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POLICJANCI ZLIKWIDOWALI DZIUPLĘ Z KRADZIONYMI
SAMOCHODAMI - POMOGŁA W TYM KRAJOWA MAPA
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Data publikacji 03.03.2020

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zlikwidowali
dziuple, w której znaleziono skradzione pojazdy oraz setki kradzionych części. Do sprawy
zatrzymano 3 osoby. Sąd Rejonowy w Ostrołęce aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Tak
sprawne działania były możliwe dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której
każdy z mieszkańców ma wpływ na bezpieczeństwo.

Jak ważnym narzędziem jest w rękach mieszkańców Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa można było się przekonać
na początku lutego. To właśnie dzięki tej aplikacji policjanci otrzymali informację dotyczącą dziupli samochodowej, która
miała znajdować się na terenie gm. Goworowo.
W celu jej potwierdzenia na miejsce pojechali policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego, którzy na opuszczonej
posesji znaleźli częściowo zdemontowane samochody, a także setki części. Sprawdzenie przedmiotów w systemach
informatycznych policji wykazało, że pochodzą z kradzieży.
Od tego momentu w sprawę zaangażowali się policjanci niemal wszystkich wydziałów ostrołęckiej komendy policji,
którzy krok po kroku planowali następne działania w tym zakresie. Dzięki ich determinacji jeszcze tego samego dnia
zatrzymano jednego, a następnego dnia dwóch mężczyzn. Wszystkie osoby (23-33 lata) zostały osadzone w policyjnym
areszcie. Przy jednym z mężczyzn podczas zatrzymania znaleziono także narkotyki.
Łącznie w wyniku przeszukania zostało zabezpieczonych 9 niekompletnych aut, w tym nissana, mazdę, mitsubishi oraz
lexusy, a także setki części i podzespołów. Wszystkie te przedmioty okazały się być skradzione na terenie Warszawy,
Katowic, Płocka i Płońska. Ponadto na posesji znaleziono także narzędzie do demontażu aut. Wartość skradzionych
samochodów została wyliczona na kwotę ponad 600 tysięcy złotych.
Dzięki pracy zarówno operacyjnej i procesowej policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce decyzją Sądu wobec
wszystkich trzech podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
okres 3 miesięcy. Grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
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