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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DALSZY WZROST LICZBY KONFISKAT
BRONI PALNEJ PRZEZ POLICJĘ STANOWĄ
Według policji stanowej liczba przypadków konfiskaty niezarejestrowanej broni
wzrosła w 2022 r. o 104% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r.
W statystykach uwzględniono dużą obławę na handlarzy bronią przeprowadzoną
przez nową jednostkę policji stanowej, podczas której przejęto 30 sztuk
nielegalnej broni palnej, w tym karabiny szturmowe i niezarejestrowane pistolety,
i aresztowano wielu podejrzanych
Gubernator Hochul przeznaczyła w ramach budżetu stanowego 2,5 mln USD na
14 etatów w jednostce policji stanowej do spraw zwalczania handlu bronią
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że policja stanowa odnotowała w tym roku
104-procentowy wzrost liczby konfiskat broni palnej. Było to w dużej mierze skutkiem
trwającego kilka miesięcy dochodzenia, które doprowadziło do przejęcia dużej ilości
broni palnej i aresztowania wielu osób tworzących siatkę handlarzy bronią. Śledztwo
było prowadzone przez jednostkę policji stanowej do spraw zwalczania handlu bronią
(Gun Trafficking Interdiction Unit, GTIU). Jednostka GTIU została utworzona latem
ubiegłego roku, a w budżecie na rok 2023 gubernator Hochul przeznaczyła 2,5 mln
USD na sfinansowanie 14 etatów w ramach tej jednostki. Ten znaczny wzrost liczby
konfiskat broni jest bezpośrednim wynikiem strategicznych inwestycji wspierających
inicjatywy organów ścigania mające na celu zwalczanie handlu nielegalną bronią
palną.
„Cały czas odnotowujemy postępy w naszej zdecydowanej walce z przemocą z
użyciem broni palnej, która nęka stan Nowy Jork” – powiedziała gubernator Hochul.
„Wspierając nową jednostkę policji stanowej do spraw zwalczania handlu bronią,
pomagamy w znajdowaniu i aresztowaniu osób przemycających broń do naszego
stanu i sprzedających ją nielegalnie innym przestępcom, którzy chcą obejść stanowe
przepisy dotyczące broni. Cieszę się, że udało mi się przeznaczyć 2,5 mln USD w
budżecie stanowym na pomoc tej specjalnej jednostce. Dzisiejszym ogłoszeniem
wysyłamy wyraźny komunikat do handlarzy bronią: zamierzamy wyciągać wobec nich
konsekwencje za przyczynienie się do plagi przemocy na naszych ulicach i nadal
będziemy konfiskować nielegalną broń palną”.

Nadkomisarz Policji Stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Pragnę
podziękować pani gubernator za jej konsekwentne wsparcie. Robimy, co możemy, aby
powstrzymać napływ nielegalnej broni do naszego stanu, angażując własne środki i
współpracując z partnerami z organów ścigania na wszystkich szczeblach”.
Pod koniec ubiegłego roku jednostka GTIU rozpoczęła pierwsze dochodzenie w
sprawie siatki handlarzy bronią działającej w wielu jurysdykcjach. Trwające kilka
miesięcy śledztwo zakończyło się wydaniem nakazów przeszukania w wielu miejscach
w różnych hrabstwach. W sumie skonfiskowano 30 sztuk broni palnej, w tym sześć
karabinów szturmowych, siedem magazynków o dużej pojemności oraz dwanaście
niezarejestrowanych pistoletów z dodatkowymi częściami. Kilka osób zostało
aresztowanych. Ze względu na toczące się postępowanie karne nie są dostępne
dodatkowe informacje.
Jednostka GTIU została powołana w ramach policji stanowej latem ubiegłego roku w
celu zwalczania handlu nielegalną bronią palną w stanie Nowy Jork i zajmuje się
prowadzeniem złożonych, długotrwałych dochodzeń, które mają ograniczać źródła
dostaw broni. Celem jednostki GTIU, współpracującej przy dochodzeniach z innymi
agencjami porządku publicznego, jest ograniczenie nielegalnego dostępu do broni
palnej i związanej z tym przestępczości.
Od początku tego roku policja stanowa zarekwirowała 795 sztuk broni palnej, co
stanowi 104-procentowy wzrost w porównaniu z 389 sztukami broni skonfiskowanymi
w tym samym okresie ubiegłego roku. W sumie wszystkie stanowe agencje ochrony
porządku publicznego zgłosiły 3166 przypadków konfiskaty broni w porównaniu z 2181
w tym samym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 45%.
Jednostka GTIU jest jedną z kilku wspieranych przez gubernator Hochul inicjatyw
mających na celu zdecydowane przeciwdziałanie epidemii przemocy z użyciem broni
palnej w stanie Nowy Jork. Inną tego rodzaju inicjatywą jest powołanie międzystanowej
grupy zadaniowej ds. nielegalnej broni palnej, która korzysta ze wspólnej bazy
informacji, strategii i taktyk dotyczących dochodzeń w sprawach związanych z handlem
bronią i w której skład wchodzą przedstawiciele organów ścigania z Connecticut,
Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Pensylwanii, Vermont i
Quebecu, a także Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych
(Alcohol, Tobacco, Firearms, ATF) oraz Departamentu Policji Miasta Nowy Jork.
W budżecie stanowym na rok 2023 przewidziano również 227 mln USD na
finansowanie zdecydowanych inicjatyw, które wzmocnią wysiłki organów ścigania i
organizacji społecznych w zakresie zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej.
Uwzględniono tam 13,1 mln USD na rozszerzenie wykorzystania lokalnych jednostek
stabilizacyjnych (Community Stabilization Units), 18 mln USD na bezpośrednie
wsparcie lokalnych organów ścigania w zakresie zapobiegania przemocy z użyciem
broni palnej, 20 mln USD na zaspokojenie regionalnych potrzeb powstałych w

następstwie przemocy z użyciem broni palnej oraz 3 mln USD na Biuro ds.
Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej.
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