
§ 22a. Rzeczy znalezione 

 

1. Do postepowania z rzeczami znalezionymi w pociągach „ŁKA” sp. z o.o. stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

397). 

2. Obsługa pociągu zobowiązana jest przed przyjęciem - w obecności znalazcy lub 

świadka - sprawdzić zawartość rzeczy znalezionej. 

3. Rzeczy znalezione w pociągu „ŁKA” sp. z o.o. (w czasie jazdy lub postoju pociągu), 

obsługa pociągu przyjmuje od znalazcy za pokwitowaniem (wystawianym w dwóch 

egzemplarzach), które zawiera co najmniej: 

1) dane znalazcy lub świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane 

kontaktowe), 

2) datę, miejsce – numer pociągu i okoliczności znalezienia rzeczy, 

3) krótki i precyzyjny opis rzeczy znalezionej (nazwa, wymiar, materiał z którego 

jest wykonana, kolor, wzór, charakterystyczne szczegóły, itp.) oraz zawartości 

rzeczy znalezionej (np. torby, plecaka, itp.), 

4) czas i miejsce znalezienia rzeczy, 

5) dane osoby przyjmującej (imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy), 

6) informację o zastrzeżeniu przez znalazcę znaleźnego, 

7) podpis znalazcy i wystawcy pokwitowania. 

     Jeden egzemplarz pokwitowania otrzymuje znalazca rzeczy.  

4. Odbiór rzeczy znalezionej, od „ŁKA” sp. z o.o. przez osobę uprawnioną jest możliwy 

najpóźniej w terminie 3 dnia od dnia przyjęcia rzeczy przez „ŁKA” sp. z o.o. od 

znalazcy, z wyjątkiem:  

1) rzeczy, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne 

wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz dokumentów 

wojskowych oraz legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo 

karty powołania, które to rzeczy lub dokumenty „ŁKA” sp. z o.o. niezwłocznie 

przekazuje właściwemu staroście, 

2) rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia a w szczególności broni, amunicji, 

materiałów wybuchowych oraz dowodu osobistego lub paszportu, które to rzeczy 

lub dokumenty ŁKA sp. z o.o. niezwłocznie przekazuje najbliższej jednostce 

organizacyjnej Policji, 

3) rzeczy ulegającej szybkiemu zepsuciu, które „ŁKA” sp. z o.o. niezwłocznie 

sprzedaje. 

5. „ŁKA” sp. z o.o. po upływie 3 dni od dnia przyjęcia rzeczy od znalazcy, przekazuje ją 

właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru 

tej rzeczy. 

6. Rzeczy znalezione, których przyjęcia od „ŁKA” sp. z o.o. odmówi starosta (rzeczy, 

których szacowana wartość nie przekracza 100,00 zł), podlegają likwidacji.  

7. Informacje o zdeponowanych rzeczach znalezionych oraz o sposobie ich odbioru są 

udzielane osobom uprawnionym do ich odbioru pod numerem telefonu wskazanym na 

stronie internetowej „ŁKA” sp. z o.o.: www.lka.lodzkie.pl.  

8. Adres punktu przechowywania rzeczy znalezionych, termin i godziny jego otwarcia 

wskazany jest na stronie internetowej „ŁKA” sp. z o.o. 

http://www.lka.lodzkie.pl/


9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez 

zamiaru wyzbycia się własności, jak również zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły. 

 


