
 

 

Wykaz depozytów znajdujących się  

w Biurze Rzeczy Znalezionych w Płocku  

znalezionych od  dnia 01 listopada 2017 r. 

 

Prosimy właścicieli do odbioru rzeczy zagubionych, które  przechowywane są  
w Biurze Rzeczy Znalezionych w budynku Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary 
Rynek 1. 

 

tel. kom. : 735 209 168 - czynny, tylko w godzinach pracy Biura 

 

L.p. 
Data przyjęcia 

depozytu 
Depozyt 

Zamieszczono 
dnia: 

1. 10.11.2017 r. -mleko uchate 3,2% - 1 szt. 
-szprot wędzony waga nie określona 
-mleko uchate 2%-1 szt. 
-olej uniwersalny-1 l. 
-margaryna smakowita 450g-1 szt. 
-chleb cały -2 szt. 
-chleb krojony -3 szt. 
-sól 1kg. 1 szt. 
-majonez fruktus -1 szt. 
- kawa fix gold 250g  -1 szt. 
- ketchup włocławek480g -1 szt. 
- zupa pomidorowa sam smak -1 szt. 
- twaróg chudy250g.-2 szt. 
- musztarda dereley -2 szt. 
- serek wiejski piętnica -2 szt. 
- budyń malinowy -3 szt. 
- pasztet belgijski -2 szt. 
- karma dla psa 3kg.-1 szt. 
- cukier biały 1kg.-2 szt. 
- kiełbasa morlińska- 1 szt. 
- groszek zielony 400g-1 szt. 
- powidła śliwkowe 300g -3 szt. 
- zupa amino- 2 szt. 
- makaron wstążki-1 szt. 
- zupa fawol-1 szt. 
- skarpety męskie 5 par 
- czapka męska 1szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.12.2017 r. 



- karmelki miętowe-3 szt. 
- baton orzechowy grzesiek-4 szt. 
- ciasto cookes 135g-1 szt. 
- czekolada mleczna teravita-1szt. 
- czekolada z orzechami -1szt. 
- czekolada malinowa-1szt. 
- twaróg president-2szt. 
- koszula biała 2xl-2szt. 
- opakowanie dużych jaj 20-1szt. 
- kalendarz na 2018r.-1szt. 
razem 37 pozycji. 

 
4.  

 
13.12.2017 r.  

 
Telefon Komórkowy LG K10  LTE w etui. 
Kolor CZARNY. Jest karta SIM.  

 
19.12.2017 r. 

 
5.  

 
03.01.2108 r.  

 

 
Telefon komórkowy myPhone Cube LTE. 
Kolor CZARNY. Jest karta SIM.  

 
04.01.2018 r.  

 
7.  

 
08.01.2018 r. 

 

 
Złota obrączka. Koloru żółtego. 

 
09.01.2018 r.  

 
10. 

 

 
11.04.2018 r. 

 
Telefon komórkowy ASUS ENFONE 
3Max. Kolor CZARNY. Uszkodzony 

wyświetlacz.  
 

 
24.04.2018 r.  

 
11.  

 
11.04.2018 r.  

 
Telefon komórkowy SAMSUNG X 

Cover3. Kolor CZARNY.  

 
24.04.2018 r.  

 
12. 

 

 
18.04.2018 r.  

 
Rower typu góral.  

 
24.04.2018 r.  
 

 
13. 

 

 
14.05.2018 r.  

 
Telefon komórkowy HUAWEI Y635. 

Posiada kartę SIM, popękany 
wyświetlacz.  

 
23.05.18 r.  

 
14. 

 

 
06.06.2018 r.  

 
Pęk kluczy w ilości 6 sztuk. Dołączony 

breloczek 

 
07.06.2018 r.  

 
15. 

 

 
20.06.2018 r.  

 
Rower typu „Góral – MTB BIG FORK” 

 
25.06.2018 r.  

 
16. 

