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Prokuratura Krajowa: zarzuty za nielegalny handel bronią
i amunicją (komunikat)
- PK informuje:
Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo dotyczące handlu bronią
palną i amunicją. Postępowanie to prowadzone jest przez Centralne Biuro Śledcze Policji
Zarząd w Olsztynie.
Zabezpieczono 21 sztuk broni palnej
W toku tego postępowania 26 marca 2018 roku funkcjonariusze CBŚP, na polecenie
prokuratora, na terenie województwa mazowieckiego i Warszawy dokonali przeszukania
pomieszczeń, w których według ustaleń miała znajdować się broń i amunicja. Na skutek tych
czynności ujawniono i zabezpieczono łącznie 21 sztuk broni palnej, w tym pistolety i
rewolwery marki Parabellum, MAUSER, MAKARÓW, TT, SAUER, NAGANT, jak i broń długą typu
myśliwskiego i karabinki SCHMIDT-RUBIN czy karabinek sportowy BRNO. Zabezpieczono także
ponad 2 tysiące sztuk amunicji różnego kalibru, materiały wybuchowe, a także zapalnik oraz
kilka elementów składowych broni.
Zatrzymano również dwóch mężczyzn w wieku 52 i 60 lat. Do chwili zatrzymania oficjalnie obaj
byli bezrobotni. Jeden z nich utrzymywał się z nielegalnego handlu bronią, a drugi z prac
dorywczych.
Czynności z udziałem podejrzanych
Po doprowadzeniu zatrzymanych do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury
Krajowej prokurator ogłosił im zarzuty.
Jeden z mężczyzn podejrzany jest o nielegalny handel bronią oraz materiałami wybuchowymi.
Chodzi o przestępstwa z art. 263 par. 1 kodeksu karnego i z art. 171 par. 1 kodeksu karnego.
Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy.
Drugiemu z mężczyzn prokurator przedstawił zarzut nielegalnego posiadania broni. Chodzi o
przestępstwo z art. 263 par. 2 kodeksu karnego. Wobec tego podejrzanego prokurator
zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru
Policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA
jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu
ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy
prawo prasowe.(PAP)
kom/ zjt/

Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

