
 

WYKAZ RZECZY  

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH  

Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6 , 39-300 Mielec 
 

 

Osoby, które zagubiły, bądź w innych okolicznościach utraciły niżej podane rzeczy 

proszone są o zgłaszanie się w godzinach pracy do Biura Rzeczy Znalezionych, pokój Nr 7 ,  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu z ważnym dokumentem tożsamości w celu ustalenia 

własności i ewentualnego odebrania rzeczy, tel. 17 78 00 401 

 
 

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH 
  

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

(Dz.U. z 2019 r., poz. 908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do 

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

100,00 złotych, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej 

wyszczególnionych rzeczy znalezionych, przechowywyanych w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa 

Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec. 

 

 

ROK 2021 

l.p. Rzecz znaleziona 
Data 

przyjęcia 

 

Nr sprawy 
Osoba 

     

1.  Telefon komórkowy – HUAWEI  P20 09.07.2021 r. WA.531.7.2021 Osoba prywatna 

2.  Telefon komórkowy – Apple iPhone 6 02.08.2021 r. WA.531.8.2021 
Komenda Powiatowa Policji 

w Mielcu 

 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

 

Pouczenie: 
 

     1. Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego: 

§ 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. 

§ 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. 

§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają 

obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe. 

     2. Wydanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do jej odbioru następuje po uiszczeniu przez nią 

kosztów, o których mowa w art. 18 ustawy o rzeczach znalezionych, tj.  kosztów przechowywania, 

utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru 

rzeczy. 

     3. Odbiór rzeczy może nastąpić po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo własności lub 

dysponowania rzeczą, a w przypadku braku takiego dokumentu, po określeniu wyglądu rzeczy i 

podaniu cech charakterystycznych świadczących, że rzecz znaleziona jest własnością osoby 

zgłaszającej po odbiór. 


