
 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I MIENIA, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

tel. 77 40 74 309, 77 40 74 310, e-mail: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

Komunikat Biura Rzeczy Znalezionych 

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych  

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia, osobie uprawnionej 

wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 

100 złotych, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej 

wyszczególnionych rzeczy znalezionych, przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych 

w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1: 

 

 1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego 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 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. 

2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub 

przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. 

3. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny 

znalezionych rzeczy. 

4. W celu odbioru depozytu należy zgłosić się, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach tj. 7.30 do 15.30, pokój 115 ,w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia. 

5. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 

roku, poz. 397), koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym 

stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany 

po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów. 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/40 74 359. 

 

1. Rower damski  27-01-2014 1/2014 

2. Część roweru  11-03-2014 3/2014 

3. Klucz do samochodu  20-06-2014 5/2014 

4. Rower trekingowy  26-06-2014 6/2014 

5. Telefon komórkowy  11-07-2014 7/2014 

6. Klucz do samochodu w czarnym etui 21-07-2014 8/2014 

7. Rower kolarzówka 28-07-2014 9/2014 

8. Rower górski  19-08-2014 11/2014 

9. Wózek dziecięcy  25-08-2014 13/2014 

10. Rower  01-09-2014 17/2014 

11. Telefon komórkowy 04-09-2014 18/2014 

12. Rower  19-09-2014 20/2014 

13. Rower terenowy  09-10-2014 22/2014 

14. Portfel  14-11-2014 23/2014 

15. Telefon komórkowy  17-11-2014 24/2014 

16. Telefon komórkowy  10-12-2014 25/2014 

17. Telefon komórkowy  10-12-2014 26/2014 


