
BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH  

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16

Wydział Organizacyjny
I pi ętro, pokój nr 102, tel. (58) 773 12 82

godziny pracy Biura
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30

środa: 8:00 – 16:30
piątek: 7:30 – 15:00

OR.5314.8.2017           Pruszcz Gdański, dnia 06.11.2017 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 06.11.2017 r. została  zdeponowana 
gotówka.
W/w  gotówka  została  znaleziona  w  dniu  31.10.2017  r. w  bankomacie  EURONETU  w
Trąbkach Wielkich. 

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.  -  ODEBRANO

OR.5314.7.2017           Pruszcz Gdański, dnia 24.08.2017 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 17.07.2017 r. został zdeponowany rower z 
napisem Mountain City.
W/w rzecz została znaleziona w dniu 12.08.2017 r. w Rusocinie przy ul. Klonowej.

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.6.2017           Pruszcz Gdański, dnia 17.07.2017 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 17.07.2017 r. został zdeponowany telefon 
iPhone.
W/w  rzecz  została  znaleziona  w  dniu  08.07.2017  r.  w Pruszczu  Gdańskim  przy  ul.
Powstańców Warszawy. 

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.



OR.5314.5.2017           Pruszcz Gdański, dnia 10.07.2017 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 04.07.2017 r. został zdeponowany rower z 
napisem Esperia Universal City Bike.
W/w rzecz została znaleziona w dniu 21.06.2017 r. w Pruszczu Gdańskim przy skrzyżowaniu
ulic Powstańców Warszawy i Obrońców Westerplatte. 

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.3.2017           Pruszcz Gdański, dnia 11.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

Biuro  Rzeczy  Znalezionych  informuje,  że  w  dniu  11.05.2017  r. została  zdeponowana
reklamówka  z  zawartością:  gotówki,  kosmetyków,  ubrań  oraz  innych  przedmiotów.
W/w rzecz została znaleziona w dniu 27.04.2017 r.  na przystanku autobusowym w Straszynie
przy ul. Poprzecznej. 

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.2.2017           Pruszcz Gdański, dnia 10.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu  10.05.2017 r. została zdeponowana  piła
spalinowa marki  Petrol  Chain  Saw FPCSP38.   W/w rzecz  została  znaleziona w  dniu
23.04.2017 r. w miejscowości Cieplewo. 

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.1.2017           Pruszcz Gdański, dnia 27.04.2017 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 27.04.2017 r. zostały zdeponowane  dwie
piły tarczowe marki: Einhell  KGSZ2100 i  Einhell  THCS 1400/1.  W/w rzeczy zostały
znalezione w dniu 07.04.2016 r. w miejscowości Cieplewo. 

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.7.2016           Pruszcz Gdański, dnia 11.08.2016 r.

OGŁOSZENIE



Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 11.08.2016 r. został zdeponowany  telefon
komórkowy marki SONY XPERIA .  W/w rzecz została znaleziona 27.07.2016 r. na terenie
miasta Pruszcz Gdański.      -  ODEBRANO

OR.5314.6.2016           Pruszcz Gdański, dnia 16.05.2016 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 16.05.2016 r. został zdeponowany  telefon
komórkowy  marki  Alcatel .   W/w  rzecz  została  znaleziona  25.04.2016  r.  w  Pruszczu
Gdańskim na ul. Korzeniowskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Paderewskiego.

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.5.2016           Pruszcz Gdański, dnia 04.05.2016 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 21.04.2016 r. został zdeponowany  rower
MTB Rockrider 340.  W/w rzecz została znaleziona 04.07.2015 r.  w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy na ogródkach działkowych.

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.4.2016           Pruszcz Gdański, dnia 04.05.2016 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 21.04.2016 r. został zdeponowany  telefon
komórkowy  marki  I-Phone.  W/w  rzecz  została  znaleziona  02.04.2016  r.  w  Pruszczu
Gdańskim na ulicy Skalskiego.

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.3.2016           Pruszcz Gdański, dnia 29.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 29.03.2016 r. został zdeponowany  portfel.
W/w rzecz została znaleziona 25.03.2016 r. w Pruszczu Gdańskim na ulicy Wojska Polskiego
przy Barze FRYKAS.   -  ODEBRANO

OR.5314.2.2016           Pruszcz Gdański, dnia 07.03.2016 r.

OGŁOSZENIE



Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 07.03.2016 r. został zdeponowany  pistolet
typu wiatrówka  wraz  z  metalową  kapsułą  „Crosman”. W/w  rzecz  została  znaleziona
07.02.2016 r. w autobusie miejskim.

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.1.2016           Pruszcz Gdański, dnia 26.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu  26.02.2016 r. zostały zdeponowane dwie
wagi  elektroniczne „DIGITAL  PRICE  COMPUTING  SCALE”.  W/w  rzeczy  zostały
znalezione 10.12.2015 r. na terenie posesji w miejscowości Kaczki, ul. Gdańska 6B.

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.13.2015           Pruszcz Gdański, dnia 03.12.2015 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 30.11.2015 r. został zdeponowany kluczyk
samochodowy. W/w  rzecz  została  znaleziona  30.11.2015  r.  przed  budynkiem  Starostwa
Powiatowego w  Pruszczu Gdańskim.

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.

OR.5314.12.2015                                                                Pruszcz Gdański, dnia 12.11.2015 r.

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, że w dniu 09.11.2015 r. zostały zdeponowane dwie 
wiązki przewodów zasilających spawarkę . W/w rzecz została znaleziona 08.11.2015 r. w 
Pruszczu Gdańskim.

Osoba uprawniona proszona jest o odbiór własności.


