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Zatrzymania i tymczasowe aresztowanie członków
zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się
nielegalnym obrotem bronią palną i amunicją

Wojciech Kopeć
16.06.2021

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz
Delegatury ABW w Lublinie i KWP w Kielcach 13 i 14 czerwca 2021
roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, dokonali
zatrzymania 12 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej,
zajmującej się nielegalnym obrotem bronią palną i amunicją. Do
zatrzymań doszło na terenie województw Łódzkiego i
Świętokrzyskiego.

Zatrzymania  są  wynikiem  śledztwa,  dotyczącego  zorganizowanej  grupy  przestępczej,
której  przestępczy proceder  - w okresie od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 1 czerwca
2021 roku  - polegał na nabyciu wielu egzemplarzy broni palnej oraz amunicji w celu
zbycia  ich  bez  wymaganego  zezwolenia  oraz  bez  dopełnienia  wymaganych  prawem
procedur rejestracyjnych.     

Jak  ustalono,  poprzez  sprawdzenie  ewidencji  zakupów,  obywatele  Rzeczypospolitej  Polskiej,
dokonali  wielokrotnego   nabycia  broni  palnej  od  podmiotów  działających  na  terytorium Słowacji.
Pomimo dokonanych zakupów znacznej ilości jednostek broni palnej różnego rodzaju, nabywcy nie
dopełnili  obowiązku rejestracji  zakupionej broni, zgodnie z ustawą o broni i  amunicji.  Nie uzyskali
również  wymaganej  zgody  przewozowej,  na  transport  broni  ze  Słowacji  do  Polski.  Następnie
sprowadzona  do  Polski  broń  była  przerabiana  i  pozbawiana  cech  identyfikacyjnych,  po  czym
sprzedawano  ją  na  rzecz  osób  nieuprawnionych  do  dysponowania  bronią.  

Przeprowadzone  czynności  przeszukania,  miejsc  i  pojazdów  pozostających  w  dyspozycji  osób
podejrzanych,  doprowadziły  do  ujawnienia  i  zatrzymania  ponad  60  egzemplarzy  broni  palnej
różnego  rodzaju,  kalibru  oraz  użytkowego  przeznaczenia.    
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Jeden podejrzany usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu
popełnianie przestępstw. Siedem osób zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w takiej grupie.
Wszystkim podejrzanym zarzucono ponadto handel bronią palną i amunicją bez zezwolenia. Za
zarzucone czyny przestępne grozi podejrzanym kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo,
jedna osoba usłyszała zarzut udziału w obrocie środkami odurzającymi, w znacznej ilości.

Na wniosek prokuratora, wobec ośmiu osób zatrzymanych, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w
postaci  tymczasowego  aresztowania,  na  okres  trzech  miesięcy.  Wobec  pozostałych  podejrzanych
prokurator  zadecydował,  iż  wystarczające  będą  środki  wolnościowe,  w  postaci  dozoru  Policji  oraz
poręczenia majątkowego.

Śledztwo pozostaje w toku, niewykluczone są dalsze zatrzymania.  
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