WYKAZ RZECZY PRZEKAZANYCH DO BIURA RZECZY
ZNALEZIONYCH
w Starostwie Powiatowym w Kole

Uprzejmie informujemy, iż w Biurze rzeczy znalezionych znajdują się w przechowywaniu
następujące przedmioty:

Lp

Data
Data
przyjęcia znalezienia

Opis rzeczy
znalezionej

1

22.08.2019 17.08.2019

Pieniądze

Powiercie

-

do 17.08.2021

2

26.08.2019 26.08.2019

Klucze

-

-

do 26.08.2021

3

26.08.2019 24.08.2019

Telefon MEIZU

Koło

-

do 24.08.2021

4

23.12.2019 21.12.2019

Telefon HUAWEI

Lipie Góry

-

do 21.12.2021

5

11.03.2020 10.03.2020

Klucze

Koło

-

do 11.03.2022

6

1.02.2021 31.01.2021 Klucze do samochodu
PEUGEOT

Koło

-

do 31.01.2023

7

14.04.2021 14.04.2021

Koło

-

do 14.04.2023

Klucze do drzwi

Miejsce
Data
znalezienia przekazania
rzeczy
(znany
odbiorca)

Data
przekazania
(nieznany
odbiorca)

Biuro rzeczy znalezionych
Starostwo Powiatowe w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
tel. 632617836
czynne:
poniedziałek-piątek od 7.30 – 15.30

UWAGA!
Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy
Znalezionych w celu jej odebrania muszą określić:
• jaką rzecz zgubiono, opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki
szczególne,
• przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód
zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia opis widocznych
środków zużycia lub zdjęcie ze zgubioną rzeczą).

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych
(Dz. U. poz. 397), Starosta Kolski wzywa osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej
wymienionej rzeczy znalezionej, przechowywanej przez Wydział Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Kole :

Lp

Data
Data
przyjęcia znalezienia

Opis rzeczy
znalezionej

1

22.08.2019 17.08.2019

Pieniądze

Powiercie

-

do 17.08.2021

2

26.08.2019 26.08.2019

Klucze

-

-

do 26.08.2021

3

26.08.2019 24.08.2019

Telefon MEIZU

Koło

-

do 24.08.2021

4

23.12.2019 21.12.2019

Telefon HUAWEI

Lipie Góry

-

do 21.12.2021

5

11.03.2020 10.03.2020

Klucze

Koło

-

do 11.03.2022

6

1.02.2021 31.01.2021 Klucze do samochodu
PEUGEOT

Koło

-

do 31.01.2023

7

14.04.2021 14.04.2021

Koło

-

do 14.04.2023

Klucze do drzwi

Miejsce
Data
znalezienia przekazania
rzeczy
(znany
odbiorca)

Data
przekazania
(nieznany
odbiorca)

W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się do Wydziału Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kole - pokój nr 301, w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do godz. 15.30
Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub
przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

Pouczenie:
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.