    
21.06.18 r. 

Telefon komórkowy ASUS. Kolor czarny. 
Posiada kartę SIM. 

 

 
25.06.2018 r.  

 
17. 

 

 
06.08.2018 r.  

Telefon komórkowy marki HUAWEI 
Koloru czarnego w czarnym etui.  

Nie ma karty SIM. 

 
 
10.08.2018 r. 

 
18. 

 

 
06.08.2018 r.  

Telefon komórkowy marki iPhone  
w kolorach białym i różowym  

z uszkodzonym wyświetlaczem.  
Nie posiada karty SIM. 

 
 
10.08.2018 r. 



 
19.  

 

 
10.08.2018 r.  

Czarny worek z materiału z zawartością 
portfela koloru czarnego, saszetka na 

kosmetyki koloru srebrnego, przewód do 
ładowania telefonu barwy białej oraz 4 

sztuki power bank bez nazwy 
producenta. 

 
 
10.08.2018 r.  

20.  23.08.2018 r.  Rower typu „Góral -Kenboo”. Kolor 
niebiesko-szary.  

29.08.2018 r.  

 
21.  

 

 
10.09.2018 r.  

Drukarka CANON – PIXMA – MG 2550S 
Pieniądze 

Dziecięcy portfelik koloru niebiesko – 
czarnego z pieniędzmi 

Portfelik koloru różowego z pomponem 
z pieniędzmi 

 
 
17.09.2018 r. 

 
22.  

 
14.09.2018 r.  

 
Marynarka koloru czarnego 

Spodenki męskie PUMA 
Dwa ręczniki koloru niebieskiego  

i zielonego 
Ser Gouda 

 sok Tymbark  
2 szt. piwa Premium 0,5 l 

Jogurt Danone 
Długopis srebrno – zielony 

Krople do nosa 
Latarka koloru zielonego 

 
 
 
 
 
17.09.2018 r.  

 
23. 

 

 
17.09.2018 r.  

 
Portfel koloru czarnego z pieniędzmi.  

 
20.09.2018 r.  

 
24. 

 
17.10.2018 r. 

Kamera plastikowa  typu atrapa. Kolor 
srebrny. 

 
09.10.2018r.  

 
25. 

 

 
17.10.2018 r.  

 
Telefon komórkowy marki LG – K420n. 

Koloru czarnego w etui. Uszkodzony 
wyświetlacz.  

 
11.10.2018 r.  

26. 21.11.2018 r.  Na terenie Auchan znaleziono wartości 
pieniężne.  

23.11.2018 r.  

27. 21.11.2018 r.  Na terenie Auchan znaleziono wartości 
pieniężne . 

23.11.2018 r.  

28 23.11.2018 r.  Kluczyki z pilotem do stacyjki pojazdu 
osobowego marki Nissan przekazane 

przez korporację TAXI Mercedes.  
 

23.11.2018 r.  

 
 
 
29. 

 
 
 
02.012019 r.  

 
Telefon komórkowy marki HUAWEI P9. 

Kolor czarny w żółtym etui. Posiada 
kartę SIM. Pęknięte szkło wyświetlacza.  

 
 
 
02.01.2019 r.  

 
30. 
 

 
09.01.2019 r. 

 
Szmaciany portfel 

 
11.01.2019 r.  



 
31. 
 

 
08.02.2019 r.  

Telefon komórkowy marki Samsung 

Galaxy J7 w etui.  Kolor złoty, 

pęknięcia na wyświetlaczu.   

 
08.02.19 r.  

 
32. 
 

 
11.03.2019 r.  

Urządzenie geodezyjne Teodolit – 

Niwelator firmy SELT typ SDJ – 05. 

Urządzenie jest w oryginalnym 

opakowaniu.  

 
12.03.2019 r.  

 
33. 
 

 
26.04.2019 r. 

