
 

 

KARTA  USŁUG  

 

STAROSTWO  POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

Plac Stefana Okrzei 4 
tel. (32) 45 97 300 (centrala)  

                     fax. (32) 415 87 36      (32) 459 74 10 
 

 

 

 
REFERAT 

ADMINISTRACYJNY 

I. TYTUŁ SPRAWY 
 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 

PRZEKAZANIE / ODEBRANIE RZECZY ZNALEZIONEJ 
 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (tekst jednolity Dz. U. z 

2019r. poz. 908) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 1740 z późn. zm. ) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. 

2006 Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1427 z późn. zm.)  

 

 
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w budynku B Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu przy pl. Stefana Okrzei 4 – Biuro Obsługi Klienta 

Sprawę załatwia – Referat Administracyjny 

tel. 32 459 73 91 

e-mail: bok@powiatraciborski.pl 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30
 
do 15:30  

wtorek: od 7:30 do 17:00  

piątek: od 7:30 do 14:00 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

Sprawa załatwiana jest na miejscu. 
 

V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu). 

2. Zawiadomienie dotyczące znalezionej / zgubionej rzeczy (można wypełnić na 

miejscu). 

3. W przypadku odbioru rzeczy zgubionej wskazane jest (o ile to możliwe) 

przedstawienie dokumentu potwierdzającego własność odbieranej rzeczy. 

 



VI.  OPŁATY 

 

Za przyjęcie rzeczy znalezionej nie pobiera się opłat. 

Znaleziona rzecz zostaje wydana osobie uprawnionej do odbioru  po uiszczeniu 

przez  nią kosztów poszukiwania właściciela i przechowywania rzeczy. 

 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

  Zawiadomienie dotyczące znalezienia rzeczy wg załączonego wzoru. 

 Zgłoszenie zagubienia rzeczy wg załączonego wzoru. 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie dotyczy. 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy o rzeczach znalezionych Starosta może odmówić 

przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100zł, chyba że jest to 

rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. 

2. Rzeczy znalezione w budynkach publicznych lub w środkach transportu publicznego 

należy przekazać zarządcy budynku / właścicielowi środka transportu (pociągu, 

autobusu). 

3. Znalazca ma prawo do znaleźnego od osoby uprawnionej do odbioru rzeczy 

znalezionej (właściciela) w wysokości do 1/10 jej wartości (Starostwo Powiatowe nie 

pośredniczy przy ewentualnym dochodzeniu praw z tytułu znaleźnego). 

4. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa 

do jej posiadania. Wydanie rzeczy uprawnionemu do jej odbioru następuje za 

okazaniem dowodu tożsamości. 

5. Zgodnie Kodeksem cywilnym - art. 187 § 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 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.  

art. 187 § 2. 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.   

6.   Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez   

      Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,  

      Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl 

      W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się  

      z  wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:   

      iod@powiatraciborski.pl 

      Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w  

      Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/BIURO_RZECZY_

ZNALEZIONYCH.html 
 

Data: 04.01.2022r. Opracowała:  Aleksandra Zięć 

Data: 04.01.2022r. Zatwierdziła: Mekeresz Ewa  
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