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INFORMACJA PRASOWA
Kolejny aresztowany w sprawie, dotyczącej wyłudzeń licznych kamienic

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, funkcjonariusze KWP w
Łodzi zatrzymali 52 – letniego mężczyznę, któremu prokurator przedstawił
zarzuty popełnienia dziewięciu przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną
grupą przestępczą, wyłudzenia, bądź próby wyłudzenia własności pięciu kamienic
oraz usiłowania oszustwa na szkodę Gminy Łódź, w związku z dochodzeniem
korzyści, jakie ta miała osiągnąć zarządzając jedną z nieruchomości. Wczoraj, na
wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Łodzi aresztował podejrzanego na okres 3
miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15.
Zatrzymanie nastąpiło w śledztwie prowadzonym aktualnie przez Prokuraturę
Okręgową w Łodzi, którego przedmiotem jest ponad 70 nieruchomości na terenie
Łodzi, co do których podjęto działania mające na celu bezprawne przejęcie własności.
Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do ustalenia, że w okresie od
kwietnia 2011 roku do 21 stycznia 2014 roku w Łodzi, Zgierzu i Łasku działała
zorganizowana grupa przestępcza kierowana przez 52 – latka, mająca na celu
popełnianie przestępstw polegających na doprowadzaniu

do niekorzystnego

rozporządzenia mieniem prawowitych spadkobierców ustawowych i testamentowych
nieruchomości w ten sposób, że po uprzednim podrabianiu testamentów,
zawierających rzekomą ostatnią wolę testatorów, członkowie grupy składali
podrobione dokumenty przed sądami cywilnymi wraz z wnioskami o stwierdzenie
nabycia spadków, a następnie poprzez składanie niezgodnych ze stanem faktycznym
zeznań i zapewnień spadkowych, wprowadzając sądy w błąd co do rzeczywistej woli
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rozporządzenia majątkiem przez spadkodawców, uzyskiwali niezgodne ze stanem
faktycznym postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadków na podstawie których
wyłudzali i usiłowali wyłudzić własność udziałów w nieruchomościach położonych na
terenie Łodzi.
Do czasu zatrzymania aresztowanego wczoraj mężczyzny, w sprawie tej
zarzuty przedstawiono 16 osobom w wieku od 29 do 85 lat, w tym dziesięciu
mężczyznom i sześciu kobietom.
Wszyscy oni podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i
wyłudzenia, bądź ich usiłowania. Jeden z podejrzanych – 55 – letni mężczyzna – od
kwietnia 2013 roku jest tymczasowo aresztowany. Podejrzany jest o popełnienie 29
przestępstw, w tym oszustw w odniesieniu do 13 łódzkich nieruchomości.
Niezależnie od działań karnych, w oparciu o zebrane w śledztwie dowody
Prokuratura Okręgowa w Łodzi podejmuje liczne działania pozakarne, mające na celu
przywrócenie prawidłowego stanu prawnego i wyeliminowanie z „obiegu” orzeczeń
sądowych stwierdzających nabycie spadku przez osoby nieuprawnione. Tego typu
działania podejmowane były dotychczas w odniesieniu do 13 nieruchomości. Polegają
one w szczególności na zgłaszaniu przez prokuratora udziału w postępowaniach,
dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, kierowaniu skarg o wznowienie
postępowań i wniosków o zmianę postanowień stwierdzających nabycie spadku na
podstawie podrobionych testamentów. Dotychczas w dwóch sprawach, w których brał
udział prokurator zapadły prawomocne orzeczenia sądowe.
Mimo szerokiego zakresu śledztwo w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.
Trwają badania dokumentów. Podczas czynności zrealizowanych w ostatnich dniach
przez policję na polecenie prokuratora, zabezpieczono szereg kolejnych materiałów,
które poddane zostaną specjalistycznym ekspertyzom.
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