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INFORMACJA PRASOWA

Sześciu aresztowanych pod zarzutami licznych kradzieży z włamaniem
i rozbojów
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali siedmiu mężczyzn w wieku od 25 do 48 lat,
którym przedstawiono zarzuty licznych kradzieży z włamaniem do domów,
mieszkań i sklepu, a nadto rozbojów, udziału w obrocie narkotykami oraz
nielegalnego posiadania broni. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 10. Co do 6 z nich, na wniosek prokuratora sąd zastosował
tymczasowe aresztowanie.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzani działali w okresie od 2009 do
2016 roku w różnych składach na terenie województwa łódzkiego, przede wszystkim
w Łodzi, a także Pabianicach, Kutnie, Tomaszowie Mazowieckim, Aleksandrowie
Łódzkim i innych miejscowościach. Największa liczba zarzutów, dotyczy kradzieży
z włamaniem. Najczęściej okradane były domy i mieszkania, a podejrzani dostawali
się do ich wnętrza po sforsowaniu drzwi wejściowych. Ich łupem padały pieniądze,
biżuteria, sprzęt komputerowy i elektroniczny, drogie kosmetyki, odzież, sprzęt
budowlany i narzędzia. Niejednokrotnie wartość skradzionych rzeczy sięgała
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeden z zarzutów dotyczy także kradzieży samochodu
marki skoda. Najczęściej okradali przypadkowe obiekty, po uprzednim sprawdzeniu
czy w domach bądź mieszkaniach nikogo nie ma. Zdarzało się jednakże, że

2

dokonywali kradzieży podczas, gdy pokrzywdzeni spali, bądź kradzieże poprzedzone
były wnikliwą obserwacją. W jednym z przypadków, w samochodzie pokrzywdzonej
zamontowano GPS, po to aby mieć pewność, że w czasie kradzieży znajduje się
w bezpiecznej odległości od miejsca zamieszkania. Niektóre z przestępstw popełnione
zostały w czasie świąt czy w noc sylwestrową, kiedy wiadomo było, że domownicy są
nieobecni. Zdarzało się, że drzwi wejściowe forsowano w czasie wystrzałów petard,
po to aby zagłuszyć odgłosy włamania.
W odniesieniu do części z podejrzanych przedstawione zarzuty, dotyczą także
przestępstw rozboju, udziału w obrocie narkotykami i posiadania bez zezwolenia
broni. Niektórzy z podejrzanych byli wcześniej karani i odbywali karę pozbawienia
wolności – przedstawione zarzuty obejmują działania w warunkach recydywy. Łącznie
zatrzymanym zarzucono czyny, związane z blisko 40 zdarzeniami. Zatrzymania
nastąpiły w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi i Komendę
Miejską Policji w Łodzi od maja 2015 roku. Łącznie zakresem śledztwa objętych jest
około 70 przestępstw. Postępowanie ma charakter rozwojowy. Do sprawy połączono
szereg innych postępowań, które toczyły się w innych prokuraturach.
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