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TABERSKI PIOTR
25.10.2021
Drugie imię: PAWEŁ
Imię ojca: STANISŁAW
Imię matki: JADWIGA
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Nazwisko panieńskie matki: KOZŁOWSKA
Płeć: mężczyzna

Zgłoś osobę!!!

Miejsce urodzenia: PACZKÓW
Data urodzenia: 1979-06-28
Pseudonim: ŻYD
Ostatnie miejsce zameldowania: NYSA, BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 27/4
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
OP KPP Nysa Wydział Kryminalny, 45-077 Opole, ul. Korfantego 2
telefon: (47) 861 2355
email: dyzurny@op.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, Art. 190 § 1
Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba
wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (groźba karalna), Art. 280 § 1 Rozbój - typ
podstawowy, Art. 157 § 2 Spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego
nie dłużej niż 7 dni, Art. 292 § 1 Paserstwo nieumyślne - typ podstawowy

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

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: był (-a) daktyloskopowany (-a), mężczyzna, sylwetka krępa (muskularna), waga ponad 90 kg
RAMIONA / RAMIĘ: cyfra, jaskółka, ramiona długie, tatuaż kompozycja rysunkowa
WŁOSY: włosy proste, włosy: uczesanie na jeża, włosy ciemnoblond, włosy długie

OKOLICE PĘPKA: ryba, tatuaż rysunek, znak symboliczny
PIERŚ: symbol trudny do określenia (brak danych o treści), napis, wyraz cyfra, tatuaż kompozycja rysunkowa
SZYJA: szyja krótka
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy średnie, uszy normalne
NOS: nos średni, koniuszek nosa zadarty, nos prostolinijny, koniuszek nosa gruby, kolor nosa naturalny, nos
średni
ŁUK BRWIOWY: brwi zrośnięte
OCZY / OKO: oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło średnie
PALCE / PALEC: palce rąk szczupłe, palce rąk długie
DŁOŃ - OKOLICE KCIUKA: tatuaż rysunek, znak symboliczny
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie drobne
TWARZ: cera śniada, twarz owalna

Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: JASNE

