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TARKOWSKI MARIAN
28.06.2019
Drugie imię: Imię ojca: MIECZYSŁAW
Imię matki: EMILIA

TARKOWS
KI MARIAN

Nazwisko panieńskie matki: GADZAŁA
Płeć: mężczyzna

Zgłoś osobę!!!

Miejsce urodzenia: MEŁGIEW
Data urodzenia: 1962-08-16
Pseudonim: MANY
Ostatnie miejsce zameldowania: LUBLIN, KRÓLA ROGERA 5/41
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
LU Komisariat Nr 5 Lublin, ul. Koncertowa 4 a20-864 Lublin
telefon: 47 811 4700
email: kp5.kmplublin@lu.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. 291 § 1
Paserstwo - typ podstawowy, Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem

Poszukujące jednostki policji:
LU KWP Lublin
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
INNE CECHY OSOBOWE: grupa krwi 0 RH +, głos niski (basowy, gruby)
SYLWETKA: waga 70-89 kg, sylwetka średnia, uszy normalne
PRZEDRAMIONA / PRZEDRAMIĘ: blizna(y) po ranie ciętej

RAMIONA / RAMIĘ: dystynkcje majora, dystynkcje wojskowe, ramiona długie, tatuaż(e)
BARKI / BARK: dystynkcje majora, tatuaż rysunek, znak symboliczny, tatuaż rysunek, znak symboliczny
PLECY: głowa mężczyzny, głowa(y) kobiety, tatuaż kompozycja rysunkowa, tatuaż(e)
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na czoło, włosy ciemnoblond
PIERŚ: tatuaż(e) - litera(y) (skrót nazwy, inicjały, napis)
SZYJA: szyja krótka
PODBRÓDEK: podbródek z wyraźnym dołkiem
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi cienkie, warga wystająca
USZY / UCHO: uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos mały, koniuszek nosa zadarty, nos prostolinijny
STOPY / STOPA: stopy zauważalnie duże
OKOLICE OKA: kropka, tatuaż(e) - znak graﬁczny (gwiazdka, kreska, kropka, krzyżyk)
NOGI / NOGA: nogi chude, nogi krótkie
OCZY / OKO: oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło średnie
PALCE / PALEC: palce rąk grube, palce rąk krótkie
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże
TWARZ: cera czerwona, twarz okrągła, brak zarostu

Wzrost: 171-175 CM
Kolor oczu: JASNE

