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ZABŁOCKI RAFAŁ
28.06.2019
Drugie imię: Imię ojca: BOGDAN
Imię matki: JADWIGA

ZABŁOCKI
RAFAŁ

ZABŁOCKI
RAFAŁ

Zgłoś osobę!!!

Nazwisko panieńskie matki: GUŹ
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: INOWROCŁAW
Data urodzenia: 1973-05-04
Pseudonim: KOJOT CICHY
Ostatnie miejsce zameldowania: CZOŁOWO
Obywatelstwo: -

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
WR KWP Wrocław Wydział Kryminalny, 50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33
telefon: 47 871 34 00, 47 871 35 02
email: dyzurny@wr.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 171 § 1 Wyrabianie, przetwarzanie, gromadzenie, posiadanie, posługiwanie się lub
handlowanie substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym
promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach - bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego
warunkom, Art. 56 ust. 3 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy
makowej w znacznej ilości albo uczestniczenie w takim obrocie, wbrew przepisom art. 33-35 i 37, 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, Art. 148 § 2 pkt 4 Zabójstwo - typ
kwaliﬁkowany z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych

Poszukujące jednostki policji:
WR KWP Wrocław
Podstawy poszukiwań:
Art. 171 § 1 Wyrabianie, przetwarzanie, gromadzenie, posiadanie, posługiwanie się lub handlowanie substancją lub
przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym
przedmiotem lub substancją, która może

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: ubiór schludny, rozmiar obuwia - 28,3 cm, mężczyzna, narodowość polska, waga 70-89 kg, sylwetka
średnia
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona długie
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na jeża, włosy ciemnoblond
SZYJA: szyja krótka
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
NOGI / NOGA: nogi grube, nogi długie
CZOŁO: czoło średnie
PALCE / PALEC: palce rąk długie
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże
TWARZ: twarz owalna

Wzrost: PONAD 185 CM
Kolor oczu: JASNE