Telefon komórkowy Samsung Galaxy 

S5. Kolor czarny. Telefon posiada kartę 

SIM oraz pęknięcia na wyświetlaczu. 

 
06.05.2019 r.  

 
34. 
 

 
29.04.2019 r. 

Telefon komórkowy Samsung S8. Kolor 

czarny. Telefon nie posiada karty SIM 

oraz karty pamięci. Posiada pęknięcia na 

wyświetlaczu.  

 
06.05.2019 r.  

 
35.  
 

 
10.05.2019 r.  

Telefon komórkowy iPhone Apple. 

Kolor biało – srebrny. Brak etui.  
 
13.05.2019 r.  

 
36.  
 

 
10.05.2019 r.  

Telefon komórkowy Samsung Galaxy 

J7 w etui. Kolor czarny, brak karty SIM.  

 
13.05.2019 r.  

 
37. 
 

 
13.05.2019 r.  

Rower dziecięcy koloru 

pomarańczowego.  

 
17.05.2019 r.  

 
38. 
 

 
17.05.2019 r.  

Telefon komórkowy Huawei y6 w etui. 

Kolor biało – złoty. Brak karty SIM, 

Rysa na wyświetlaczu.  

 
20.05.2019 r.  

 
39. 
 

 
17.05.2019 r.  

Kluczyki do stacyjki pojazdu osobowego 

marki Skoda. 
 
20.05.2019 r.  

    

 
41.  

05.07.2019 r.  Rower dziecięcy Galaxy ITB. Kolor 

złoty.  Używany.  

 

10.07.2019 r.  

 
42. 
 

 
15.07.2019 r.  

Duża walizka podróżna koloru szarego  
firmy DUNLOP. Walizka zawiera dużą 
ilość używanych ubrań, blender koloru 
białego, saszetkę z lekami i kosmetykami 
oraz apteczkę, jak również 3 lampy ze 
szklanymi  kloszami. 
 

 
18.07.2019 r.  

 
43. 

 
17.07.2019 r.  

Telefon komórkowy HUAWEI Mate 10 
lite koloru czarnego, w czarnym etui. 
Posiada kartę SIM.  

 
23.07.2019 r. 

 
44. 

 
29.07.2019 r.  

Saszetka męska, w środku m.in. klucze, 
okulary w etui, scyzoryk, lekarstwa.  

 
23.07.2019 r.  
 

 
45.  
 

 
09.08.2019 r.  

5 sztuk kluczy  do mieszkania. Do kluczy 
dołączone trzy breloczki.  

 
26.08.2019 r.  

 
46.  

 
18.09.19 r.  

Rower górski marki LINCOLN. Kolor ramy 
czerwono – siwy. Brak linki hamulca 
tylnego. Przednia i tylna opona w 

 
24.09.2019 r.  



kolorze czerwonym i czarnym.  Rower 
posiada amortyzator przedni.  

 
47.  

 
30.09.2019 r.  

Telefon komórkowy marki HUAWEI Y5 
L21 koloru czarnego. Posiada kartę SIM. 
Telefon posiada pęknięty wyświetlacz 
ekranu.  

 
03.10.2019 r.  

 
48.  
 

 
30.09.2019 r.  

Telefon komórkowy marki HUAWEI 
Honor CH2-L11 L21 koloru czarnego w 
czarnym etui. Posiada kartę SIM. Telefon 
posiada pęknięty wyświetlacz ekranu.  
 

 
03.10.2019 r.  

 
49.  

 
25.10.2019 r.  

Telefon komórkowy marki Sony Xperia 
koloru szarego. Brak karty SIM, pęknięty 
wyświetlacz w prawym górnym rogu.  

 
06.11.2019 r.  

 
50. 

 
19.06.2019 r.  

Telefon komórkowy marki iPhone 
A1332, kolor czarno – srebrny. Telefon 
posiada kartę SIM.   

07.11.2019 r.  

51.  
06.11.2019 r.  

