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prokuratura

Rc it nclva
ul. fotłyńska 30
89-B0o cHoJNlcE

Chojnice, dnta 14.02.2018 r.

(oznaczenie prokurafury)

S},gn. akt

PR 3 Ds. 355.2017

Komenda Powiatowa Policji
w Pile

LIST GONC ZY
Grażyna Dzióbkowska - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chojnicach stosownie
do srłego postanowienia z dnia 14,02.ż018 r. wydanego na podstawie art. 279 § 1 kpk w
sprarł ie PR 3 Ds. 355.2017

I. Zar ządza po szukiwanie li stem gończym nizej wymienione go podej rzane go
1.

\azwisko i imię Berkman Piotr

2. Pseudonim
3. Imię

......,....,

./. ,,,.,....,...

ojca Jan

Imię i nazwisko panieńskie matki Helena, zd. Kowalska

4.Datai miejscd urodzęnia

\J

2,05.1971, r., Poznań

5, Ostatnie miejsce ząmieszkania Piłao ul. Dolna 28
6. Ostątnie miejsce ptacy
7, Adres rodzioóxv lub

brak danych

rodziny brak danych

8.

Zawód brak danych

9.

Rysopis:

danych
czoło brak danych
kolor oczu brak danych
nos brak danych
zuost brak danych
wzro§t brak

fotografia w zŃączeniu *)

włosy brak danych

twarzbrak danych
uszy brak danych
usta

brak danych

znakiszczegóIne brak danych

:

10,

I3otki opis czl nu przestępnego zarzucanego poszukiwanemu oraz kwalifikacja prawna:

\\'dniu

I.

1.05.2017 roku

rvprorvadzenie

r,r,

w celu

osiągnięcia korzyści majątkowej przez

błąd, doprowadził do niekorzystnego rozpotządzenia mieniem w

krrocie 70 zł Ireneusza Zirra, przy zakupie dysku przenośnego m-ki Samsung 52
Por-table 320

GB USB w ten

sposób, że po dokonaniu zapłaty nie przesłał

przedmiotu umowy, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, tj. o

czvnzaft,286 § l kkwzw. zart.286 §

1

1. Data

3 kk.

i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu 6.02,2018 r. II Kp 10/18

Wąrwa się każdegoo kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym
najblższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280 §1 pkt. a kpk).
Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce
grozi kara pozbawienia wolnoścido lat 5 (art. 239 § 1 kk).

Za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego wyznaczono nagrodę w

wysokości
280 §

.l.

,...,,.,.,....

złotych *)

Udziela się zapewnienia o utrrymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art.
2 kpk).

zalacznikjz
Odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
2. \akaz przyjęcia do najblizszego aresztu śledczego.
1,

prokurator p
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