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CBŚP ROZBIŁO GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ, KTÓREJ CZŁONKOWIE
KRADLI CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE W UE
Zabezpieczenie ponad 170 maszyn i ciągników rolniczych, to efekt wielomiesięcznej pracy
policjantów z poznańskiego CBŚP, pod nadzorem poznańskiego wydziału Prokuratury Krajowej.
Policjanci zatrzymali 23 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej
się kradzieżami, a następnie legalizacją ciągników i maszyn rolniczych oraz oszustwami przy ich
sprzedaży. Śledczy zidentyfikowali 72 pojazdy pochodzące z kradzieży na terenie UE, o łącznej
wartości ponad 24 miliony złotych.
Policjanci poznańskiego CBŚP ustalili, że na terenie kraju dochodzi do legalizacji ciągników i maszyn rolniczych, które
najprawdopodobniej pochodzą z kradzieży z krajów UE. Jak wynika z materiałów sprawy kradzieży ciągników dokonywano
głównie na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii i Szwecji, a następnie maszyny te transportowane były na
terytorium RP, gdzie wyspecjalizowani członkowie grupy legalizowali skradzione pojazdy poprzez zmiany cech
identyfikacyjnych i fałszowanie dokumentów. Tak przygotowane maszyny sprzedawane były za pośrednictwem legalnie
działających firm, z wykorzystaniem portali internetowych, niczego nie podejrzewającym klientom. Nabywcami byli przede
wszystkim rolnicy, którzy kupowali sprzęt po atrakcyjnych cenach.
W trakcie wyjaśniania sprawy policjanci CBŚP współpracowali z Oficerami Łącznikowymi Ambasad RP w Wielkiej Brytanii i
Niemczech, dzięki czemu szybko następowała wymiana informacji dotyczących śledztwa pomiędzy służbami. W wielu
realizacjach na terenie całego kraju brali udział funkcjonariusze kilkunastu jednostek policji, a także funkcjonariusze
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówki w Sławatyczach. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem
Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury
Krajowej w Poznaniu.
W efekcie wielomiesięcznej pracy zatrzymano 23 podejrzanych, w tym 8 osób podczas dwóch transakcji przekazywania
maszyn rolniczych, skradzionych zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej na terenie Niemiec. Podejrzanym przedstawiono
zarzuty kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupy przestępczej, a także zarzuty kradzieży, paserstwa, oszustw,
fałszowania dokumentów i przerabiania znaków legalizacyjnych. W stosunku do 17 zatrzymanych sądy postanowiły
zastosować środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani z
opisywanych przestępstw zrobili sobie stałe źródło dochodów. Śledczy zabezpieczyli od podejrzanych mienie na łączną kwotę
prawie 1,9 miliona złotych. W toku prowadzonego śledztwa zabezpieczono ponad 170 maszyn i ciągników rolniczych.
Ostatnią realizację w sprawie policjanci przeprowadzili w województwie kujawsko-pomorskim. W jej takcie zabezpieczono 3
ciągniki rolnicze i ładowarkę teleskopową, które zostały skradzione w Niemczech. Łączna wartość odzyskanego mienia
podczas tylko tych czynności to około 1,4 miliona złotych. Mężczyzna u którego zabezpieczono maszyny został decyzją sądu
tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W wyniku badań, z udziałem biegłego z dziedziny mechanoskopii, zidentyfikowano
72 pojazdy mechaniczne pochodzące z kradzieży na terenie UE o łącznej wartości ponad 24 miliony złotych. Część
odzyskanych i zabezpieczonych sprzętów została już zwrócona prawowitym właścicielom.

Śledczy nadal ustalają dokładną liczbę tak zalegalizowanych pojazdów i maszyn rolniczych. Sprawa ma charakter rozwojowy
i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
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