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WPADLI: PASER I PODEJRZANY O KRADZIEŻ PRZEWODÓW
WIERTNICZYCH W JÓZEFOWIE
Policjanci z zespołu kryminalnego Komisariatu Policji w Józefowie pracując operacyjnie przy sprawie
kradzieży 45 sztuk przewodów wiertniczych, do której doszło w drugiej połowie kwietnia tego roku ustalili, a następnie zatrzymali dwóch podejrzanych. Policjanci odzyskali też w całości skradzione
przedmioty. Dwójce mieszkańców Otwocka, zatrzymanym do tej sprawy, przedstawiono zarzuty
karne. 58-letni otwocczanin usłyszał zarzut paserstwa przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
Drugi z mężczyzn (l. 28) usłyszał natomiast zarzut popełnienia kradzieży przewodów wiertniczych.
„Paser” przyznał się do przestępstwa i poddał się karze. Podejrzanemu o kradzież grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
W drugiej połowie kwietnia tego roku, z terenu prywatnej budowy w Józefowie,
skradziono 45 sztuk przewodów wiertniczych, wartych kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Zgłoszenie w tej sprawie przyjęli policjanci z miejscowego komisariatu.
Czynności wykrywcze prowadzili policjanci z zespołu kryminalnego, pracując nad
ustaleniem osób, które mogły mieć związek z kradzieżą. Policjanci w wyniku pracy
operacyjnej zbierali informacje, które mogłyby doprowadzić ich do sprawców tego
przestępstwa.

Policjant
podczas czynności z 58-letnim
podejrzanym o paserstwo
przewodów wiertniczych

W kręgu podejrzanych znaleźli się mieszkańcy Otwocka, którzy mogli być bezpośrednio
związani z kradzieżą i ewentualnym ukryciem bądź sprzedażą kradzionych przewodów.
Byli to mężczyźni w wieku 28 i 58 lat. W efekcie pracy operacyjnej i zgromadzenia
informacji, ustalono że to właśnie oni prawdopodobnie ukradli przewody. Podejrzanych
zatrzymano.
Zebrany przez józefowskich policjantów materiał dowodowy był wystarczający, aby uprawdopodobnić popełnienie
przestępstwa i przedstawić podejrzanym zarzuty karne. 58-latkowi przedstawiono zarzut karny paserstwa przewodów,
natomiast 28-latkowi zarzut karny popełnienia kradzieży.
Podczas realizacji prowadzonych w sprawie policjanci odzyskali wszystkie skradzione przewody, które następnie zwrócono
firmie budowlanej.
58-letni podejrzany skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania się karze. Drugi odpowie przed sądem. 28-latkowi grozi
kara do 5 lat pozbawienia wolności.
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