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WALAT MICHAŁ
02.06.2020
Drugie imię: PAWEŁ
Imię ojca: WOJCIECH
Imię matki: JÓZEFA
Nazwisko panieńskie matki: MERCHUT
Płeć: mężczyzna

WALAT
MICHAŁ

Zgłoś osobę!!!

Miejsce urodzenia: Data urodzenia: 1985-04-10
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: TARNÓW, OSIEDLE LEGIONÓW HENRYKA DĄBROWSKIEGO 3/71
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
KK KMP Tarnów Wydział Kryminalny, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
telefon: (0-12) 615 5510
email: dyzurnykwp@malopolska.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 178a § 1 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, Art. 177 § 1
Spowodowanie nieumyślnie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1
poprzez naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
Art. 59 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo
nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, Art.
56 ust. 1 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo
uczestniczenie w takim obrocie - wbrew przepisom art. 33-35 i 37

Poszukujące jednostki policji:
KK KWP Kraków
Podstawy poszukiwań:
Art. 178a § 1 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Cechy rysopisowe

SYLWETKA: waga 50-69 kg, sylwetka szczupła, wysmukła
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona krótkie
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na jeża, włosy czarne
SZYJA: szyja długa
POLICZKI / POLICZEK: policzki zapadnięte
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijny, koniuszek nosa opuszczony
STOPY / STOPA: stopy zauważalnie duże
NOGI / NOGA: nogi długie
OCZY / OKO: oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło średnie
PALCE / PALEC: palce rąk długie
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie drobne
TWARZ: cera blada, twarz chuda, b.szczupła, brak zarostu

Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: JASNE

