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POSZUKIWANY JECHAŁ KRADZIONYM ROWEREM
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Gdańsku zatrzymali 37- letniego złodzieja rowerów. Mężczyzna trafił w ręce mundurowych, gdy jechał na ukradzionym przed chwilą rowerze. Przy złodzieju
policjanci znaleźli nożyce, którymi przecinał zabezpieczenia jednośladów. Wczoraj mieszkaniec Gdańska usłyszał 19 zarzutów kradzieży oraz kradzieży z włamaniem za co grozi mu do 10 lat
pozbawienia wolności.
W noworoczny poranek policjanci ruchu drogowego patrolowali nieoznakowanym radiowozem prawie pustą aleję Jana Pawła II w Gdańsku. Ich uwagę zwrócił szybko jadący rowerzysta z plecakiem,
z którego wystawały nożyce do cięcia metalu. Policjanci mieli podejrzenie, że może to być złodziej rowerów. Funkcjonariusze postanowili go zatrzymać do kontroli. Policjanci dali mu sygnał do
zatrzymania, ten jednak zignorował polecenia mundurowych i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu funkcjonariusze dogonili, obezwładnili i zatrzymali 37- letniego mieszkańca Gdańska. Podczas
sprawdzenia tożsamości zatrzymanego mężczyzny, okazało się, że był wielokrotnie notowany za kradzieże. Ponadto policjanci ustalili, że legitymowany przez nich mężczyzna, kilka minut wcześniej
ukradł rower, na którym uciekał przed stróżami prawa. Kiedy policjanci z drogówki przewieźli zatrzymanego na komisariat inny patrol pojechał na miejsce, z którego mężczyzna ukradł rower.
Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu oraz poinformowali właściciela o kradzieży i odzyskaniu należącego do niego jednośladu, zanim on sam zdążył zaalarmować policjantów o
przestępstwie. Policjanci którzy pracowali nad tą sprawą ustalili, że zatrzymany przez nich mężczyzna jest sprawcą kradzieży rowerów z piwnic m.in. na terenie dzielnic Przymorze i Wrzeszcz. Do tej
pory policjanci postawili mężczyźnie w sumie 19 zarzutów. Wczoraj popołudniu mężczyzna został doprowadzony do prokuratora który zastosował wobec niego dozór. Złodziejowi za kradzież i
kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze z wydziałów dochodzeniowo-śledczych analizują inne sprawy dotyczące kradzieży rowerów oraz włamań, nie
wykluczone, że ich sprawcą był ten sam mężczyzna, któremu mogą być postawione kolejne zarzuty.
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