
Załącznik  

Do Zarządzenia Nr 154/2014 

Starosty Poznańskiego 

Z dnia 31 grudnia 2014 roku 

 

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH 

§ 1. Wydział Administracyjny prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych zwane dalej Biurem. 

§ 2. Przedmiotem działalności Biura jest: 
1) przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych na obszarze Powiatu Poznańskiego, 
2) udzielanie informacji o depozytach, 
3) poszukiwanie właścicieli zaginionych rzeczy, 
4) wydawanie rzeczy znalezionych, 
5) likwidacja niepodjętych depozytów. 

§ 3. Rzecz znalezioną i dostarczoną do Biura przechowuje się w magazynie depozytów lub w bankach do czasu: 
1) odbioru przez właściciela, 
2) odbioru po spełnieniu przewidzianych prawem warunków przez znalazcę, 
3) sprzedaży lub likwidacji niepodjętego depozytu. 

§ 4. Do depozytu przyjmuje się: 
1) pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz przedmioty o wartości naukowej lub artystycznej, 
2) rzeczy znalezione w budynkach i obiektach użyteczności publicznej dostarczonych przez zarządcę, 
3) dowody tożsamości i inne dokumenty. 

§ 5. Biuro odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku gdy rzecz: 
1) nie posiada żadnej wartości, 
2) może być przechowywana przez znalazcę, 
3) została znaleziona w budynku publicznym albo w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym lub środku 

transportu publicznego, 
4) istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności, 
5) należy do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych, 
6) ma takie własności, że przechowywanie nie jest możliwe, 
7) ma takie właściwości, że własność z mocy prawa przechodzi na Skarb Państwa. 

§ 6. Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska. 

§ 7.1. Przyjęcie rzeczy do depozytu potwierdza się wydając zdającemu za pokwitowaniem poświadczenie. 
Poświadczenie o przyjęciu rzeczy do depozytu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Kopię wydanego 
poświadczenia przechowuje się w ewidencji Biura. 

§ 8. Biuro prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych zawierającą następujące dane: 
1) liczba porządkowa, 
2) data przyjęcia depozytu, 
3) imię, nazwisko i adres znalazcy lub nazwa i siedziba podmiotu, 
4) opis rzeczy z uwzględnieniem rodzaju i ilości, 
5) dane osoby uprawnionej do odbioru, 
6) data wydania rzeczy, 
7) data przejścia rzeczy na własność znalazcy, 
8) sposób i data dokonania likwidacji depozytu, 
9) uwagi. 

§ 9.1.W przypadku, gdy rzecz ma znaczną wartość albo jeśli jest to potrzebne ze względu na jej właściwości lub 
okoliczności, w jakich została znaleziona Biuro podejmie poszukiwania właściciela informując o tym na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego. 
2. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana, wzywa się ją listem poleconym do odbioru rzeczy 
pouczając o skutkach nie odebrania rzeczy. 

§ 10.1. Znalezione środki pieniężne przechowuje się na rachunku depozytowym Starostwa. 
2. Wyroby z metali szlachetnych, biżuterię oraz zagraniczne środki płatnicze przechowuje się w bankach. 

§ 11.1. Biuro występuje do Sądu z wnioskiem o sprzedaż rzeczy przyjętej do depozytu w przypadku, gdy: 
1) koszty przechowywania są wyższe od wartości rzeczy, 
2) przechowywanie spowoduje obniżenie lub utratę wartości, 
3) rzecz ze względu na swoje właściwości jest trudna do przechowywania 

2. Sprzedaż następuje na podstawie postanowienia Sądu w trybie określonym przepisami kodeksu postępowania cywilnego 
o egzekucji z ruchomości. 

§ 12.1. W związku z wydaniem rzeczy z depozytu pracownik Biura jest obowiązany do: 
1) ustalenia tożsamości osoby uprawnionej, 
2) przyjęcia oświadczenia o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem daty, miejsca i cech charakterystycznych rzeczy, 
3) sprawdzenia prawdziwości treści oświadczenia ze stanem faktycznym wynikającym z zapisów ewidencyjnych, 
4) przyjęcia opłaty w gotówce, 
5) pouczenia o przysługujących znalazcy uprawnieniach. 

