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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI ZLIKWIDOWALI DZIUPLE SAMOCHODOWE
Czterech członków grupy, zajmującej się kradzieżami i rozbiórką samochodów na terenie
Stargardu, Szczecina oraz Niemiec, zatrzymali funkcjonariusze z wydziału Kryminalnego KPP w
Stargardzie oraz KWP w Szczecinie. Podobną dziuplę zlikwidowali dolnośląscy policjanci. Znaleźli
części i podzespoły z samochodów vw skradzionych na terenie Niemiec oraz samochód audi A6,
w którym zamontowane były części uzyskane w wyniku czynu przestępczego.
W związku z licznymi kradzieżami pojazdów na terenie powiatu stargardzkiego, funkcjonariusze z Wydziału
Kryminalnego niemal od początku roku szczegółowo analizowali każde zdarzenie, odnajdując wspólne cechy tych spraw.
Kolejne działania operacyjne pozwoliły wytypować zarówno podejrzewanych o te czyny mężczyzn, jak i miejsca, w
których przechowują i rozbierają skradzione pojazdy.
Przeprowadzona na koniec marca br. realizacja tej sprawy, pozwoliła zatrzymać czterech mężczyzn w wieku 26, 28, 31
i 33 lat. Są to dwaj mieszkańcy Stargardu oraz dwaj gminy Chociwel. Policjanci prowadząc czynności dokonali szeregu
przeszukań, w wyniku których ujawniono rozmontowane kradzione pojazdy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa
dokonywała kradzieży głównie aut marki Volkswagen oraz Audi.
Policjanci odzyskali skradzionego VW Turana oraz Audi A3 i zabezpieczyli mnóstwo części, a także akcesoriów,
pochodzących z wielu aut. Do sprawy zabezpieczono również VW T5 oraz Audi A4 oraz wyspecjalizowane narzędzia,
służące do kradzieży pojazdów.
Zatrzymanym łącznie przedstawiono już osiem zarzutów, w tym kradzieży z włamaniem oraz paserstwa. Ponadto wobec
dwóch włamywaczy, którzy już wcześniej karani byli za kradzieże, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztu na 2 miesiące, a dwaj paserzy po poręczeniu majątkowym traﬁli pod dozór policyjny. Obecnie
policja i prokuratura w dalszym ciągu bada okoliczności związane z działalnością grupy, w tym ile przestępstw tego
typu ma ona na swoim koncie.
...
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mając informację, że na terenie
województwa lubuskiego może znajdować się dziupla samochodowa podjęli natychmiast działania w tej sprawie.
Policjanci podczas przeszukania posesji ujawnili części i podzespoły z samochodów vw caddy i golf skradzionych na
terenie Niemiec. Ponadto funkcjonariusze ujawnili jeszcze samochód marki audi A6, w którym zamontowane były części
pochodzące z pojazdów skradzionych na terenie Niemiec. Znalezione rzeczy zostały zabezpieczone do badań, a wartość
tego mienia to ok. 70 tysięcy złotych. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego mężczyznę.

Obecnie policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności w tej sprawie.
Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa. Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia
wolności.
(KWP w Szczecinie / KWP we Wrocławiu / ms / mm)

