec-Zdrój nie wie, kto jest 

uprawniony do odbioru rzeczy, albo nie zna miejsca pobytu osoby uprawnionej do odbioru 

rzeczy znalezionej przekazuje rzecz znalezioną pracownikom Recepcji BM w godzinach pracy. 

2. Odbiór rzeczy znalezionej w obiekcie BM przez Recepcję BM następuje na podstawie 

protokołu (dane osobowe i kontaktowe znalazcy, opis rzeczy znalezionej, opis miejsca, czasu i 

okoliczności znalezienia). 

3. Przyjęcie rzeczy znalezionej od znalazcy na podstawie protokołu i wpisu do Książki Ewidencji 

Rzeczy Znalezionych (pozycje w KWRZ: liczba porządkowa, data znalezienia, dane osobowe i 

kontaktowe znalazcy, opis rzeczy znalezionej, czas, miejsce i okoliczności znalezienia, data i 

miejsce ogłoszenia o znalezieniu rzeczy, data przekazania Staroście Buskiemu, Policji, data 

przekazania osobie uprawnionej do odbioru)  

Przekazywanie, przechowywanie rzeczy znalezionych w obiekcie Basenów Mineralnych  
1. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości naukowej, historycznej, 

artystycznej należy wprowadzić do Książki ewidencji  i przekazać niezwłocznie Staroście 

Buskiemu. 

2. Rzeczy znalezione na które wymagane jest pozwolenie (broń, amunicja, materiały 

wybuchowe, materiały niebezpieczne) lub dowód osobisty, paszport, karty bankowe należy 

wprowadzić do Książki ewidencji i niezwłocznie przekazać najbliższej jednostce organizacyjnej 

POLICJI. 

3. Rzeczy znalezione w obiekcie BM o wartości szacunkowej powyżej 100,00 zł inne niż w pkt.1. 

i pkt. 2. i przekazane Zarządcy obiektu BM należy wprowadzić do Książki Ewidencji i jeżeli w 

ciągu 3 dni nie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru należy przekazać Staroście Buskiemu. 

4. Rzeczy o wartości szacunkowej do 100,00 wprowadzić do Książki ewidencji i przechowywać 

przez 60 dni. Jeżeli w terminie 60 dni od daty znalezienia rzeczy nie zgłosi się osoba 

uprawniona od odbioru rzecz są niszczone.  

5. W przypadku znalezienia zwierząt należy powiadomić schronisko dla zwierząt.  

Powiadamianie o znalezieniu rzeczy w obiekcie Basenów Mineralnych. 
1. Strona www.basenymineralne.pl 

2. Media społecznościowe  

3. Tablica ogłoszeń w obiekcie BM 

http://www.malinowehotele.pl/
http://www.basenymineralne.pl/
http://www.balneokosmetyki.pl/
http://www.basenymineralne.pl/
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Wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym  
1. Osoba uprawniona do odbioru rzeczy znalezionej składa wniosek o wydanie rzeczy 

znalezionej, podaje dane osobowe i kontaktowe, opis rzeczy znalezionej, miejsce i czas 

zagubienia oraz jeśli posiada dokumenty potwierdzające prawo własności. 

2. Przed wydaniem rzeczy znalezionej osoba uprawniona do odbioru winna uiścić koszty 

związane z przechowywaniem, utrzymaniem lub poszukiwaniem właściciela rzeczy 

znalezionej. 

3. Wydanie rzeczy znalezionej na podstawie Protokołu wydania. 

4. Po wydaniu należy powiadomić znalazcę rzeczy , który zażądał znaleźnego.  

5. Gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu 

roku od dnia doręczenia wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w 

ciągu dwóch lat dnia znalezienia, rzecz znaleziona staje się własnością znalazcy.  

 

Książka ewidencji rzeczy znalezionych  
1. Liczba porządkowa  

2. Data przyjęcia  

3. Dane osobowe i kontaktowe znalazcy  

4. Opis rzeczy znalezionej 

5. Miejsce i data znalezienia  

6. Data i miejsce umieszczenia ogłoszenia o odnalezieniu rzeczy  

7. Data i dane osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej  

8. Data przekazania Staroście  

9. Uwagi  

Protokół przekazania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej  
1. Liczba porządkowa 

2. Data przekazania 

3. Dane osobowe i kontaktowe osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej  

4. Opis rzeczy znalezionej 

5. Miejsce i data zagubienia  

6. Uwagi (opłat za przechowywanie i utrzymanie, znaleźne, inne) 

 

Regulamin zatwierdził: 

Dyrektor Basenów Mineralnych Solec-Zdrój.  

 

http://www.malinowehotele.pl/
http://www.basenymineralne.pl/
http://www.balneokosmetyki.pl/

