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ZATRZYMANI ZA OSZUSTWA I PRZYWŁASZCZENIA MIENIA O
WARTOŚCI CO NAJMNIEJ MILIONA ZŁOTYCH
Data publikacji 11.12.2014

Odzyskane 5 samochodów o wartości około 700 tys. złotych i zatrzymane 2 osoby - to efekt
działań dolnośląskich policjantów, realizowanych w sprawie oszustw i wyłudzeń aut w ramach
leasingu, na szkodę banków, ﬁrm leasingowych i innych podmiotów gospodarczych. Sprawcy,
posługując się sfałszowanymi dokumentami, wyłudzili mienie o wartości nie mniejszej niż milion
złotych. Podejrzani, decyzją sądu, zostali już tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w wyniku
prowadzonych działań operacyjnych, ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o oszustwa i wyłudzenia mienia
znacznej wartości. Zatrzymani to mieszkańcy Wrocławia, w wieku 28 i 72 lat. Obaj podejrzani traﬁli do policyjnego
aresztu.
Jak wynika z ustaleń policjantów zajmujących się tą sprawą, sprawcy, prowadząc działalność gospodarczą i posługując
się sfałszowanymi dokumentami dotyczącymi m.in. prowadzonej działalności czy zeznań podatkowych, wyłudzili w
ramach leasingu samochody o wartości nie mniejszej niż milion złotych. Działali w ten sposób na szkodę banków, ﬁrm
leasingowych i innych podmiotów gospodarczych oraz osób ﬁzycznych.
W wyniku prowadzonych działań, funkcjonariusze odzyskali już 5 wyłudzonych samochodów. Wśród nich są auta
ciężarowe, dostawcze i osobowe, których wartość szacuje się na kwotę około 700 tys. złotych. Samochody marki
Scania, Iveco, Ford Mondeo i BMW X6 zostały przekazane już właścicielom. Podejrzani zostali zatrzymani w
pomieszczeniach magazynowych na terenie Wrocławia, gdzie ukrywali wyłudzone auta.
Obaj mężczyźni usłyszeli już w tej sprawie zarzuty oszustwa i wyłudzenia mienia znacznej wartości. Za czyny, o które
są podejrzani, grozi im teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd,
który na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego, na wniosek prokuratury, zastosował wobec
zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
Obecnie funkcjonariusze w dalszym ciągu wyjaśniają wszystkie okoliczności tego przestępczego procederu.
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