
OGŁOSZENIA 

BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH – 2018 ROK 

 

1. W dniu 28.03.2018 r. przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Średniej znaleziono 

portfel koloru brązowego z zawartością. 

2. W dniu 31.05.2018r. na plaży w Kobylcu znaleziono obrączkę ze stali 

nierdzewnej – odcień srebrny. 

3. W dniu 11.06.2018r. przy ul. Kolejowej - naprzeciw Powiatowego Urzędu Pracy w 

Wągrowcu znaleziono telefon komórkowy marki Huawei. 

4. W dniu 24.07.2018 r. pomiędzy Starężynkiem a Niemczynem znaleziono kluczyk 

do samochodu z dwoma breloczkami. 

5. W dniu 03.07.2018 r. na promenadzie przy ul. Piaskowej na ławce znaleziono                 

dwa kluczyki do samochodu z breloczkiem. 

 

OGŁOSZENIA 

BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH – 2017 ROK 

 

1. W dniu 02.04.2017r. na ulicy 11 Listopada w Wągrowcu (okolice mostu                         

na Wełnie) znaleziono komplet kluczy wraz z etui. 

2. W dniu 06.07.2017r. na ul. Kasprowicza przy słupie ogłoszeniowym obok 

„Bazarku” znaleziono telefon komórkowy marki LG w szarym etui. 

3. W dniu 13.07.2017r. na rondzie „Wschód” w Wągrowcu znaleziono klucze                  

(14 sztuk) z breloczkiem przedstawiającym wizerunek Św. Krzysztofa. 

4. W dniu 24.08.2017r. przy skrzyżowaniu rzek Nielby i Wełny znaleziono rower 

składak koloru niebieskiego. 

5. W dniu 23.06.2017r. na ul. Berdychowskiej znaleziono wózek dziecięcy „Tako 

Baby Collection”. 

6. W dniu 04.08.2017r. na ul. Krótkiej znaleziono rower górski koloru fioletowego. 

7. W dniu 23.06.2017r. na ul. Berdychowskiej znaleziono bojler elektryczny marki 

„MISTER”. 



8. W dniu 11.02.2017r. na promenadzie rzeki Wełny przy cmentarzu Farnym 

znaleziono rower marki STAL BIKE. 

9. W dniu 30.08.2017r. znaleziono rower marki Action Zone. 

10.  W dniu 12.09.2017r. przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego                   

w Wągrowcu znaleziono klucz koloru srebrno-czarnego. 

11. W dniu 18.09.2017r. w Skokach przy skrzyżowaniu ul. Rościńskiej                              

z ul. Wodną zaleziono telefon komórkowy marki ALCATEL ONE TOLCH 

koloru czarnego. 

 

OGŁOSZENIA 

BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH – 2016 ROK 

 

1. W dniu 22.09.2016r. tj. w czwartek ok. godz. 7.30 na ulicy Skockiej (przy firmie 

Remondis) w Wągrowcu znaleziono portfel koloru czarnego z zawartością 

pieniędzy. 

2. W dniu 28.09.2016r. w Dźwirzynie znaleziono telefon komórkowy Samsung. 

3. W dniu 17.10.2016r. w Wągrowcu przed budynkiem Urzędu Miejskiego                          

w Wągrowcu znaleziono pieniądze. 

4. W dniu 25.11.2016r. na ulicy Jeżyka w Wągrowcu (przy garażach) znaleziono 

telefon komórkowy koloru białego marki Samsung.  

 

Osoby uprawnione do odbioru rzeczy wraz z dowodami osobistymi prosimy o ich odbiór 

w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15, pok. nr 15, codziennie 

w godz. od 9:00 do 14:00. 

 

Pouczenie: 

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

przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. 


