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Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji
w Luboniu zatrzymali czterech mężczyzn podejrzewanych o paserstwo części samochodowych
pochodzących od skradzionych pojazdów. W „dziupli” znajdującej się na terenie Lubonia policyjni
śledczy zabezpieczyli setki fragmentów od pojazdów, których pochodzenie będzie szczegółowo
badane. Z kolei funkcjonariusze z KWP w Łodzi zlikwidowali "dziuplę", w której demontowano
skradzione wcześniej pojazdy. Na posesji policjanci zabezpieczyli trzy częściowo
zdekompletowane pojazdy i dużą ilość części blacharskich i mechanicznych.
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej uzyskali
informację, że na terenie prywatnej posesji w Luboniu może dochodzić do „rozbiórki” kradzionych samochodów.
Kryminalni natychmiast nawiązali współpracę z miejscowymi funkcjonariuszami i wspólnie sprawdzili ustalone adresy.
Podczas kontroli jednej z wytypowanych posesji policjanci zauważyli dwóch mężczyzn rozmontowujących osobowe
renault. Mężczyźni bez przekonania próbowali wytłumaczyć policjantom, że właśnie naprawiają auto. Jeden z nich w
pewnym momencie zaczął uciekać. Policjant ruszył za nim w pościg. Doszło do szarpaniny, po której funkcjonariusz
oddał dwa strzały ostrzegawcze. Pomimo tego podejrzany uciekł i był poszukiwany.
31 stycznia br., po południu, mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością
Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
***
31 stycznia 2017 roku policjanci pojawili się przed jedną z posesji w podłódzkim Ksawerowie. Z ustaleń funkcjonariuszy
wynikało, że może znajdować się tam dziupla kradzionych pojazdów. Przypuszczenia szybko się potwierdziły, kiedy
policjanci zaczęli sprawdzać znajdujące się tam pojazdy. Okazało się, że częściowo zdemontowany seat leon pochodzi z
kradzieży z terenu Łodzi. Samochód o wartości 55 tysięcy złotych skradziono z terenu Śródmieścia w nocy z 27 na 28
stycznia br. Poza tym w jednym z garaży zabezpieczono vw golfa o wartości 80 tysięcy złotych, skradzionego 28
grudnia ubiegłego roku również w Łodzi. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli ﬁata ducato, który został skradziony pod
koniec lutego 2016 roku z terenu Niemiec.
Ponadto na parceli funkcjonariusze znaleźli szereg części blacharskich i mechanicznych pochodzących od vw, renault i
volvo. Wstępne badania potwierdziły, że są to elementy pochodzące z kradzionych pojazdów. Na terenie posesji
zabezpieczono również woreczek z czterema łamakami.

Trwają czynności zmierzające do zatrzymania osób odpowiedzialnych za proceder. Szacunkowa wartość skradzionych
samochodów wyniosła ponad 300 tysięcy złotych.
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