2. Wzór oświadczenia o odbiorze rzeczy znalezionej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 13.1. Opłata za przechowywanie rzeczy wynosi 1 % wartości szacunkowej rzeczy w stosunku miesięcznym, nie mniej 
jednak niż 5 zł. 
2. Opłatę nalicza się za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania. 
3. Wartość szacunkową rzeczy ustala się w oparciu o ceny detaliczne na dzień przyjęcia rzeczy do depozytu. 
4. W przypadku odesłania dokumentów do opłaty dolicza się koszt przesyłki za zaliczeniem pocztowym. 

§ 14.1. Nie odebrane przez właścicieli w okresie jednego roku od powiadomienia dokumenty odsyła się do wystawców. 
2. W przypadku gdy właściciel dokumentu powiadomi pisemnie lub telefonicznie, że rezygnuje z ich odbioru, dokumenty 
niezwłocznie wysyła się do wystawcy. 



§ 15. Znalazcę, który zastrzegł sobie wypłatę znaleźnego powiadamia się o wydaniu rzeczy uprawnionemu oraz o jego 
adresie. 

§ 16.1 Po upływie terminów przechowywania rzeczy, Biuro przygotowuje wniosek do właściwego miejscowo Sądu 
Rejonowego o likwidację rzeczy , zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych 
depozytów ( Dz.U. z 2006, poz. 1537 z późn. zm.). 

2. Depozyty, które przeszły na własność Skarbu Państwa, Biuro przekazuje właściwemu miejscowo Naczelnikowi Urzędu 
Skarbowego. 

3. Środki pieniężne, które przeszły na własność Skarbu Państwa, Biuro przekazuje na konto depozytowe wskazane przez 
właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

Załącznik: 
Nr 1 wzór poświadczenia o przyjęciu rzeczy do depozytu.  
Nr 2 wzór oświadczenia o odbiorze rzeczy znalezionej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do 

Regulaminu Biura Rzeczy 

Znalezionych 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 

18 Wydział Administracyjny III piętro, pokój 308 tel. (061) 8418-824 

POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY 

DATA ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA .........................................................  

OPIS RZECZY ZNALEZIONEJ: 

CZAS I MIEJSCE ZNALEZIENIA: ...........................................................................................................................  

DANE ZNALAZCY 

IMIĘ I NAZWISKO: ........................................................................................................................................ 

ADRES:  

NUMER TELEFONU: ..........................................  

OŚWIADCZAM, ŻE NIE WIEM KTO JEST UPRAWNIONY DO ODBIORU ZNALEZIONEJ RZECZY/ NIE ZNAM 

MIEJSCA ZAMIESZKANIA OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU ZNALEZIONEJ RZECZY. 

OŚWIADCZAM, ŻE ZA ZNALEZIONE RZECZY ŻĄDAM ZNALEŹNEGO TAK/NIE 

data i podpis znalazcy 

DECYZJA O PRZYJĘCIU LUB ODMOWIE PRZYJĘCIA RZECZY DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH 

data i podpis odpowiedzialnego pracownika 

Kwituję odbiór zawiadomienia o znalezieniu rzeczy data i podpis znalazcy 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Biura Rzeczy Znalezionych 

 

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 

18 Wydział Administracyjny III piętro, pokój 308 tel. (061) 8418-824 

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE RZECZY ZNALEZIONEJ 

DATA ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ: OPIS RZECZY ZNALEZIONEJ: 

DANE ODBIORCY: 

IMIĘ I NAZWISKO ADRES 

NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:  ..................................................  

NUMER TELEFONU :  ..........................................  

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ 

data i podpis odbiorcy 

POTWIERDZAM ODBIÓR USTALONEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWLNEGO ZNALEŹNEGO (art. 183-189) - NAGRODY 

ZA ZWROT RZECZY ZNALEZIONEJ. 

data i podpis znalazcy 

podpis pracownika przyjmującego oświadczenie 