- 2 duże torby kolor czarny,  
- plecak kolor czarny, 
- 6 szt. ręczników,  
-  zasłonka koloru  żółtego,  
- 5 szt. poszewek na pościel, 
- 2 bluzy koloru siwego, 
- kurtka zamszowa, 
- 5 szt. podkoszulek, 
- bluzka damska, 
- 5 szt. spodni, 
- 2 czapki zimowe, 
-  kaptur od kurtki, 
- 3 szt. męskich majtek, 
- 7 par skarpet męskich, 
- 2 pary rękawic roboczych, 
-  rękawiczki zimowe, 
- buty damskie, 
- 3 pary męskich butów, 
-  klapki koloru czarnego, 
- 2 sztuki garnków, 
- 2 sztuki kubków , 
- 6 szt. okularów plastikowych, 
- maszynka elektryczna do włosów, 
- 4 szt. taśmy, 
- 2 szt. pędzli malarskich, 
- 2 szt. kombinerek, 
-  nóż, 
- 2 szt. kluczy oczkowo-płaski, 
- 10 szt. zapalniczek, 
- 2 szt. kluczy, 
- 8 szt. końcówek na kran, 
-  pieczątka, 
-  łańcuszek, , 
- 6 szt. żelu do mycia, 

21.10.2019 r. 



- dezodorant, 
- woda po goleniu, 
- 3 szt. dezodorantu kulkowego, 
- torba damska, 
- przedłużacz koloru białego, 
- makaron,  
- cukier, 
-  kasza jęczmienna, 
- kasza gryczana,  
- ryż biały,  

 
52 

 
02.12.2019 r.  

 
Jeden banknot o nominalne 500 EURO. 
 

 
03.12.2019 r.  
 
 
 

 
54 

 
05.12.2019 r.  

Telefon komórkowy marki HUAWEI 
DUAL LENS koloru czarnego. Telefon 
posiada kartę SIM oraz czarne etui z 
napisem.  

 
06.12.2019 r.  

55  20.12.2019 r. Rower górski  - Mexller, koloru szaro- 
niebieskiego.  

24.12.2019 r.  

 
56.  

 
23.12.2019 r. 

Telefon komórkowy marki Mikrosoft 
Lumia 435, koloru czarnego. Telefon 
posiada kartę SIM.  

 
24.12.2029 r.  

 
57. 
 

 
15.01.2020 r.  

 
Ławeczka do ćwiczeń (brzuszków). 

 
17.01.2020 r.  

 
58. 
 

 
27.01.2020 r.  

Telefon komórkowy iPhone Model 
A1586, koloru srebrno – czarnego. 
Telefon posiada kartę SIM. 
  

 
28.01.2020 r.  

 
59.  
 

 
05.02.2020 r.  

 
Piła spalinowa firmy Husgvarna typ 445. 
Sprzęt kompletny wraz z prowadnicą i 
łańcuchem.  
 

 
05.02.2020 r.  

 
60.  
 

 
07.02.2020 r.  

 
Czerwony scyzoryk szwajcarski  
( wielofunkcyjny) firmy Huntsman.  
Klucze sztuk 8 zamocowane na smyczy 
koloru biało – niebieskiej.  
 

 
12.02.2020 r.  

 
61. 
 

 
17.02.2020 r.  

 
Pęk kluczy w ilości 10 sztuk.  

 
18.02.20202 r.  

 
62.  

 
16.05.2020 r.  

 

 
Telefon komórkowy marki Samsung A10 
koloru czarnego w silikonowym etui. 
Telefon posiada kartę SIM.  
(telefon przekazany przez KMP w Płocku )  
 

 
18.05.2020 r.  



    

 
64.  
 

 
10.06.2020 r.  

 
Klucze do drzwi, znalezione na 
przystanku KM.  2 sztuki, kolor szary. 
 

 
15.06.2020 r.  

 
65.  
 

 
17.06.2020 r.  

