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ODZYSKANO KRADZIONE W ANGLII MASZYNY I CIĄGNIKI
ROLNICZE
Data publikacji 24.06.2013

W Wielkopolsce odnaleziono osiem specjalistycznych maszyn budowlanych i ciągników rolniczych
o wartości ponad 1,5 mln zł kradzionych w Anglii. Policjanci Centralnego Biura Śledczego i z
KMP z Leszna zatrzymali 12 osób podejrzanych. Za paserstwo grozi im kara do 5 lat więzienia.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie od kilku dni zajmują się
sprawą przemytu kradzionych maszyn budowlanych i ciągników rolniczych z Anglii do Polski. Dotychczas zatrzymali 12
osób zamieszanych w ten proceder. Wśród nich jest mężczyzna podejrzany o zorganizowanie transportów, kierowcy,
którzy zajmowali się przerzutem oraz przedsiębiorcy i rolnicy, którzy kupili kradzione maszyny.
Na trop tej sprawy policjanci traﬁli jesienią ubiegłego roku. Pojawiły się informacje, że pewien mieszkaniec Leszna miał
zajmować się przywozem kradzionych pojazdów z zagranicy. Miał także brać udział w procederze ﬁkcyjnego zgłaszania
kradzieży samochodów w celu wyłudzenia pieniędzy z ubezpieczenia. Zebrane informacje policjanci sprawdzili i kiedy je
potwierdzili cały materiał dowodowy przekazali Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.
Od kilku dni policjanci z CBŚ i z KMP Leszno prowadzą realizację sprawy. Na terenie powiatu grodziskiego i
wolsztyńskiego odzyskali dwa ciągniki rolnicze John Deere, dwa marki New Holland, cztery maszyny budowlane marki
JCB. Sprzęt ten został skradziony w Anglii w czasie ostatnich dwóch lat. Traﬁł do Polski i po znacznie zaniżonych
cenach kupili go przedsiębiorcy i rolnicy. Na przykład ciągnik rolniczy John Deere o wartości 280 tys. zł traﬁł do
dużego gospodarstwa rolnego za 65 tys. zł.
W trakcie prowadzonych przez policjantów przeszukań zabezpieczono także 3 kradzione BMW X3, Opla Astrę Coupe
oraz auto marki Ssangyong z usuniętymi numerami identyﬁkacyjnymi. Było tam także 16 silników z samochodów
kradzionych na terenie Francji. Kryminalni zdobyli również dodatkowe materiały obciążające niektórych zatrzymanych o
udział w procederze zgłaszania ﬁkcyjnych kradzieży aut. W tych przypadkach zawsze chodziło o wyłudzenie
ubezpieczenia.
Zatrzymanym 12 osobom wśród różnych innych zarzutów o fałszywe zeznania, zgłaszanie niepopełnionych przestępstw,
oszustwa przedstawiono przede wszystkim zarzuty paserstwa maszyn i ciągników rolniczych. Grozi im za to do 5 lat
więzienia. Daniel B (35 l.) uznawany przez policjantów za organizatora przerzutu kradzionych pojazdów z Anglii do
Polski został tymczasowo aresztowany.
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