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ŁOPUSZYŃSKI SEBASTIAN
28.06.2019
Drugie imię: Imię ojca: JERZY
Imię matki: HANNA
Nazwisko panieńskie matki: GROMEK
Płeć: mężczyzna
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Zgłoś osobę!!!

Miejsce urodzenia: Data urodzenia: 1986-07-14
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: DUBIENKA, CZERWONEGO KRZYŻA 26
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
LU KMP Chełm Wydział Kryminalny, 22-100 Chełmul. Żwirki i Wigury 20
telefon: 47 813 1210
email: dyzurni.kmpchelm@lu.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 86 § 1 Przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę towaru bez jego
przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego, nie dopełniając obowiązku celnego, i narażenie przez
to należności celnej na uszczuplenie, Art. 65 § 1 Nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie lub
przenoszenie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64
lub art. 73 lub pomaganie w ich zbyciu albo tych wyrobów akcyzowych przyjmowanie lub pomaganie w ukryciu,
Art. 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego

Poszukujące jednostki policji:
LU KWP Lublin
Podstawy poszukiwań:
Art. 86 § 1 Przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę towaru bez jego przedstawienia organowi celnemu lub
zgłoszenia celnego, nie dopełniając obowiązku celnego, i narażenie przez to należności celnej na uszczuplenie

Cechy rysopisowe

SYLWETKA: waga 70-89 kg, sylwetka średnia
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona krótkie
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na jeża, włosy szatyn
SZYJA: szyja długa
PODBRÓDEK: podbródek z wyraźnym dołkiem
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijny, koniuszek nosa opuszczony
PALCE STÓP: palce nóg krótkie
STOPY / STOPA: stopy zauważalnie duże
OCZY / OKO: oczy wąsko rozstawione, oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło średnie
PALCE / PALEC: palce rąk krótkie
DŁOŃ - OKOLICE KCIUKA: blizna
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże
TWARZ: cera śniada, twarz owalna

Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: CIEMNE

