
 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku, 

Wydział Organizacji i Nadzoru, 

ul. Marii Skłodowskiej –Curie 11, 06-100 Pułtusk  

 
 Pułtusk,16.10.2018 r. 

 

 WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY  
 

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (DzU 

poz. 397 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania  

do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej Starosta Pułtuski wzywa wszystkie 

osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego 

odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych 

w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, realizującym w imieniu 

Starosty Pułtuskiego zadania z zakresu spraw dotyczących rzeczy znalezionych: 

 

1. rower typu damka – znaleziony 11.12.2007 r. w Pułtusku, w okolicy ul. Daszyńskiego,  

2. telefon komórkowy - znaleziony 12.03.2008 r. w Pułtusku, ul. Mickiewicza, 
3. telefon komórkowy - znaleziony 21.07.2008r. w Pułtusku, przy ul. Białowiejskiej, 
4. portfel damski- znaleziony 14.12.2008 r. w Pułtusku, przy ul. Rynek, 
5. portfel damski z zawartością pieniędzy – znaleziony 23.07.2009 r. w Pułtusku, 

przy ul. Świętojańskiej, 
6. telefon komórkowy – znaleziony 23.06.2010 r.  w Pułtusku, przy ul. Rynek,  
7. telefon komórkowy – znaleziony 27.07.2010 r.  w Pułtusku, na Plaży Miejskiej, 
8. telefon komórkowy – znaleziony 22.01.2011 r. w Pułtusku, przy ul. Mickiewicza,  
9. kluczyk samochodowy z brelokiem – znaleziony 12.02.2011 r. w Pułtusku, 

przy ul. Jana Pawła II (okolice myjni samochodowej),  
10. telefon komórkowy – znaleziony 03.02.2012 r. w Pułtusku, przy ul. 11 Listopada, 
11. telefon komórkowy – znaleziony 24.03.2012 r. w Pułtusku, przy ul. Białowiejskiej,          
12. rower typu damka z reklamówką zawierająca artykuły spożywcze oraz odzież – znaleziony 

29.03.2012 r. w Pułtusku, przy ul. 3 Maja, 
13. rower – znaleziony 05.04.2012 r. w Pułtusku, przy ul. Rynek, 
14. telefon komórkowy – znaleziony 06.08.2012 r. w Gładczynie Rządowym (gm. Zatory),      
15. telefon komórkowy i klucze  - znalezione 20.10.2012 r. w Pułtusku, w okolicy  

ul. Widok,       
16. telefon komórkowy – znaleziony 19.04.2013 r. w Pułtusku, przy ul. Wspólnej, 
17. telefon komórkowy – znaleziony 31.05.2013 r. w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego, 
18. telefon komórkowy – znaleziony  03.08.2013 r. w Pułtusku, przy ul. 17 Stycznia, 
19. rower z plecakiem zawierającym obuwie – znaleziony 03.06.2013 r. w Bulkowie 

(gm. Winnica), 
20. telefon komórkowy z etui – znaleziony 22.08.2013 r. w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego, 
21. telefon komórkowy– znaleziony 30.08.2013 r. w Pułtusku, przy al. Polonii, 
22. fotelik samochodowy – nosidełko – znaleziony 04.09.2013 r. w Pułtusku, przy ul. Na 

Skarpie, 
23. telefon komórkowy – znaleziony 16.12.2013 r. w Pułtusku, przy ul. Tartacznej,     



24. telefon komórkowy – znaleziony 05.03.2014r. w Sisicach, 
25. klucze z brelokiem – znalezione 05.06.2014r. w Pułtusku,      
26. telefon komórkowy – znaleziony 28.06.2014 r. w Pułtusku, przy ul. Rynek,  
27. telefon komórkowy – znaleziony 04.08.2014r. w Olsztynku (parking restauracji  

Mc Donalds),     
28. klucz – znaleziony 19.08.2014 r. w Pułtusku, przy ul. Białowiejskiej (korytarz przed 

Wydziałem Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku), 
29. telefon komórkowy – znaleziony 16.11.2014 r. w Pułtusku, przy ul. Jana Pawła II, 
30. portfel z zawartością pieniędzy – znaleziony 06.03.2015 r. w Pułtusku, przy ul. 

