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POLICJANCI ROZPRACOWALI GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ
ZAJMUJĄCĄ SIĘ WŁAMANIAMI DO MIESZKAŃ
Data publikacji 04.02.2016

Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi mężczyznom podejrzanym o liczne włamania do
mieszkań. W efekcie prowadzonych przez wrocławskich policjantów działań operacyjnych,
rozpracowana została grupa zajmująca się tego typu przestępstwami. Zatrzymano 5 osób. Trzy z
nich już usłyszały zarzuty dokonania co najmniej 20 włamań. Dwaj organizatorzy tego
przestępczego procederu zostali dzisiaj decyzją sądu tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
W wyniku wspólnej pracy operacyjnej, funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu
i Komisariatu Policji Wrocław – Grabiszynek, rozpracowano grupę przestępczą zajmującą się włamaniami do mieszkań.
W sprawie zatrzymano 5 mężczyzn, podejrzewanych o ten przestępczy proceder.
Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił już trzem z nich przedstawić zarzuty dokonania co najmniej 20
włamań do mieszkań na terenie miasta i powiatu wrocławskiego. Zatrzymani to mieszkańcy Wrocławia w wieku od 22
do 57 lat. Wszyscy byli już wcześniej notowani za przestępstwa przeciwko mieniu. Podczas zatrzymania, policjanci
zabezpieczyli narzędzia służące włamywaczom do popełniania przestępstw.
Jak wynika z ustaleń poczynionych przez funkcjonariuszy, sprawcy włamywali się do mieszkań wykorzystując
nieobecność domowników. Ich łupem padały głównie pieniądze, biżuteria i sprzęt elektroniczny. Role w grupie były
podzielone. Jedni włamywali się do mieszkań, a w tym czasie pozostali stali na tzw. czujce. Teraz podejrzanym, za
czyny, których się dopuścili, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Dzisiaj (04.02.2016 r.) dwóch organizatorów tego przestępczego procederu, zostało przez policjantów doprowadzonych
do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd, po zapoznaniu się z materiałami, zastosował wobec obu mężczyzn
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
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