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INFORMACJA PRASOWA

Śledztwo dotyczące okoliczności śmierci osoby, której szczątki znalezione zostały
w jednym z mieszkań przy ulicy Limanowskiego

Prokuratura Rejonowa Łódź Bałuty wszczęła śledztwo, w toku którego
ustalane są okoliczności śmierci osoby, której szczątki znalezione zostały 12
marca br. w jednym z mieszkań przy ulicy Limanowskiego, przez komornika,
który prowadził czynności zmierzające do eksmisji najemcy. Zakładowi
Medycyny Sądowej w Łodzi zlecone zostały szczegółowe oględziny szczątków.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w minioną środę do mieszkania
zajmowanego przez 60 – letniego mężczyznę zapukał komornik Sądu Rejonowego dla
Łodzi – Śródmieścia wraz z przedstawicielami Administracji Zasobów Komunalnych,
celem przeprowadzenia eksmisji lokatora. Ponieważ nikt nie otwierał, drzwi zostały
wyważone. Po wejściu do mieszkania znaleziono, leżące na tapczanie w pozycji
półleżącej, zeszkieletowane zwłoki. Przeprowadzone przez prokuratora z udziałem
biegłego medycyny sądowej oględziny, wykazały że do zgonu mogło dojść od
kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy wcześniej. Zmiany pośmiertne uniemożliwiły
ustalenie przyczyny zgonu, dlatego też szczątki zostały przewiezione do Zakładu
Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzone zostaną ich szczegółowe oględziny. Ich
celem będzie przybliżenie daty śmierci, jej przyczyny, stwierdzenie czy przed śmiercią
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doszło do spowodowania uszkodzeń ciała, a także czy zwłoki są zwłokami
mężczyzny, czy kobiety.
W mieszkaniu odnaleziony został dowód osobisty najemcy. Udało się także
dotrzeć do jego syna, co pozwoli na ustalenie w oparciu o pobrane w Zakładzie
Medycyny Sądowej próbki, czy zwłoki są zwłokami mężczyzny zajmującego
mieszkanie. Z zeznań przesłuchanej sąsiadki wynika, że mężczyznę który
zamieszkiwał po sąsiedzku, po raz ostatni widziała rok wcześniej. Nie utrzymywał on
z nikim bliższych kontaktów, w tym także z synem i był typem samotnika. W
mieszkaniu odnaleziono starą gazetę, pochodzącą sprzed blisko roku.
Trwają przesłuchania mające na celu ustalenie okoliczności, w których doszło
do zgonu osoby, której szczątki ujawniono. Wyjaśnienia też wymaga, dlaczego zwłoki
odnaleziono dopiero po kilkunastu, bądź kilkudziesięciu miesiącach po śmierci.
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