Świętojańskiej, 
31. telefon komórkowy – znaleziony 29.03.2015 r. w Pułtusku, przy ul. Rynek, 
32. cyfrowy odbiornik satelitarny z akcesoriami – znaleziony 05.05.2015 r. w Pułtusku,  

przy ul. Rynek,  
33. telefon komórkowy – znaleziony ok. 15.07.2015 r. w Pułtusku, na dworcu autobusowym,  
34. 2 pęki kluczy oraz monety – znalezione 28.11.2015 r. w Pułtusku, na os. Na Skarpie, 
35. telefon komórkowy – znaleziony 13 bądź 14.05.2016 r. w Pułtusku, przy ul. Kombatantów, 
36. pęk kluczy – znaleziony 27.05.2016 r. w Pułtusku, przy ul. Mickiewicza (rondo),   
37. tablet – znaleziony 20 bądź 21.07.2016 r. w m. Pawłowo (gm. Winnica), 
38. rower – znaleziony ok.18.08.2016  r. w Pułtusku, przy ul. Mickiewicza, 
39. telefon komórkowy – znaleziony ok. 30.08.2016. w lesie w m. Pękowo (gm. Gzy), 
40. pęk kluczy – znaleziony 22.11.2016 r. w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego (okolice ZUS) - 

termin do odbioru rzeczy upływa: 22.11.2018 r. 
41. Warszawską Kartę Miejską – znalezioną 14.01.2017 r. w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego- 

termin do odbioru rzeczy upływa: 14.01.2019 r. 
42. telefon komórkowy – znaleziony 12.06.2017 r. w Pułtusku, Park Miejski- termin do 

odbioru rzeczy upływa: 12.06..2019 r. 
43. telefon komórkowy – znaleziony 17.08.2017 r. w Pułtusku, przy ul. Tartacznej- termin do 

odbioru rzeczy upływa: 17.08.2019 r. 
44. telefon komórkowy- znaleziony ok. 04.09.2017 r. w Warszawie, okolice mostu 

Poniatowskiego- termin do odbioru rzeczy upływa: 04.09.2019 r. 
45. bransoletkę damską, złotą -  znalezioną ok. 31.08.2017 r. w Pułtusku, przy ul. Marii 

Skłodowskiej Curie (plac przy Starostwie Powiatowym) - termin do odbioru rzeczy 
upływa: 31.08.2019 r. 

46. torebkę damską – znalezioną 08.11.2017 r. w Pułtusku, w sklepie Textil Market przy ul. 
Jana Pawła II- termin do odbioru rzeczy upływa: 08.11.2019 r. 

47. telefon komórkowy – znaleziony 16.02.2018 r. w Pułtusku, przy ul. Jana Pawła II - termin 
do odbioru rzeczy upływa: 16.02.2020 r. 

48. rower – znaleziony ok. 12.05.2018 r. w Pułtusku, przy ul. Rynek 18- termin do odbioru 
rzeczy upływa: 12.05.2020 r. 

49. rower typu damka – znaleziony 09.05.2018 r. w Pułtusku, okolice bloku przy ul. Pana 
Tadeusza 8- termin do odbioru rzeczy upływa: 09.05.2020 r. 

50. telefon komórkowy – znaleziony 06.07.2018 r. w Pułtusku, przy ul. Rynek (okolice baru 
„Żaczek”) - termin do odbioru rzeczy upływa: 06.07.2020 r. 

51. butla gazowa 11 kg – znaleziona 05.08.2018 r. w Pułtusku, przy ul. 3-go Maja - termin do 
odbioru rzeczy upływa: 05.08.2020 r. 

52. rower – znaleziony 07.03.2018 r. w m. Tocznabiel (na terenie kompleksu leśnego) - - 
termin do odbioru rzeczy upływa: 07.03.2020 r. 



 
 
 
POUCZENIE O SKUTKACH ART. 187 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. 

 
 
 


