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ROZBITA ZORGANIZOWANA GRUPA ZŁODZIEI AUT
Data publikacji 28.06.2010

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KMP w Poznaniu rozbili zorganizowaną
grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami i paserstwem aut w Wielkopolsce i na Śląsku.
Podczas rocznej pracy w tej sprawie zatrzymano 13 osób, którym zarzucono popełnienie 104
przestępstw. Sześciu zatrzymanych traﬁło do aresztu, kilka kolejnych osób objętych zostało
dozorem policyjnym.
Policjanci wydziału samochodowego w Poznaniu zajmowali się sprawą od lipca 2009 r. Wtedy to z jednej z poznańskich
ulic skradziony został seat leon. Już następnego dnia kryminalni znaleźli samochód na terenie posesji w podpoznańskim
Baranowie. Zatrzymano wówczas trzech mężczyzn, którzy mieli w swoim pojeździe ponad 20 komputerów
samochodowych. Zabezpieczono je do dalszych badań.
Kolejne trzy miesiące pracy kryminalnych doprowadziły do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego sześcioma listami
gończymi i trudniącego się kradzieżami pojazdów. Zatrzymanie mężczyzny, a także zabezpieczenie dziesiątek części i
podzespołów samochodowych, odnalezionych na posesjach w Baranowie i Przeźmierowie, wskazywało jednoznacznie na
zorganizowaną działalność przestępczą.
25 listopada 2009 r. zatrzymano Marcina B. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. 24 tablice rejestracyjne, z których 17
zidentyﬁkowano jako kradzione. Zabezpieczono kolejne podzespoły, mające przełożenie na następne utracone pojazdy.
Wreszcie, kryminalni z Poznania doprowadzili do zatrzymania Marcina K., który podejrzewany był o kierowanie całą
grupą.
Mężczyzna mając zarejestrowaną działalność gospodarczą zajmował się handlem częściami samochodowymi. Do
sprzedaży części dochodziło m.in. na giełdach samochodowych, a także na portalach internetowych. Poza tym kierując
grupą przestępczą określał kwestie dotyczące kradzieży pojazdów i miejsc, w których auta były cięte. Potem
poszczególne części oferowane były potencjalnym nabywcom.
Kryminalni zatrzymując kolejne osoby dążyli również do wykrycia i ujęcia jednego z głównych złodziei. Na efekty trzeba
było poczekać jednak do czerwca br. Po licznych poszukiwaniach operacyjnych, policjanci natraﬁli wreszcie na trop
przestępcy. Do jego zatrzymania doszło na poznańskiej Ławicy. Mężczyzna usłyszał 25 zarzutów kradzieży aut i udziału
w zorganizowanej grupie przestępczej.
W tej jednej sprawie policjanci zatrzymali w ciągu roku ogólnie 13 osób. Wobec sześciu z nich zastosowano areszt
tymczasowy a kilka kolejnych osób objętych zostało dozorem policyjnym. Łącznie zatrzymanym osobom przedstawiono
ponad 100 zarzutów. 42 zarzuty dotyczyły kradzieży pojazdów, kolejnych 45 - paserstwa. Zatrzymani odpowiedzą za
swoje czyny przed sądem.
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