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ZDEBEL DARIUSZ
28.06.2019
Drugie imię: JACEK

Zgłoś osobę!!!

Imię ojca: IGNACY
Imię matki: MAŁGORZATA
Nazwisko panieńskie matki: TYCZKA
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: BYTOM
Data urodzenia: 1982-07-07
Pseudonim: KABAN
Ostatnie miejsce zameldowania: RADZIONKÓW, PLEBISCYTOWA 1
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
KA KPP Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry ul. Bytomska 6
telefon: 47 8534 255
email: dyżurny@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, Art. 178a § 1
Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, Art. 224a § 1 (do 12.01.2022r. jako art. 224a)
Zawiadomienie o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub
stworzenie sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, wiedząc że, zagrożenie nie
istnieje, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa,
porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, Art. 224 § 2 Stosowanie przemocy lub
groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do
przedsięwzięcia albo zaniechania prawnej czynności służbowej, Art. 226 § 1 Znieważanie funkcjonariusza
publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
Art. 158 § 1 Udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 - typ podstawowy

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice
Podstawy poszukiwań:
Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: fotograﬁa z roku 2002, zdjęcie zeskanowane, był (-a) daktyloskopowany (-a), waga 70-89 kg,
sylwetka krępa (muskularna)
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona długie
WŁOSY: włosy skręcone (kędzierzawe), włosy krótkie, włosy ciemnoblond
SZYJA: szyja długa
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy wyraźnie przylegające, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijny
ŁUK BRWIOWY: brwi zrośnięte
NOGI / NOGA: nogi długie
OCZY / OKO: oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło wysokie
PALCE / PALEC: palce rąk grube, palce rąk długie
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże
TWARZ: cera czerwona, twarz prostokątna

Wzrost: 166-170 CM
Kolor oczu: JASNE

