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Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy 

 
Podstawa prawna wykonywania usługi: 

1.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 908). 

2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.). 

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000  

z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty: 

Dowód tożsamości do wglądu 

Opłaty:   
Brak 

Miejsce załatwienia sprawy:  

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego  

Referat organizacji  (III piętro, pokój 310, tel. 41 200 13 56) 

Termin i sposób załatwienia sprawy:  
Termin do odbioru rzeczy znalezionej wynosi 1 rok i należy go liczyć od momentu wezwania osoby 

uprawnionej do jej odbioru. W razie braku możliwości wezwania osoby uprawnionej do odbioru – termin 

podjęcia rzeczy znalezionej wynosi 2 lata, od momentu znalezienia rzeczy. 

Tryb odwoławczy:  

 W razie odmowy przyjęcia rzeczy przysługuje tryb  odwoławczy do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi:  

1. Do Biura Rzeczy znalezionych przyjmowane są do przechowywania rzeczy znalezione na terenie powiatu 

kieleckiego lub znalezione przez osoby zamieszkałe na terenie powiatu kieleckiego z wyjątkiem: 

a. Rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla 

publiczności oraz rzeczy znalezione w środkach transportu publicznego - wówczas Znalazca obowiązany jest 

oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego. 

b. Sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, rzeczy które należą do grupy środków 

niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów 

osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji. 

c. Rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości. 

d. Rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności. 

e. Rzeczy, których właściwości wskazują, że właścicielem z mocy prawa jest skarb Państwa. 

f. Sytuacji, w których ze względu na właściwości rzeczy lub inne przyczyny, dostarczenie ich do Biura  

i przechowywanie w nim, nie jest możliwe. 

2. Biuro może odmówić przyjęcia w depozyt rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 100 

PLN, za wyjątkiem rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy 

 z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 908) „W przypadku odmowy 

przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według 

swojego uznania”. 
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