 
Czarny kluczyk/pilot   do samochodu 
marki Porsche, breloczek koloru szarego. 
   

 
29.06.2020 r. 

 
66. 
 

 
08.07.2020 r.  

1.Kurtka yeans „FB Sister” koloru  
niebieskiego, 
2. buty sportowe Reebok białe, 
3. torba plastikowa koloru czarno – 
białego marki „frespo”, 
4. szkatuła drewniana ze szklaną pokrywą 
koloru brązowego z 14 sztukami saszetek 
z herbatą, 
5. jeden banknot o nominale 100 zl.  

 
09.07.2020 r.  

 
67.  

 
28.08.2020 r.  

 
Gotówka w kwocie 1200 zł.  
 

 
01.09.2020 r. 

 
68 

 
07.10.2020 r.  

Telefon komórkowy TP-LINK. Kolor 
czarny, posiada kartę SIM, uszkodzony 
wyświetlacz.  

 
09.10.2020 r. 

 
69.  

 
07.10.2020 r.  

 
Tablet LENOVO, posiada kartę SIM, 
posiada zamykane etui. 
 

 
09.10.2020 r. 

 
70. 

 
07.10.2020 r.  

 
Dekoder TV, kolor czarny  
 

 
09.10.2020 r. 

 
71. 

 
20.11.2020 r.  

 
Gotówka w kwocie 106, 80 zł.  
 

 
01.12.2020 r. 

 
72. 

 
27.11.2020 r.  

Telefon komórkowy ALCATEL, kolor 
czarny, uszkodzony wyświetlacz.  

03.12.2020 r. 

 
73. 

 
27.11.2020 r.  

 
Power Bank, kolor biały, kabel USB.  
 

 
03.12.20202 r. 

 
74. 

 
27.11.2020 r.  

Telefon komórkowy SAMSUNG, kolor 
złoty, uszkodzony wyświetlacz, posiada 
etui kolor czarny.  
 

 
03.12.2020 r. 

 
75. 

 
27.11.2020 r.  

 
Telefon komórkowy HUAWEI, kolor 
czarny, uszkodzony wyświetlacz.  
 

 
03.12.2020 r. 

 
76. 

 
20.01.2021 r. 

Telefon komórkowy SONY XPERIA, kolor 
czarny, posiada kartę SIM. Kabel USB, 
kolor czarny.  

 
21.01.2021 r.  



77.  20.01.2021 r. Telefon komórkowy LG, kolor czarny, 
pęknięty wyświetlacz, posiada kartę SIM.  

21.01.2021 r.  

 
78. 
 

 
01.02.2021 r.  

 
Portfel koloru czarnego z pieniędzmi.  

 
02.02.2021 r. 

 
79.  

 
01.02.2021 r.  

 

 
Gotówka w kwocie 4,21 zł.  

 
02.02.2021 r.  

 
80. 
 

 
17.02.21 r.  

 
Telefon komórkowy marki SONY XPERIA, 
kolor czarny, posiada kartę SIM. 
 

 
18.02.21 r. 

 
81.  

 
17.02.21 r.  

 

 
Telefon komórkowy marki ALCATEL, 
kolor czarny, posiada kartę SIM, 
uszkodzony wyświetlacz.  
 

 
18.02.21 r. 

 
82.  

 
05.03.21 r. 

 
Gotówka w kwocie 50,00 zł. 
 

 
08.03.21 r. 

 
83.  
 

 
27.03.21 r.  

 
Spięte klucze w pęk w ilości 3 szt.  

 
29.03.21 r.  

84.  
13.04.21 r. 

 

 
Telefon komórkowy marki Allview 
P7pro, posiada kartę SIM 
 

 
14.04.21 r. 

85.  
13.04.21 r. 

 

 
Gotówka w kwocie 20 zł. 

 
14.04.21 r. 

 

• Rzeczy z pominiętych numerów porządkowych wydane zostały, ich właścicielom. 

 


