UPRAWNIENIA ZNALAZCYW ŚWIETLE
USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R.
O RZECZACH ZNALEZIONYCH
rzeczy inne niż: pieniądze, papiery
wartościowe, kosztowności , rzeczy
o wartości historycznej, naukowej,
artystycznej, sprzęt, ekwipunek
wojskowy, rzeczy wymagającą
pozwolenia (broń amunicja,
materiały wybuchowe), dowód
osobisty, paszport

gdy znalazca
przechowuje rzecz u
siebie w przypadku gdy
uczynił zadość swoim
obowiązkom i
zawiadomił starostę o
znalezieniu rzeczy

(art. 9 ust. 2 ustawy) ma prawo żądania
od osoby uprawnionej do odbioru
rzeczy zwrotu poniesionych kosztów
przechowania oraz utrzymania rzeczy
w należytym stanie, a także koszty
poszukiwania osoby uprawnionej do jej
odbioru, do wysokości wartości rzeczy
w dniu odbioru.

( art. 8 ustawy) w przypadku gdy
przechowanie lub oddanie rzeczy
przez znalazcę jest niemożliwe albo
połączone z niebezpieczeństwem
pogorszenia się rzeczy, trudnościami
lub znacznymi kosztami, znalazca może
ograniczyć się do wskazania osobie
uprawnionej do odbioru rzeczy,
właściwemu staroście lub właściwemu
zarządcy miejsca, w którym rzecz się
znajduje
(art. 9 ust.3 ustawy)
ma prawo
zatrzymania rzeczy

(art. 9 ust. 4 ustawy)
ma prawo sprzedaży
rzeczy ulegającej
szybkiemu zepsuciu

(art. 10 ust. 1 ustawy), może żądać znaleźnego
w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy,
jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w
chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do
jej odbioru

(art. 19 ust. 1 ustawy)
w przypadku odmowy
przyjęcia rzeczy przez
właściwego starostę
znalazca może postąpić z
rzeczą według swojego
uznania.

(art. 11 ustawy) w przypadku
gdy rzecz znaleziona jest
zabytkiem lub materiałem
archiwalnym i stała się
własnością Skarbu Państwa,
znalazcy przysługuje
nagroda.

(art. 10 ust. 2 ustawy) W przypadku gdy rzecz nie
jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może
zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał
znaleźnego. W takim przypadku przechowujący
zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie
uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie
zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić
żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia
zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący
informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru
rzeczy

(art. 19 ust. 1 ustawy)
w przypadku gdy rzecz znaleziona
nie została odebrana przez osobę
uprawnioną do jej odbioru, po
spełnieniu przesłanki odebrania
rzeczy w terminie wyznaczonym
przez Starostę, staje się jej
właścicielem.

