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INFORMACJA PRASOWA
Zarzuty i wnioski o areszt w związku z kradzieżami z włamaniem do
budynków OSP i hydroforni

W postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Rawie
Mazowieckiej, policjanci zatrzymali 6mężczyznw wieku od 23 do 58 lat.
Zatrzymania pozostają w związku z serią kradzieży z włamaniami do budynków
OSP i hydroforni. Czterech podejrzanych w wieku od 23 do 46 lat usłyszało
zarzuty kradzieży z włamaniem. Natomiast dwaj pozostali w wieku 53 i 58 lat
podejrzani są o przestępstwa paserstwa. Aktualnie, w zarzutach ujęto kilka
przestępstw, do których dochodziło w okresie kwiecień – lipiec 2018na terenie
województwa łódzkiego. Szacuje się jednak, że zakres przestępczej działalności
podejrzanych był znacznie szerszy – mogli oni dokonać około 100 kradzieży z
włamaniem na terenie różnych rejonów Polski, w tym około 70 do budynków
OSP i około 30 do hydroforni zlokalizowanych w różnych miejscowościach na
terenie Polski, a ich łupem mogło paść mienie o wartości nawet 1 mln złotych. Co
do trzech podejrzanych o kradzieże z włamaniem prokuratura rawska wystąpiła
do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Pozostali podejrzani są
przesłuchiwani dzisiaj, a po zakończeniu czynności z ich udziałem prokurator
podejmie decyzję, co do ewentualnych wniosków o areszt. Podejrzanym o
kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10,
natomiast o paserstwo w wymiarze do lat 5.
W nocy 31 lipca 2018 roku policjanci KWP w Łodzi zatrzymali w powiecie
piotrkowskim dwóch mężczyzn w wieku 23 i 24 lat, w związku z podejrzeniem że
mogą oni być sprawcami dokonanych tej samej nocy kradzieży z włamaniem do
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dwóch budynków OSP w powiecie zduńskowolskim. W samochodzie, w którym
zatrzymani się poruszali odnaleziono m.in. motopompy, silniki spalinowe, agregat
prądotwórczy i 9 węży strażackich. Także 31 lipca 2018 roku zatrzymani zostali
pozostali podejrzani. Podczas przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono kolejne
przedmioty mogące pochodzić z kradzieży, w tym 13 węży strażackich, kosiarki i kosy
spalinowe, motopompę, 72 silniki elektryczne, 6 agregatów prądotwórczych.
Ustalono, że zatrzymani mogą być sprawcami kradzieży z włamaniem do budynku
OSP, do którego doszło z 23 na 24 kwietnia w miejscowości Trębaczew, w powiecie
rawskim, kiedy to skradziono 8 sztuk węży strażackich i pieniądze w kwocie 1600
złotych.
Szacuje się, że podejrzani mogli włamywać się nie tylko do budynków OSP, ale
także do hydroforni w różnych miastach na terenie Polski. Skradzione przedmioty
trafiały następnie do paserów. W sprawie podejmowane będą liczne czynności mające
na calu ustalenie faktycznego zakresu przestępczej działalności. Nie jest wykluczone,
że obecne zarzuty ulegną poszerzeniu.
Podejrzanym o kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 10, natomiast o paserstwo w wymiarze do lat 5.
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