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Bracia spod Boniewa zamieszani w międzynarodową 
aferę samochodową 

Prokuratura Okręgowa we Włocławku przeprowadziła śledztwo przeciwko 
braciom Dawidowi i Michałowi Z., podejrzanym o kradzieże samochodów i 
inne, związane z tym faktem przestępstwa. Przed sądem stanie także 
diagnosta. potwierdzający nieprawdę w dokumentach. 
   14 czerwca br.  funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego KGP, 
wydział w Toruniu, przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych 
i gospodarczych w Lubominie, gm. Boniewo,  należących do Dawida i 
Michała Z . Z  ustaleń wynikało że obaj mężczyźni są członkami 
zorganizowanej grupy przestępczej, która trudni się kradzieżami 
samochodów, a następnie rozbieraniem ich na części. Ustalono, że Dawid 
Z jest w posiadaniu samochodu m-ki Citroen Berlingo, który pochodzi z 
kradzieży i w którym dokonał usunięcia numerów identyfikacyjnych, 
zastępując je numerami identyfikacyjnymi z innego samochodu . 
 Podczas przeszukań   w miejscu zamieszkania Dawida i Michała Z w 
miejscowości Lubomin policjanci znaleźli wiele części samochodowych, w 
tym ramę samochodu Citroen C-4, oraz samochód Citroen Berlingo. Jak ustalono Dawid i Michał Z w okresie od marca do czerwca 
2011 r. otrzymali od Przemysława A 4 samochody, z których rozebrali na części trzy, wiedząc o tym, że pochodzą z kradzieży. 
Rozebrali samochód m-ki Citroen C-4, który został skradziony na terenie Niemiec we Frankfurcie nad Odrą w czasie od 1 do 3 
czerwca 2011 r. Podczas przeszukania, przeprowadzonego w miejscu zamieszkania braci Z., znaleziono ramę tego pojazdu. 
Elementy te zwrócono właścicielowi. 
Kolejny samochód to Renault Kangoo został skradziony 13 kwietniaq ub. roku na terenie Słowacji, w miejscowości Dolny Kubin. 
Również to auto trafiło do gminy Boniewo, zaś bracia Z. pojazd rozebrali, pozostawiając u siebie szybę samochodu, po numerze 
której ustalono numery identyfikacyjne auta i pokrzywdzonego. Trzeci rozebrany samochód to Renault Partner skradziony na szkodę 
nieustalonej osoby, o nieustalonych numerach identyfikacyjnych. Za rozebranie samochodów Michał i Dawid Z. otrzymali po 500 zł. 
za każde auto - informuje prokurator Wojciech Fabisiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Włocławku. 
      W ubiegłym tygodniu prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Dawidowi Z. i Michałowi Z. oskarżając ich o to, 
że między marcem i czerwcem ub. roku  przyjęli od nieustalonych osób, przechowywali, a następnie rozebrali na części samochody 
m-ki Citroen Berlingo o wartości nie mniejszej niż 15.000 zł., samochód m-ki Citroen C-4 o wartości nie mniejszej niż 19.000 zł., 
Renault Kangoo o wartości nie mniejszej niż 12.000 zł. oraz Peugeot Partner o nieustalonym numerze VIN i nieustalonej wartości, 
otrzymując po 500 zł wynagrodzenia za każdy rozebrany samochód, wiedząc o tym, że pochodzą z kradzieży. Zarzucono im także, 
że po usunięciu numerów identyfikacyjnych Citroena Berlingo, skradzionego na terenie Słowacji, wstawili element identyfikacyjny 
innego pojazdu, po czym Dawid Z. zarejestrował pojazd w Starostwie Powiatowym we Włocławku. 
     W sprawę zamieszany jest także diagnosta Andrzej M. Mężczyzna został oskarżony o to, że  jako diagnosta w Stacji Kontroli 
Pojazdów, uprawniony do wystawienia dokumentu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę co do 
okoliczności, mającej znaczenie prawne w ten sposób, że wystawił dokument „ zaświadczenie o przeprowadzeniu badania 
technicznego” pojazdu m-ki Citroen Berlingo podczas, gdy w rzeczywistości kontroli takiej nie przeprowadził, przyjmując za to kwotę 
350 zł. od Dawida Z 
   Wobec oskarżonych Dawida i Michała Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i 
dozoru policji. 
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USD 3,4015  0.21%  0.0073 zł

EUR 4,2500  0.19%  0.0080 zł

CHF 3,5387  0.21%  0.0076 zł

GBP 5,3122  0.14%  0.0076 zł
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